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Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

gladheimar@simnet.is - larus@krakur.is
gladheimar.is 

„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum

28  |  ÆVINTÝRALANDIÐ 2014

30. maí 2014
10. tölublað 4. árgangur g a r ð a b æ r UMHVErFISVOTTUð PrENTUN

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Vaxandi spenna fyrir kosningarnar á morgun:

Fylgið á hreyfingu
Nokkur hreyfing hefur verið á fylgi 

við flokkana sem bjóða fram í 
bæjarstjórnarkosningunum á 

morgun og næstum einn af hverjum fimm 
kjósendum er óákveðinn. 

Ef marka má nýjustu kannanir um fylgi 
við flokkana í Hafnarfirði þá ná hvorki 
Sjálfstæðisflokkurinn né Samfylkingin 
sambærilegu fylgi og í kosningunum 2010. 
Fylgi Samfylkingarinnar virðist vera aðeins 

á uppleið, miðað við kannanir vetrarins, en 
fylgi við Sjálfstæðisflokkinn hefur dalað 
lítillega. Þó mælist Sjálfstæðisflokkurinn 
með mestan stuðning í Hafnarfirði.

Fylgi við Bjarta framtíð mældist hátt í 
20 prósent í könnun Félagsvísindastofn-
unar um miðjan mánuðinn. Það var heldur 
minna í könnun 365 miðla, sem birtist fyrir 
viku. Þar mátti enn fremur merkja tölu-
vert stökk hjá Vinstri grænum, sem hafa í 

könnunum Félagsvísindastofnunar mælst 
með í kringum 8 prósenta fylgi, en fá tæp 
13 prósent samkvæmt nýjustu könnun 365. 

Kjörsókn í síðustu kosningum mældist 
65 prósent. Í nýjustu könnun Félagsvís-
indastofnunar sem gerð var fyrir miðjan 
mánuðin sögðust 17 prósent enn vera 
óákveðin.

Í Garðabæ hefur stuðningurinn við 
Sjálfstæðisflokkinn verið töluverður, og 
hefur hann mælst með hreinan meirihluta 
í öllum könnunum sem gerðar hafa verið 
í vetur. 

Sjá ítarlega umfjöllun á bls. 7.

Vorverkin. Þessar stúlkur ásamt mörgum fleiri ungmennum vinna að því að snyrta og bæta í bænum. Mynd: Svavar Halldórsson.
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Frjálsíþróttanámskeið 
í Krikanum
Íþrótta- og leikjanámskeið FH 

verða haldin fyrir börn 6-10 ára 
(fædd 2004-2008) í sumar. Nám-

skeiðin hefjast 10. júní en námskeið 
verða haldin í allt sumar. Námskeiðin 
verða haldin á frjálsíþróttavellinum og 
í frjálsíþróttahúsinu í Kaplakrika.

Á námskeiðunum er farið yfir ýmsar 
helstu greinar frjálsra íþrótta, en einnig 
verður farið í íþróttatengda leiki. 

Skráning fer fram á síðunni www.
fh.is/frjalsar og á síðunni www.
fhfrjalsar.net. 

Fólkið í bænum gagnrýnir bæjarstjóra Garðabæjar:

Gagnrýna tugmilljóna útgjöld
Fólkið í bænum segist ítrekað 

hafa bent á að verklagsreglur 
hafi ekki verið virtar við kaup 

Garðabæjar á þjónustu. Fréttablaðið 
greindi frá því í vikunni að bærinn 
hefði gert saming um heimaþjónustu 
við Sinnum ehf., fyrirtæki Ásdísar 
Höllu Bragadóttur, fyrrverandi bæj-
arstjóra Garðabæjar, um heimaþjón-
ustu. 

Samkvæmt reglum bæjarins á að 
bjóða út verk eða þjónustu, sé áætluð 
samingsfjárhæð hærri en 15 milljónir 
króna

„Samningurinn í þessu tilfelli 
var gerður við Sinnum ehf. vegna 
heimaþjónustu og hleypur kostnaður 
vegna hans upp á tugi milljóna króna. 
Þessi samningur er ekki einsdæmi 
en þrátt fyrir ítrekaðar bókanir og 

fyrirspurnir um slík mál fást lítil 
svör við eðlilegum spurningum um 
verklag. Gildir það jafnt um samning 
við fyrrverandi bæjarstjóra sem og 
aðra samninga um lögfræðiþjónustu, 
tölvu- og tækniþjónustu, hönnunar- 
og verkfræðiþjónustu, framkvæmda-
kostnað eða ritun Sögu Garðabæjar. 
Kostnaður við síðast talda verkefnið 
er þegar orðið hátt í 70 milljónir og 
var einnig gert án útboðs,“ segir í 

tilkynningu Fólksins í bænum og þar 
er því bætt við að nauðsynlegt sé að 
opna bókhald bæjarfélagsins, þannig 
að íbúar séu upplýstir um kostnað og 
samninga sveitarfélagsins

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar, fullyrti við Fréttablaðið í 
vikunni að samningurinn við Sinnum 
ehf. ætti sér eðlilegar skýringar. 
„Þegar við ákváðum fyrst að koma 
þessu í hendur einkaaðila könnuðum 
við markaðinn og þá kom í ljós að 
aðeins eitt fyrirtæki sinnir þessum 
málum á einkamarkaði. Ákveðið var 
að fara þessa leið á sínum tíma til að 
bæta þjónustuna við þá sem þurfa á 
félagslegri heimaþjónustu að halda.“  
Gunnar sagði svo í grein í vikunni að 
samningurinn við Sinnum hefði verið 
tilraunaverkefni og ekki útboðsskylt.

Misjöfn skil í prófkjöri
Sumir frambjóðendur í efstu 

sætum á lista Sjálfstæðisflokksins 
hafa ekki skilað uppgjöri vegna 

prófkjörs til Ríkisendurskoðunar, enda 
þótt þrír mánuðir séu liðnir frá því að 
prófkjörið fór fram.

Lögum samkvæmt eiga frambjóð-
endur í prófkjöri að skila uppgjöri 
til Ríkisendurskoðunar, eigi síðar en 
þremur mánuðum eftir prófkjör, hafi 
kostnaður verið meiri en 400 þúsund 
krónur. Hafi kostnaður verið minni 
en það, er frambjóðendum uppálagt 
að skila Ríkisendurskoðun yfirlýsingu 
þar um.

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði fór fram í byrjun febrúar, 
fyrir rúmum þremur mánuðum. 

Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í Hafnarfirði hefur 
skilað yfirlýsingu um að kostnaður við 
framboð hennar hafi verið undir 400 
þúsund krónum. Sama á við Inga Tóm-

asson, sem situr í fjórða sæti listans. 
Fjölmargir sem tóku þátt í prófkjörinu 
hafa hins vegar ekki skilað neinu til 
Ríkisendurskoðunar, miðað við upp-
lýsingar á vef stofnunarinnar, þegar 
blaðið fór í prentun. Rétt er að nefna 
að sérstaklega var haft samband við 
stofnunina til að kanna að þær upp-
lýsingar væru réttar.

Meðal frambjóðenda Sjálfstæð-
isflokksins sem eiga eftir að skila, ef 
marka má Ríkisendurskoðun, eru 
Kristinn Andersen, sem er í öðru sæti 
á lista Sjálfstæðisflokksins og Unnur 
Lára Bryde, sem situr í þriðja sæti 
listans og Helga Ingólfsdóttir sem er 
í fimmta sæti.

Samkvæmt yfirliti Ríkisendur-
skoðunar hafa allir frambjóðendur í 
prófkjöri Samfylkingarinnar sem fór 
fram í febrúar skilað yfirlýsingu um 
að prófkjörskostnaður hafi verið undir 
400 þúsund krónum.

Samið við 
Gaflaraleikhúsið
Hafnarfjarðarbær hefur samið 

við Gaflaraleikhúsið um 
20 milljóna króna árlegan 

styrk, til næstu þriggja ára. Samningur 
við félagið frá árinu 2010 rann út fyrr 
á árinu.

Fram kemur á vef bæjarins að í 
samningnum frá 2010 hafi kostn-
aður vegna húsaleigu á Strandgötu 
50 og rekstrar þess verið greiddur af 
Hafnarfjarðarbæ. 

Hlutur framlags til húsnæðis skal 
samkvæmt nýja samningnum ekki 
vera meiri en nemur 40% af framlagi 
bæjarins  60% skal ávallt tryggt til 
leiklistarstarfseminnar sjálfrar. Samn-
ingurinn tryggir einnig Leikfélaginu 
húsnæði enda kveður hann á um að 
áhugaleikfélagið fái aðstöðu fyrir leik-
sýningar og starfsemi í húsakynnum 
Gaflaraleikhússins, segir í frétt á vef 
Hafnarfjarðarbæjar.

Hoppað í höfnina

Thelma Rut Svavarsdóttir, Katla Garðarsdóttir, Dagrún Birta karlsdóttir, agnes 
Inga Eyjólfsdóttir og andrea anna Ingimarsdóttir eru allar í 9. bekk í Hrauna-
vallaskóla. Myndir: Svavar Halldórsson.

Krakkarnir sem hoppuðu í Hafnar-
fjarðarhöfn tóku áskorun á Facebook. 
menn við höfnina segja algengt 
að krakkar komi þarna til þessara 
athafna.

Undirbúa málsókn 
á hendur Stálskipum
Guðrún Ágústa Guðmunds-

dóttir, bæjarstjóri, segir að 
unnið sé að málsókn vegna 

sölu Stálskipa á skipi og kvóta úr 
bænum.

Togarinn Þór var seldur til Rúss-
lands en kvótinn til fyrirtækja í 
öðrum sveitarfélögum. Hafnar-
fjarðarbær telur að hann eigi for-
kaupsrétt að kvótanum og mun nú 
láta á það reyna fyrir dómstólum.

Hafnarfjarðarbær óskaði eftir því 
við Stálskip að fyrirtækið afhenti 
sér kaupsamninga um skipið og 
aflaheimildirnar með bréfi 7. maí. 

Þar var veittur tveggja vikna frestur til 
að verða við erindinu. Fram kom hjá 

talsmanni Stálskipa í síðasta tölublaði 
að erindi bæjarins yrði svarað innan 
tilskilins frests. Fullyrt hefur verið í 
DV að Stálskip hafi fengið 8 milljarða 
króna fyrir kvótann. Hafnarfjarðar-
bær hafði ekkert heyrt frá Stálskipum 
þegar blaðið fór í prentun.



BREYTUM SAMAN
BYGGJUM UPP

Kynntu þér öll stefnumál Sjálfstæðis�okksins í Hafnar�rði á › hafnar�ordur.xd.is

Við ætlum að:
Laða að ný fyrirtæki og auka tekjur bæjarfélagsins.

Taka á �ármálum af festu og ábyrgð.

Lækka gjaldskrár á leikskólum, til samræmis við nágrannasveitarfélög.

Stuðla að �ölbreytni í skólastar� og net- og tölvuvæða skólana.

Gæða bæinn lí� með metnaðarfyllra skipulagi og ö�ugu menningarlí�.

Byggja upp miðstöð öldrunarþjónustu á Sólvangi.

Tryggja framboð á hagkvæmu húsnæði jafnt til sölu og leigu.

Bæta þjónustu við Hafn�rðinga og stuðla að opnara stjórnker�.

1. sæti 
Rósa Guðbjartsdóttir

2. sæti 
Kristinn Andersen

6. sæti
Kristín Thoroddsen

4. sæti 
Ingi Tómasson

5. sæti 
Helga Ingólfsdóttir

3. sæti 
Unnur Lára Bryde
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Garðabær- fyrir okkur öll
Þjónustugjöld í Garðabæ eru 

einhver þau hæstu á höfuð-
borgarsvæðinu svo sem fyrir  

leikskóla, tómstundaheimili og fæði 
í skólum. Þegar gerður er saman-
burður á útgjöldum fjögurra manna 
fjölskyldna í Garðabæ og í Reykjavík 
kemur í ljós að lægra útsvar í Garðabæ 
er ekki að hafa nein áhrif. Útgjöld 
fjögurra manna fjölskyldunnar í 
Garðabæ eru töluvert hærri í hverjum 
mánuði. Þessu viljum við í Samfylk-
ingunni breyta. Það þarf að taka alla 
skatta inn í samanburðinn en ekki tala 
bara um útsvarið. 

Garðabær er ört stækkandi sveitar-
félag og til þess að almenningssam-
göngur geti verið raunhæfur valkostur 
fyrir alla íbúa þarf að fjölga ferðum 
á kvöldin og um helgar og tryggja 
þarf betri tengingar milli hverfa og 
sveitarfélaga.

Biðlistar eftir félagslegu húsnæði 
hafa verið lengi við lýði í Garðabæ og 
þarf að gera átak til að taka á biðlistum 
ásamt því að koma upp þjónustu-
íbúðum fyrir fatlaða einstaklinga. 
Fjármagn hefur verið í fjárhagsáætlun 
bæjarins undanfarin ár til byggingar 
þjónustuíbúða án þess að nokkuð hafi 
verið aðhaft.

Við í Samfylkingunni viljum 
gera opin svæði skemmtilegri með 
auknum afþreyingarmöguleikum 
fyrir bæjarbúa. Samfylkingin hefur 
í þessum efnum meðal annars fengið 
samþykktar tillögur í bæjarstjórn um 
strandblakvelli á Álftanesi og á Ás-

garðssvæði og tillögu um skautasvell 
í nýjum miðbæ Garðabæjar. Mikil-
vægt er að unnið verði eftir tillögum 
starfshóps um aðstöðumál íþrótta- 
og tómstundafélaga. Starfshópurinn 
sem skipaður var af bæjarstjórn kom 
með tillögur um uppbyggingu mann-
virkja svo sem knatthúsi í Ásgarði og 
gervigrasvelli á Álftanesi ásamt endur-
bótum á hinum ýmsu mannvirkjum 
félaga í Garðabæ.

Hvatapeningar er mikilvæg viðbót 
fyrir barnafjölskyldur til að standa 
straum af íþrótta og tómstundaiðkun 
og viljum við í Samfylkingunni hækka 
hvatapeninga á kjörtímabilinu. 

Samfylkingin vill að átak verði gert 
í endurnýjun gatna og gangstígum í 
eldri hverfum sem víða eru farin 
að láta verulega á sjá og að haldið 
verði áfram með vinnu við tengingar 

sveitarfélaga með göngu-og hjóla-
stígum.

Nú erum við í fyrsta skipti að kjósa í 
sameinuðu sveitarfélagi Garðabæjar og 
Álftaness. Stærra sameinað sveitarfélag 
gefur okkur mörg tækifæri í þjónustu 
og uppbyggingu sem við eigum að nýta 
okkur á sem bestan hátt.

Nú er tækifæri til að breyta stjórn-
arháttum í Garðabæ, það er afar 
mikilvægt  í opinberri stjórnsýslu að 
íbúar sveitarfélagsins geti með ein-
földum hætti nálgast upplýsingar um 
ákvarðanir sem teknar eru í nefndum 
og ráðum á heimasíðu bæjarins. Mik-
ilvægt er að fundargerðir séu ítarlegar 
og niðurstöður í hverju máli komi 
fram í fundargerðum. Einnig að upp-
lýsingar um þjónustu til handa eldri 
borgurum séu aðgengilegar á einum 
stað á heimasíðu bæjarins. 

Höfundur er

Steinþór Einarsson, 

skipar 1. sæti á lista  

Samfylkingar og óháðra í Garðabæ. 

Höfundur er

Guðrún Arna Kristjánsdóttir, 

skipar 2. sæti á lista  

Samfylkingar og óháðra í Garðabæ. 

Umboðsmaður Hafnfirðinga
Virkt lýðræði
Vinstri græn telja að virkt lýðræði 
krefjist þess að öllum í samfélaginu 
sé tryggt aðgengi að upplýsingum. Það 
er forsenda samfélagslegrar þátttöku 
sem er lýðræðinu nauðsynleg. Spill-
ing, sérhagsmunagæsla og þokukennd 
stjórnsýsla mega ekki viðgangast. 

Opin stjórnsýsla
Hafnarfjörður er brautryðjandi ís-
lenskra sveitarfélaga í opinni stjórn-
sýslu. Á kjörtímabilinu ákvað bæj-
arstjórn að birta skyldi gögn með 
fundargerðum allra ráða, nefnda og 
bæjarstjórnar. Þannig að bæjarbúar 
geti betur fylgst með. 

Umboðsmaður  
Hafnfirðinga
Til þess að bæta aðgengi bæjarbúa að 
stjórnvöldum og tryggja að allir hafn-
firðingar og viðsemjendur bæjarins 
geti fengið leiðbeiningu, upplýsingar 
og komið að athugasemdum og kvört-
unum vegna mála sinna, er það eitt af 
stefnumálum okkar Vinstri grænna í 
Hafnarfirði að stofnað verði embætti 
umboðsmanns Hafnfirðinga. 

Umboðsmaður hefði það hlutverk 
að taka við ábendingum, erindum og 
kvörtunum bæjarbúa. Umboðsmaður 
væri til taks fyrir fólkið í Hafnarfirði. 
Umboðsmaður tæki þannig við er-
indum bæjarbúa ef þeir eru ósáttir við 
meðferð bæjarins í málefnum þeirra 

eða í málefnum er þá varða. Einnig 
ef bæjarbúar telja sig órétti eða mis-
munun beitta eða að ekki hafi verið 
gætt sanngirni í ákvarðanatöku í mál-
efnum þeirra. 

Ráðgjöf, álit  
og kæruleiðir
Hlutverk umboðsmanns myndi vera 
að veita fólki leiðbeiningar, ráðgjöf og 
álit vegna málsmeðferðar eða ákvarð-
anatöku bæjarins. Einnig væri hlut-
verk hans að benda fólki á hugsanlega 
möguleika á endurskoðun ákvarðana 
svo og kæruleiðir. 

Hlutverk umboðsmanns væri líka 
að útskýra og aðstoða við túlkun á 
efnislegu innihaldi ákvarðanatöku 
Hafnarfjarðarbæjar og jafnvel að 
bjóða sáttamiðlun í þeim tilvikum sem 

líkur eru á að ágreining megi sætta 
með slíkri aðkomu.

Jafnframt væri mikilvægt að um-
boðsmaður hafnfirðinga gæti tekið 
líka á móti, rannsakað og komið á 
framfæri upplýsingum frá starfsfólki, 
viðsemjendum bæjarins og öðrum 
um brot, vanrækslu eða mistök eða 
óeðlileg afskipti kjörinna fulltrúa af 
málum í stjórnsýslu og/eða þjónustu 
Hafnarfjarðarbæjar.

Frumkvæði
Umboðsmaður hefði einnig heim-
ild til þess að rannsaka mál að eigin 
frumkvæði. Þannig að umboðsmaður 
myndi að eigin frumkvæði kanna 
einstök mál, ef hann teldi þörf á og 
skila áliti um lögmæti þeirra.

Höfundur er

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

bæjarstjóri og oddviti Vinstri 

grænna í Hafnarfirði

Höfundur er

Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir 

Skipar annað sæti á lista Vinstri 

grænna í Hafnarfirði
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Bæjarstjórnarkosningarnar eru á morgun. Þetta er spennandi barátta og staðan 
í Hafnarfirði er mjög spennandi. En kosningar eru enginn handboltaleikur. 
Þetta er alvara lífsins. Hverja við veljum sem fulltrúa okkar til að ákveða 

forgangsröðun verkefna og fjármuna. Kjósandinn ræður. 
Allir frambjóðendur vilja örugglega gera sem mest og best fyrir bæinn sinn og 

íbúa. En sjónarhóllinn er mismunandi og stefnan er ólík. Sumir horfa á samfélagið 
einvörðungu út frá eigin stöðu. Aðrir vilja horfa á samfélagið í heild Bæði þá sem 
geta bjargað sér og þá sem eiga erfiðara með það óstuddir. 

Við stöndum frammi fyrir stórum spurningum. Á að greiða fyrir þjónustu 
bæjarins af skattfé eða á hver og einn að greiða fyrir hana úr eigin vasa? Eru allir 
aflögufærir? Þúsundkallinn er meira virði fyrir láglaunafólk, en efnafólk. Er í 
alvöru sniðugt að fólk þurfi að greiða sérstaklega fyrir sjálfsagða þjónustu? Eiga 
sumir að geta keypt sér betri grunnþjónustu en aðrir? 

Jöfnuður og réttlæti eru lykilhugtök við stjórn sveitarfélags.
Við þurfum að hugsa um hvort það sé góð hugmynd að grunnþjónusta sé falin 

fjárfestum. Er gott að kreista út fjárhagslegan arð í vasa fárra, eða á ávinningurinn 
að vera fólginn í þjónustunni sjálfri? 

Eins þurfa þeir sem aðeins segjast „styðja góðar hugmyndir“ að svara því hvort 
einkavæðing grunnþjónustu falli í þann flokk. Eða. Viljum við blómlegt samfélag 
þar sem allir hafa hindrunarlausan aðgang að bestu þjónustu bæjarins og stuðning, 
bæði hversdags og ekki síst þegar á móti blæs?

Frambjóðendur hafa hér í blaðinu vettvang undir hugmyndir sínar, skoðanir 
og sýn. 

Vonandi er að þetta nýtist í kjörklefanum. Fyrst er þó að mæta. Dregið hefur úr 
kjörsókn. Við þurfum að bæta úr. Það segir sig sjálft að lítið þýðir að sitja heima 
á kjördag og kvarta svo undan því sem aðrir velja og bölva svo „þessum helvítis 
stjórnmálamönnum“. Kosningar skipta máli og það skiptir máli að við nýtum 
kosningaréttinn, og nýtum hann til að móta það samfélag sem við viljum. 

Atkvæðið þitt skiptir máli. Ingimar Karl Helgason

„Helvítis  
stjórnmálamenn“

Leiðari

Þak yfir höfuðið fyrir alla
Húsnæði er  grunnþörf og þess 

vegna mikilvægt að stefna Hafnar-
fjarðar í húsnæðismálum til næstu ára sé 
vel ígrunduð og taki mið af mismunandi 
þörfum og aðstæðum íbúanna.

Öflug stefna sjálfstæðis-
flokksins í húsnæðismálum
Það er nauðsynlegt að fjölga leiguí-
búðum á frjálsum markaði en mikil 
eftirspurn hefur hækkað leiguverð 
verulega og við því þarf að bregðast.  
Við viljum  tryggja framboð á lóðum 
í  fyrir hagkvæmar íbúðir jafnt til leigu 
og sölu og taka þátt í uppbyggingu á 
leiguíbúðum á frjálsum markaði í 
samvinnu við fagaðila með reynslu af 
slíkum rekstri.  Með þéttingu byggðar 
má  finna slíkum fjölbýlishúsum stað 
í eldri hverfum þar sem öll þjónusta 
er til staðar auk þess sem nægilegt 
framboð er á tilbúnum lóðum í ný-
byggingarhverfum í samræmi við þarfir 
og eftirspurn.

50 nýjar íbúðir  
í félagslega kerfið 
Við leggjum til  að fjölga félagslegum 
íbúðum um 50 á kjörtímabilinu en 
þörfin er mikil og nauðsynlegt  að 
stytta biðtíma eftir íbúð.  Við viljum 
líka endurskipuleggja kerfið og skoða 

möguleika á að íbúum í félagslegum 
íbúðum verði gert kleift að eignast bú-
seturétt í húsnæði sínu að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum og  þannig  aukið 
við  valmöguleika og hreyfanleika í kerf-
inu.

Á morgun er kjördagur og þá mun 
ráðast hverjir taka við stjórnun bæjar-
félagsins til næstu fjögurra ára. Öflug 
húsnæðisstefna er eitt af áherslumálum 
Sjálfstæðisflokksins en okkar áherslur 
eru í heild sinni á xd.hafnarfjordur.is  

Kæri kjósandi, þitt er valið en við, 
fulltrúar sjálfstæðisflokksins erum til-
búin til þess að byggja upp betri bæ fyrir 
Hafnarfjörð og óskum eftir stuðningi 
þínum í komandi kosningum.

Höfundur er

Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

SveitarStjórnarmál
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Óskum sjómönnum til hamingju 
með sjómannadaginnAuglýsing

Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 
Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Bætt þjónusta við fatlað fólk
Bæta þarf aðgengi fatlaðs fólks. Skil 

milli gatna og gangstétta þarf að 
bæta. Allt húsnæði sem ætlað er til al-
mennra nota í félags-, menningar- og 
frístundastarfi þarf að gera aðgengi-
legt fötluðu fólki. Nýtt aðalskipulag 
á að taka mið af aðgengi fyrir alla og 
það á við um deilskipulag einnig. Allar 
upplýsingar á vegum sveitarfélagsins 
eiga að vera á auðlesnu máli og að-
gengilegar öllum.

Bæta þarf húsnæðismál fatlaðs fólks. 
Samkvæmt svörum bæjaryfirvalda til 
Sambands íslenskra sveitarfélaga sl. 
haust eru 30 fatlaðir einstaklingar 
á bið eftir húsnæði. Í bænum eru 4 
herbergjasambýli með 17 íbúum, sem 

leggja verður niður. Þannig hafa a.m.k. 
47 fatlaðir einstaklingar þörf fyrir 
húsnæði í dag. Núverandi meirihluti 
hefur reifað hugmyndir um að byggja 
einn íbúðakjarna með 5 íbúðumauk 
þess að breyta nokkrum námsmannaí-
búðum í Ásahverfi í íbúðir fyrir fatlað 
fólk,  sem þá myndi mæta þörf um 
það bil 10 einstaklinga samtals. Það 
verður augljóslega að byggja og búa 
til miklu fleiri íbúðakjarna hratt og 
örugglega til að mæta þörfinni í dag. 
Í Garðabæ búa rúmlega 14 þúsund 
manns og þar eru 2,6 félagslegar leigu-
íbúðir á hverja 1000 íbúa, í Hafnarf-
irði búa rúmlega 27 þúsund manns 
og þar eru 17,7 félagslegar leiguíbúðir 

á hverja 1000 íbúa, í Mosfellsbæ búa 
rúmlega 9 þúsund manns og þar eru 
7,6 félagslegar leiguíbúðir á hverja 
1000 íbúa og í Kópavogi búa rúm-
lega 32 þúsund manns og þar eru 23,8 
félagslegar leiguíbúðir á hverja 1000 
íbúa. Félagslegar leiguíbúðir geta oft 
nýst fötluðu fólki. Hér er ólíku saman 
að jafna milli sveitarfélaga og greini-
lega mikil þörf á breyttu hugarfari og 
viðhorfi.

Samþætta þarf þjónustu við fatlað 
fólk við félagsþjónustu, heilbrigð-
isþjónustu og þjónustu við aldraða 
ásamt því að bæta þverfaglegt starf 
milli stofnana. Ekki verður annað 
ráðið af svörum bæjarins til Sambands 

íslenskar sveitarfélaga sl. haust, en að 
engin samþætting sé þarna á milli 
eða að unnið sé þverfaglega. Margar 
stofnanir eru þá að sinna þjónustu 
við sömu einstaklinga án samráðs og 

samnýtingar á þekkingu. Þá virðist 
einnig skorta á samvinnu milli leik- og 
grunnskóla og félagsþjónustu við gerð 
einstaklingsáætlana og samþættan og 
þverfaglegan stuðning við þær áætl-
anir og eftirfylgd með þeim. Með sam-
þættingu milli stofnana og þverfaglegu 
starfi þarf þjónustuþegi ekki stöðugt 
að endurtaka sögu sína og þarfir á 
nýjum  og nýjum stað og kraftar, 
þekking og fagleg reynsla starfsfólks 
nýtist þjónustuþegum miklu betur. 
Þeir sem nota þjónustuna finna einnig 
miklu betur fyrir því að raunverulega 
sé verið að vinna að þeirra þörfum og 
með þeirra hagsmuni í huga. Hér þarf 
einnig stórátak í breyttu hugarfari  og 
viðhorfi.

Betri bær með FÓLKINU Í 
BÆNUM!

Fólk er allskonar
Ísland allt hefur breyst mikið á 

seinustu árum, Hafnarfjörður er 
þar ekki undanskilinn. Við erum á 
tímum hnattvæðingar sem einkennast 
af mikilli tæknivæðingu og hröðum 
samskiptum. Það er alltaf að verða auð-
veldara fyrir okkur að ferðast og flytjast 
á milli landa. Frjálsræði er orðið meira, 
fleiri tækifæri á ævintýrum, hvort sem 
það er að prufa nýja matarmenningu 
eða kynnast öðrum samfélögum.

Íslendingum finnst ekkert sjálf-
sagðara en að geta upplifað ævin-
týri og flytja til framandi landa en á 
sama tíma erum við skeptísk gagn-
vart einstaklingum sem vilja upplifa 
ný ævintýri á Íslandi. Við þurfum að 
vera umburðarlyndari og sjá kostina í 
þessari fjölbreyttu flóru einstaklinga í 
samfélaginu. Vert er að nefna í þessu 
ljósi að í Hafnarfirði er hlutfall innflytj-
enda hátt í 10 % bæjarbúa, mörgum 
finnst það mikið á meðan öðrum, þar 
á meðal mér, finnst það frábært. Við 
erum heppin að fá tækifæri til þess að 
búa við fjölbreytni í samfélaginu okkar. 

Hnattvæðing er ekki aðeins að skapa 
fjölbreytileika og  nýjar hugmyndir um 
einsleitni heldur er mannkynið að læra 
mun meira hvert af öðru þrátt fyrir 
fjarlægðir eða landamæri, hömlur eða 
frelsi. Við þurfum að fagna þessum fjöl-
breytileika með opnum örmum og nýta 
hann okkur í hag, hvort sem það snýr 
að réttindum okkar allra, innflytjenda, 

einstaklinga með fötlun, eldri borgara 
eða barna.  

Atkvæði ALLRA skipta máli, hvort 
sem það er ungdómurinn, fólk á besta 
aldri, eldri borgarar, innflytjendur eða 
fólk með fatlanir. Við erum bærinn, 
öll, eins ólík og við erum. Réttur okkar 
allra á að vera jafn, hvar sem við erum 
eða hvernig sem við erum. 

Hafnarfjörður, setjum X við jafnan 
rétt allra.

Nýtum rétt okkar til að kjósa
Let's use our right to vote
Skorzystaj z naszego prawa do 

głosowania
Chúng tôi sử dụng quyền bầu cử 

của chúng tôi
Pasinaudokite mūsų teisę balsuoti

Knatthús á Ásgarðssvæðið við Hafnarfjarðarveg
Á undanförnum árum hefur 

árangur íþróttafélaganna í 
bænum verið að eflast og dafna í 
sívaxandi bæ.  Nú er svo komið að 
nær allar deildir hafa sprengt utan 
af sér aðstöðuna og því mikilvægt 
að vanda til þeirrar uppbyggingar 
sem framundan er.  Skólalóðir má 
ekki rýra og gæta þarf að bílastæða-
málum.

Starfshópur var skipaður af 
bæjaryfirvöldum til að fara yfir 
möguleika á byggingu knatthúss 
og er verið að skoða Ásgarðssvæðið 
sérstaklega í þessu sambandi 
sem og önnur svæði í bænum.  
Knattspyrnudeild Stjörnunnar 
hefur aðallega haldið úti æfingum 

á Ásgarðssvæðinu og því eðlilegt 
að skoðað sé hvort koma megi 
knatthúsi fyrir á því svæði og gæta 
þannig að samfellu í skóla og tóm-
stundastarfi. Einnig er mikilvægt 
að tryggja góða nýtingu á húsinu 
og teljum við það best gert á Ás-
garðssvæðinu.  Nýtt fjölnota hús 
væri þannig ekki aðeins hugsað 
fyrir knattspyrnudeildina heldur 
einnig fyrir eldri borgara og fleiri 
deildir og hópa í bænum.  FÓLKIÐ- 
í bænum styður byggingu nýs fjöl-
nota húss á Ásgarðssvæðinu við 
Hafnarfjarðarveg.

Endurskoðun á hvatapeninga-
kerfinu með jöfnuð og velferð 
barna að leiðarljósi

Öll vitum við hversu mikilvæg 
hreyfing er og hvað hún hefur mik-
ilvægt forvarnargildi. Það er margt 
sem börn læra í íþróttum sem nýtist 
vel á lífsleiðinni .

FÓLKIÐ- í bænum vill fara í 
gagngera endurskoðun á hvatapen-
ingakerfinu með það að markmiði 
að gera öllum börnum kleift að iðka 
íþróttir að eigin vali, óháð efnahag 
eða fjölskyldustærð.

Við viljum hækka hvatapeninga í 
60 þúsund krónur og auka systkina-
afslætti. Með þessu móti er hægt að 
koma til móts við barnafjölskyldur 
og tryggja að börn eigi jafnari 
möguleika á að stunda íþróttir í 
Garðabæ. 

Höfundur er

Kristján Guðmundsson, 

knattspyrnuþjálfari sem  

skipar 5. sæti á framboðslista 

FÓLKSINS- í bænum

Höfundur er

Ólafur Karl Finsen,  

knattspyrnumaður sem  

skipar 9. sæti á framboðslista 

FÓLKSINS- í bænum 

Höfundur er

Kristján Másson, 

 knattspyrnuþjálfari sem  

skipar 13. sæti á framboðslista 

FÓLKSINS- í bænum

Höfundur er

Karólína, 
 er mannfræðingur  

og skipar 9 sæti Bjartrar  
framtíðar í Hafnarfirði. 

Höfundur er

Sigtryggur Jónsson,  

skipar 18. sæti á lista  

FÓLKSINS- í bænum (M-lista)
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Hvað á að kjósa?:

Áherslur oddvita flokkanna í Hafnarfirði
Sex flokkar bjóða fram í bæjarstjórnarkosningunum í Hafnarfirði á morgun. 
Þetta eru Björt framtíð, Framsóknarflokkurinn, Píratar, Samfylkingin, Sjálf-
stæðisflokkurinn og Vinstri græn. Samfylking og VG hafa starfað saman í 
meirihluta á kjörtímabilinu. Framboð BF og Pírata eru ný.
Skoðanakannanir hafa sýnt að meirihlutinn heldur ekki velli, fari kosningar 
eins og síðasta könnun Félagsvísindstofnunar Háskólans gefur til kynna, en 
hún var birt í Morgunblaðinu um miðjan mánuðinn.
Í þeirri könnun mældist Sjálfstæðisflokkurinn með 31,6 prósenta fylgi, sem 
er raunar umtalsvert minna en í kosningunum 2010, þegar hann fékk rúm 
37 prósent atkvæða og fimm fulltrúa kjörna.
Samfylkingin mælist með 24 prósent. Það er töluvert minna en í síðustu kosn-
ingum, þegar hún fékk yfir 40 prósenta fylgi og fimm bæjarfulltrúa kjörna.
Vinstri græn mældust með rúmlega 8 prósenta fylgi í könnuninni. Þau héldu 
sínum bæjarfulltrúa, færu kosningarnar svona, en VG fékk rúm 14 prósent 
í síðustu kosningum.
Nýju framboðin Björt framtíð og Píratar hafa samanlagt mælst með hátt 
í 30 prósenta fylgi. Fylgi við BF mælist um 20 prósent nú og Píratar með 
rúm 8 prósent.
Framsóknarflokkurinn náði ekki inn manni í síðustu kosningum. Þá fékk 
flokkurinn um 7 prósenta fylgi og mælist með annað eins nú ef marka má 
könnun Félagsvísindastofnunar.
Nýjasta könnunin í Hafnarfirði, sem hafði verið birt þegar blaðið fór í 
prentun, birtist í Fréttablaðinu 22. maí. Þar blasir við örlítið önnur mynd. 
Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur, en með 28 prósenta fylgi. Fylgi við 
Samfylkinguna mælist 25 prósent rúm. Fylgi við Bjarta framtíð tæp 17 prósent 
og fylgi við Vinstri græn mælist tæp 13 prósent. Fylgi við Pírata mældist í 
þeirri könnun rúm 12 prósent en framsókn mælist með rúm 7 prósent, eins 
og í könnun Félagsvísindastofnunar, og nær ekki inn manni.

Björt Framtíð:
Leggst gegn loforða- 
listum fyrir kosningar
Guðlaug Kristjánsdóttir er borin og 
barnfædd í Hafnarfirði. Hún er þekkt 
fyrir störf sín hjá BHM þar sem hún 
hefur gegnt formennsku um árabil, 
og er nú oddviti Bjartrar framtíðar í 
Hafnarfirði.

Spurð um þrjú brýnustu málin fyrir 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar til skemmri 
og lengri tíma segist Guðlaug ekki vilja 
aðskilja markmið með þessum hætti. 
„Allt sem við gerum í dag hefur áhrif 
til framtíðar og því brýnt að horfa fram 
í tímann þegar ákvarðanir eru teknar,“ 
segir Guðlaug, og bætir því við að 
Björt framtíð vilji „hrista aðeins upp“ 
í bæjarpólitíkinni í Hafnarfirði. Það sé 
markmið til skemmri tíma.

„Annars er grunnáhersla Bjartrar 
framtíðar í Hafnarfirði á framtíðar-
stefnu, sem við myndum vilja móta 
þvert á flokka og með greiðri aðkomu 
bæjarbúa. Hvernig bæ vilja Hafn-
firðingar sjá til framtíðar? Fyrir hvað 
stendur bærinn okkar? Sátt um sam-
eiginlega framtíðarsýn myndi styrkja 

mjög starf bæjarstjórnar að okkar 
mati. Við erum þar með gnótt af hug-
myndum til að leggja í púkkið,“ segir 
Guðlaug Kristjánsdóttir.

Framsóknarflokkurinn:
Hagkvæmur rekstur  
bæjarins
Ágúst Garðarsson, oddviti Fram-
sóknarflokksins er fæddur og uppalinn í 
Hafnarfirði.  Hann er stúdent frá Flens-
borgarskóla, BA í stjórnmálafræði frá 

HÍ og stundar nú MPM nám í verk-
efnastjórnun við Háskólann í Reykja-
vík.

„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,“ sagði Ágúst í 
viðtali við blaðið fyrr í vor. 

Píratar:
Ágætt fyrst skref
Brynjar Guðnason, oddviti Pírata er 
uppalinn í Hafnarfirðinum. 

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

„Það brýnasta er að ná betri tökum á 
fjármálum, opna bókhaldið fyrir bæj-
arbúum og tryggja aukið þátttökulýð-
ræði.“

Til lengri tíma telur Brynjar það til 
mikilvægustu markmiðanna að „opna 
stjórnsýsluna upp á gátt og gera hana 
gegnsæja og aðgengilegri bæjarbúum 

– þar á ég við t.a.m. opið bókhald, að 
gera íbúum auðveldara að fylgjast með 
og hafa áhrif á mál sem tekin eru fyrir í 
nefndum og ráðum og að bærinn leggi 
áherslu á að birta öll gögn á opnum 
sniðum. Opið bókhald veitir mikið og 
nauðsynlegt aðhald á meðferð bæði 
kjörinna fulltrúa og embættismanna 
með peningana okkar,“ sagði Brynjar 
í samtali við blaðið fyrr í vor. 

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

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

Vinstri græn:
Betra samfélag  
næstu fjögur ár
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
oddviti Vinstri grænna í Hafnarfirði, 
er bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar og 
hefur gegnt því embætti undanfarin 
misseri. Hún er Hafnfirðingur í húð 
og hár.

„Bæði ég sem bæjarstjóri og fulltrúar 
okkar Vinstri grænna í nefndum og 
ráðum bæjarins höfum lagt okkur fram 
um að vera trú hugsjónum okkar um 

velferð, jafnrétti og samvinnu. Verk-
efnin á þessu kjörtímabili hafa verið 
bæði flókin og krefjandi en okkur hefur 
tekist að stórbæta fjárhag Hafnarfjarðar 
með gagngerri endurskipulagningu á 
rekstri, stjórnun og endurfjármögnun 
lána bæjarins. Ég vona því að bæjar-
búar séu sáttir við það hvernig til hefur 
tekist og að okkur gefist tækifæri til að 
halda áfram að byggja upp enn betra 
samfélag næstu fjögur árin,“ segir Guð-
rún Ágústa.

Guðrún Ágústa nefndi húsnæðis-
málin fyrst, þegar hún var spurð um 
brýnustu mál í viðtali í síðasta tölu-
blaði. Fólk verði að geta eignast eða 
leigt sér húsnæði. „Það á ekki að vera 
nauðsynlegt að eiga fasteign alla ævi og 
það ætti líka að vera hægt að leigja hús-
næði alla ævi. Það er líka nauðsynlegt 
að auka framboð af félagslegu húsnæði 
í bænum.“

Hún nefnir einnig stofnun emb-
ættis umboðsmanns Hafnfirðinga, 
sem bæjarbúar eigi að geta leitað til, 
séu þeir ósáttir við málsmeðferð eða 
ákvarðanatöku bæjarins. „Við höfum 
stigið nokkur skref í átt að gegnsærri 
stjórnsýslu með birtingu gagna með 
fundargerðum og gert hana aðgengi-
legri. Stofnun embættis umboðsmanns 
Hafnfirðinga er í raun eðlilegt skref 
í kjölfar þeirra sem við höfum þegar 
stigið.“ Jafnframt þurfi að jafna tæki-
færi barna í bænum. „Með auknu fjár-
magni til fræðslumála, með upptöku 
frístundakorts í stað núverandi fyrir-
komulags og ekki síst að skoða hvort 
við getum ekki sett á stofn myndlist-
arskóla hér í Hafnarfirði svo eitthvað 
sé nefnt.“

Rætt er við oddvita Samfylkingar-
innar og Sjálfstæðisflokksins á bls. 14.

Skapandi samstarf
Fjölbreyttni í skólastarfi
Sú auðlind sem er hverju bæjarfélagi 
verðmætust er mannauðurinn. Í lýð-
ræðisþjóðfélagi er fátt mikilvægara 
en að skapa rými fyrir börnin okkar 
og unga fólkið þar sem þeim gefst 
færi á að finna rödd sína svo þau geti 
tjáð sig um þau málefni sem að þeim 
snúa. Til þess að einstaklingurinn 
geti þroskað með sér lýðræðisvitund 
á þennan hátt skiptir máli að hlúa 
að fjölbreyttu skólastarfi og að auka 
vægi skapandi greina. Fjölbreyttara 

val í skólastarf eykur frumkvæði og 
skapandi hugsun og tryggir að allir 
fá jöfn tækifæri til þess að þróa sitt 
einstaka áhugasvið, prófa sig áfram 
og uppgötva sjálfan sig.

Öflugt samstarf  
við Gaflaraleikhúsið
Á síðustu þremur árum hafa grunn-
skólar Hafnarfjarðar átt öflugt sam-
starf við Gaflaraleikhúsið um leik-
listarkennslu fyrir unglinga. Þetta 
samstarf hefur gefið góða raun 

og skilað sér í faglegri leiklistar- 
og tjáningarkennslu og auknum 
metnaði og áhuga unglinganna þar 
sem þau fá að starfa í alvöru leik-
húsrými með öllu tilheyrandi. Við 
í Samfylkingunni viljum byggja á 
þeirri reynslu sem hefur skapast í 
samstarfi grunnskólanna og Gafl-
araleikhússins og efna til sambæri-
legs samstarfs við fleiri aðila og á 
fleiri sviðum. Til dæmis mætti koma 
á samstarfi við myndlistarfólk, gall-
erí, söngskóla og efla enn fremur 
samstarf við framhaldskólana og þá 
sérstaklega þegar kemur að ýmsum 
iðn- og tæknigreinum.

Að þjálfa skapandi hugsun
Sjálf kenndi ég börnum og ungu fólki 
leiklist og tjáningu í átta ár. Í gegnum 
starf mitt hef ég séð það aftur og aftur 
hvað þau búa að því alla ævi að fá að 
kynnast rödd sinni, skapandi hugsun 
og ólíkum nálgunum. Með því að 
gefa börnum og ungu fólki tækfæri 
til að kynnast mismunandi skapandi-, 
list- og verkgreinum erum við að ala 
upp einstaklinga sem búa yfir auknu 
sjálfstrausti, skapandi hugsun og lýð-
ræðisvitund. Einstaklinga sem munu 
taka virkari þátt í samfélaginu og leita 
skapandi lausna á þeim verkefnum 
sem við stöndum frammi fyrir.

Höfundur er

Eyrún Ósk Jónsdóttir,

frambjóðandi  

Samfylkingarinnar í Hafnarfirði

Ágúst Garðarsson.

Brynjar Guðnason.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.

Guðlaug Kristjánsdóttir.



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

PePsi max, PePsi, aPPelsín eða kristall 0,33l
verð 79 kr./stk.

198
kr.

Hvítt nóa kroPP
verð 398 kr.

Hunts BBQ sósur
verð áður frá 216 kr./stk.

myllu PylsuBrauð
verð áður 184 kr.

1.598
kr./kg

1.198
kr./kg

svínaHnakki
verð áður 1.598 kr./kg

svínalunDir
verð áður 2.398 kr./kg

Hunts tómatsósa 680g
verð áður 258,-kr.

398
kr.

198
kr./stk. 148

kr.

2.200
kr./kg

FjallalamBs lærisn. kryDDaðar
verð áður 2.769 kr./kg

FjallalamBs skynDigrill
verð áður 2.549 kr./kg

2.393
kr./kg

FjallalamBs sirloin sneiðar kryDD.
verð áður 2.465 kr./kg

2.126
kr./kg

BamBo nr. 1 2-4kg
BamBo nr. 2 3-6kg
verð 898 kr./pk.

1.998
kr./pk.

898
kr./pk.

BamBo Bleian 
er oFnæmisPróFuð 
og velDur Hvorki 

ÚtBrotum nÉ 
oFnæmi

1.998
kr./pk.

Piccolinis smÁPizzur
verð áður 2.565 kr./pk.

aBena grisjur 10x10cm
verð 198 kr. 

BamBo Blautþurrkur
verð 298 kr.

BamBo nr. 3 5-9kg
BamBo nr. 4 7-18kg
BamBo nr. 5 12-22kg
BamBo nr. 6 16-30kg
verð 1.998 kr./pk.

kryDDaðar svínakótilettur
verð áður 1.398 kr./kg

1.298
kr./kg

kryDDaður grísaHnakki
verð áður 1.398 kr./kg

1.298
kr./kg

 - Tilvalið gjafakort

te&kaFFi gull malað eða Baunir
verð 898 kr. 

egils aPPelsín eða kristall 6x0,33ml
verð 498 kr./pk.

Basilikusósa
verð 398 kr.

HaFramjólk
verð 382 kr.

sPelt tagliatelli
verð 448 kr.

mönDlumjöl
verð 735 kr.

sugarless sugar
verð 1.210 kr. now erytHritol

verð 1.049 kr.

HörFræmjöl
verð 598 kr.

golDen HörFræmjöl
verð 1.015 kr.

nutri lenk Fyrir liðina
verð 3.476 kr.

coca cola 4x2l + Bók
verð 1.498 kr.

1.498
kr.

Bio-kult 3 gerðir
verð 1.818 kr./stk. 

FíFa wc PaPPír 9 rÚllur
verð 698 kr.

1.049
kr./pk.

1.015
kr.

598
kr.

1.210
kr.

2.352
kr.

3.476
kr.

398
kr.

Helgar-
tilboð

FJARDARKAUP-

30. - 31. maí

498
kr./pk.

698
kr.

448
kr.

382
kr.

735
kr.

898
kr.

ella´s kitcHen Barnamatur
verð frá 211 kr.

ella´s kitcHen mangó og ePlagrautur
verð 639 kr.

ella´s kitcHen Bananagrautur
verð 698 kr.

639
kr.

698
kr.

Femarella við tíðaHvörFum
verð 2.352 kr. 

1.818
kr.

79
kr./stk.

frá 211
kr.
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matarSíða SvavarS

Veljum rétt um kosningahelgi
Nú um helgina ganga Hafnfirðingar og Garðbæingar að kjörborðinu, rétt 
eins og aðrir landsmenn, til að velja sér fulltrúa í sveitarstjórn. Þótt áhuga-
vert sé að fylgjast með framgöngu og málflutningi stjórnmálamanna er fátt 
sem jafnast á við kosninganóttina sjálfa. Þá er hefð fyrir því að gera vel við 
sig í mat og drykk og fylgjast með því þegar úrslitin verða smám saman ljós. 

Okkar er valið ...
Við fáum fyrstu tölur og fyrstu við-
brögð og þömbum bjór fyrir framan 
sjónvarpsskjáina á meðan. Margir 
raða líka í sig snakki og dýfa því í 
eitthvað bragðbætandi. Rétt eins 
og ídýfurnar eru kryddaðar þá er 
sjónvarpsdagskráin á kosningan-
óttu krydduð sorgum og gleði fram-
bjóðanda. Sumir komast að og aðrir 
ekki.  Á sama hátt veljum við það 
sem við látum ofan í okkur þessa 

nótt – stundum út frá skynsemi en 
stundum ekki.

... að falla ekki  
í freistni ...
Oft lofa frambjóðendur meiru en þeir 
geta staðið við og okkur líður ekkert 
sérstaklega vel eftir að hafa kosið þá. 
Hið sama á líka við um mat. Sumt er 
með afbrigðum girnilegt eða í aðlag-
andi umbúðum en gerir okkur ekkert 
gott. Stundum lokar maður samt bara 

fyrir skynsemina og lætur vaða – fellur 
fyrir sætindum eða lýðskrumi. Auð-
vitað vitum við innst inni að óhollustan 
er ekki góð fyrir okkur og á sama hátt 
finnum við eflaust  sum fyrir einhvers 
konar ónotatilfinningu inni í kjörklef-
anum. 

... gæta hófs ...
Matarblaðamaður ætlar sér ekki þá 
goðgá að ætla að ráðleggja fólki með 
hvað það á að kjósa. Hins vegar er hann 
með nokkrar ábendingar varðandi 
matinn á kosninganótt. Í fyrsta lagi er 
rétt að halda því til haga að allt er gott 
í hófi. Óhollusta er í lagi endrum og 
eins því óhollur biti fylgir okkur ekki í 
fjögur heil ár eins og óheppilegur bæj-

arfulltrúi. En við erum þó svo heppin 
að geta valið úr fjölda frambærilegra 
frambjóðenda og hið sama á við um 
matinn. 

... og velja hafnfirskt ...
Ef við ákveðum að fá okkur snakk á 
kosninganótt er eins gott að hafa það 
hafnfirskt. Við erum nefninlega svo 
heppin að Stjörnusnakk er framleitt 
af Iðnmarki við Gjótuhraun, aðeins 
nokkur hundruð metra frá bæjarmörk-
unum við Garðabæ. Með snakkinu má 
svo hafa osta, grænmeti og ídýfur. Allt 
þetta getur verið íslenskt og hollt ... 
og svona næstum því hafnfirskt. Þar 
mælir matarblaðamaður sérstaklega 
með nýrri íslenskri tómatsósu sem 
frábærum grunni í ídýfur.

... íslenskt og hollt...
Tómatsósan er framleidd úr íslenskum 
tómötum af fyrirtækinu Í einum 
grænum, en það er dótturfyrirtæki 
Sölufélagsins. Fyrir átta árum sam-
einaðist það Ostahúsinu í Hafnarfirði. 
Í einum grænum er því að vissu leyti 
hafnfirskt fyrirtæki, þótt vissulega séu 
höfuðstöðvarnar ekki lengur í bænum. 
Stjörnusnakk, osta frá Ostahúsinu og 
tómatsósu frá Í einum grænum má 
svo fá í verslunum í hafnarfirði eins 
og Fjarðarkaupum, Bónus og víðar.  En 
varla setjum við eintóma tómatsósu á 
snakkið, jafnvel þótt íslensk sé?

... til að leggja grunninn ...
Nei, ekki frekar en við viljum. En 
þessa mögnuðu tómatsósu má á afar 

auðveldan hátt nota sem frábæran 
og hollan grunn í ídýfur. Fyrir því 
er löng hefð og klárt mál að nokkur 
hluti af þeim fjörtíu milljón tonnum 
sem jarðarbúar neyta árlega af þessari 
töfrum gæddu sósu, fer í ídýfur af ein-
hverju tagi. Það er ekki að ástæðulausu 
að tómatsósa er jafn vinsæl og raun 
ber vitni. Ein ástæðan er auðvitað holl-
ustan. Tómatar eru meinhollir – um 
það eru engin áhöld. 

Opið:
Mánudag-föstudaga frá kl.10-18 og laugardaga frá kl.11-15

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821 · www.ormsson.is

INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!
 eldhúsinnréttingar 
 baðinnréttingar
 þvottahúsinnréttingar
 fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 
og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum

20%

Tómatar eru hollir og góðir.   Myndir: Svavar Halldórsson og Hari.

Bleika ídýfan klikkar ekki yfir kosningasjónvarpinu.



Yfirkjörstjórn í Hafnarfirði:

Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninganna í Hafnarfirði 31. maí 2014
hefst klukkan 09:00 og lýkur kl. 22:00

Lækjarskóli

1. kjördeild

Ísl. bús. á 
Norðurl.

Óstaðsettir í hús

Arnarhraun

Austurgata

Álfaberg

Álfaskeið

Álfholt

Ásbúðartröð

Berjahlíð

Birkiberg

Birkihlíð

Birkihvammur

2. kjördeild

Bjarmahlíð

Blikaás

Brattakinn

Brattholt

Brekkuás

Brekkugata

Brekkuhlíð

Brekkuhvammur

Burknaberg

Bæjarholt

Bæjarhraun

Dalsás

Dalshraun

Dofraberg

Dvergholt

Efstahlíð

Einiberg

Einihlíð

Engjahlíð

Erluás

Erluhraun

Eyrarholt

3. kjördeild

Fagraberg

Fagrahlíð

Fagrakinn

Fagrihvammur

Fálkahraun

Fjarðargata

Fjóluás

Fjóluhlíð

Fjóluhvammur

Flatahraun

Fornubúðir

Furuás

Furuberg

Furuhlíð

Garðstígur

Gauksás

Glitberg

Greniberg

Grænakinn

Gunnarssund

Hamarsbraut

Hamrabyggð

Háabarð

Háaberg

Háakinn

Háholt

Háihvammur

Hellubraut

4. kjördeild

Hlíðarás

Hlíðarbraut

Hnotuberg

Holtabyggð

Holtsgata

Hólabraut

Hólsberg

Hraunstígur

Hringbraut

Hvaleyrarbraut

Hvammabraut

Hvassaberg

Hverfisgata

Hörgsholt

Jófríðarstaðavegur

Kaldakinn

Kelduhvammur

Kjarrberg

Kjóahraun

Klapparholt

Klausturhvammur

Kléberg

5. kjördeild

Klettaberg

Klettabyggð

Klettahraun

Klukkuberg

Kríuás

Krókahraun

Kvistaberg

Kvíholt

Lindarberg

Lindarhvammur

Linnetsstígur

Ljósaberg

Ljósatröð

Lóuás

Lóuhraun

Lyngbarð

Lyngberg

Lynghvammur

Lækjarberg

Lækjargata

6. kjördeild

Lækjarhvammur

Lækjarkinn

Mánastígur

Mávahraun

Melholt

Miðholt

Mjósund

Mosabarð

Móabarð

Móberg

Mýrargata

Næfurholt

Reyniberg

Reynihvammur

Selvogsgata

Skálaberg

Skipalón

Skógarás

Skógarhlíð

Skólabraut

Skútahraun

Sléttahraun

Smárabarð

Smárahvammur

Smyrlahraun

Sólberg

Sóleyjarhlíð

7. kjördeild

Sólvangsvegur

Spóaás

Staðarberg

Staðarhvammur

Stapahraun

Steinahlíð

Stekkjarberg

Stekkjarhvammur

Stekkjarkinn

Strandgata

Stuðlaberg

Suðurbraut

Suðurgata

Suðurholt

Suðurhvammur

Sunnuvegur

Svalbarð

Svöluás

Svöluhraun

8. kjördeild

Teigabyggð

Tinnuberg

Tjarnarbraut

Traðarberg

Trönuhraun

Túnhvammur

Urðarstígur

Úthlíð

Vallarbarð

Vallarbraut

Vallarbyggð

Vesturholt

Vitastígur

Víðiberg

Víðihvammur

Vörðuberg

Þórsberg

Þrastahraun

Þrastarás

Þúfubarð

Öldugata

Ölduslóð

Öldutún

9. kjördeild

Akurvellir 

Berjavellir

Bjarkavellir

Blómvangur

Blómvellir

Breiðvangur

Brunnstígur

Burknavellir

10. kjördeild

Daggarvellir

Drangagata

Drekavellir

Einivellir

Engjavellir

Eskivellir

Fífuvellir

Fjóluvellir

Fléttuvellir

11. kjördeild

Flókagata

Furuvellir

Garðavegur

Glitvangur

Glitvellir

Hafravellir

Heiðvangur

Hellisgata

Herjólfsgata

Hjallabraut

Hnoðravellir

Hraunbrún

Hraunhvammur

12. kjördeild

Hraunkambur

Hrauntunga

Hraunvangur

Kirkjuvegur

Kirkjuvellir

Klettagata

Klukkuvellir

Krosseyrarvegur

Kvistavellir

Langeyrarvegur

Laufvangur

Merkurgata

Miðvangur

13. kjördeild

Norðurbakki

Norðurbraut

Norðurvangur

Nönnustígur

Reykjavíkurvegur

Skerseyrarvegur

Skjólvangur

Skúlaskeið

Smiðjustígur

Suðurvangur

Sævangur

Tunguvegur

Unnarstígur

Vesturbraut

Vesturgata

Vesturvangur

Víðivangur

Vörðustígur

Þrúðvangur

Víðistaðaskóli

• Kosið er í Lækjarskóla og Víðistaðaskóla.

• Yfirkjörstjórn er með aðsetur í Lækjarskóla.

• Talning atkvæða fer fram í Lækjarskóla Kjósendum ber að framvísa persónuskilríkjum á kjörstað.

1130.  maí  2014

... að vellíðan  
líkama og sálar ...
Stór hluti af þeirri hollustu skilar sér 
í tómatsósunni. Það er til að mynda 
miðurstaða finnskra vísindamanna við 
háskólann í Oulo í nokkurra ára gam-
alli rannsókn. Þeir mæla beinlínis með 
því að krökkum sé gefin tómatsósa út 
á nánast allan mat. En það má reyndar 
ekki vera hvaða tómatsósa sem er. Hún 
má ekki vera ein af þessum rauðu 
sykurleðju e-efna sírópum sem sumir 
framleiðendur kalla tómatsósu. Hún 
þarf að vera af hollari gerðinni eins 
og nýja íslenska tómatsósan sem mat-
gæðingurinn Helga Mogensen hjálpaði 
til við að þróa. Svona í leiðinni þróaði 
hún svo líka alíslenska pastasósu og 
tómatgrunn í sömu vörulínu.

.. eftir kosningar.
Hér á síðunni eru tvær uppskriftir að 
ídýfum úr nýju íslensku tómatsósunni 
og tómatgrunninum. Þær eru báðar 
mjög góðar, en svo er hún líka góð ein 
og sér, enda unnin úr nýjum íslenskum 
tómmötum. Svo má auðvitað líka bara 
borða staka sem kosningasnakk, ein-
hverja af þeim tíu tómatategundum 
sem framleiddar eru á Íslandi. Allir 
eiga þeir það sameiginlegt að vera 
bráðhollir, framleiddir á umhverfis-
vænan hátt og svo eru þeir líka flestir 
afskaplega bragðgóðir. Matarblaða-
maður ætlar að leyfa sér að mæla 
sérstaklega með Piccolo tómötunum 
frá Friðheimum, fást a.m.k. bæði í 
Fjarðarkaupum og Hagkaup. Gleðilega 
kosninganótt.

Bleik ídýfa frá 
Helgu Mogensen

100 ml tómata grunnur

1 dós sýrður

½ - 1 tsk gróft salt

2 tsk hunang eða agavesýróp

¼ tsk cayennapipar

Hræra hráefnin vel saman og 
saxa nokkur blöð (ca 1 msk) af 
basil saman við. Góð sem ídýfa 
á grænmetið eða sósa með 
grillmatnum.

Tómatasósa með 
engifer frá Helgu 
Mogensen
1 dós sýrður rjómi
Hræra saman við 60 ml 
tómatasósa
Ásamt ½ tsk salt og  
2 tsk engifer safi
Saxa smá myntublöð saman  
við og skreyta

svavar@islenskurmatur.is



Milwaukee sett:
Borvél
Skrúfvél
Hjólsög
Sverðsög
Stingsög
LLjós
3x Rafhlöður
Ofur Tilboð
169.900.-

Ofur Tilboð
49.900.-

Höggborvél 18v
 60 Nm átaki
2x3 ah rafhlöður 

Verkfærasalan S:5686899
Síðumúla 11 108 Reykjavík

www.vfs.is Póstur: Vfs@vfs.is
Með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur
Gildir út mars 2014 eða meðan byrgðir endast

Milwaukee Hátíð um allt 
land 27 Maí -11 Júní.

Búðin verður dekkhlaðinn af tilboðum meðan 
Milwaukee Red Devil ferðast um landið og verður 

í Reykjavík 3. júní.2-3 Júní verða sérfræðingar 
frá Milwaukee til taks í búðinni hjá okkur 

Síðumúla 11 til að Síðumúla 11 til að veita ráðgjöf.
Öll tilboð gilda aðeins í takmörkuðu magni á meðan birgðir endast. 

Almenn þjónusta við útgerðir.  

Hjá Tækni ehf er starfrækt vélaverkstæði
þar sem boðið er uppá fjölbreytta þjónustu

þegar kemur að viðgerðum á vélum og
almennri málmsmíði.  Má þar nefna

heildarupptektir á smærri vélum, gírum,
túrbínum og spíssum.

 
Hreinsum kæla og vélahluti með

Ultrasonic - hátíðni bylgjum.
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Gott er að borða gulrótina ... 
Mikil vitundarvakning hefur orðið á 

heilbrigðum lífsstíl á undanförnum 
árum. Mataræði er órjúfanlegur hluti af 
umræðunni um lýðheilsu og heilsueflingu 
og við gerum auknar kröfur um gæði og 
hollustu þeirrar fæðu sem við neytum. 
Heilsueflandi skólum fer fjölgandi og tveir 
af okkar grunnskólum formlegir þátttak-
endur í því verkefni. Gaman er frá því 
að segja að Hvaleyrarskóli fékk nú á vor-
dögum viðurkenningu Fræðsluráðs fyrir 
innleiðingu verkefnisins í sínum skóla.

Góð heilsa er gulli betri
Holl og fjölbreytt fæða er mikilvæg 
fyrir heilsu og vellíðan. Við vitum 
það líka að næring er mikilvæg allri 
einbeitingu og heilbrigðir nemendur 
eiga betra með að læra. Það er því al-
gjört lykilatriði að börnin okkar séu 

vel nærð í skólunum. Það var mikið 
framfaraskref að fá heitan mat inn í 
skólana á sínum tíma. Í dag er staðan sú 
að sumir skólar eru með samninga og 
kaupa mat inn í skólana en aðrir farnir 
að feta þá braut að elda úti í skólunum. 
Til framtíðar virðast flestir sammála 
um að sú þróun sé af hinu góða. Al-
menn ánægja virðist vera með matinn 
sem verið er að elda úti í skólunum og 
nýting er betri, þ.e. fleiri nemendur eru 
að kaupa mat í þeim skólum. 

Aukin áhersla  
á matarmenningu
Í stefnuskrá sinni leggur Samfylkingin 
í Hafnarfirði mikla áherslu á lýðheilsu 
og að efla aðstöðu og möguleika sem 
stuðla að hreyfingu  og heilbrigðum 
lífstíl. Skólamáltíðir eru hluti af þessari 

áherslu okkar. Við viljum tryggja öllum 
börnum hollar og góðar skólamáltíðir 
óháð efnahag. Við viljum sinna þessum 
mikilvæga þætti og að matarmenningu 
verði í auknum mæli gert hærra undir 
höfði í skólastarfinu þannig að matar-
tíminn verði hluti af vinnudeginum.

Höfundur er
Adda María Jóhannsdóttir, 

framhaldsskólakennari, 
skipar 3. sæti á lista 

Samfylkingarinnar í Hafnarfirði

Hugmynd að framtíð fyrir St. Jósefsspítala
Kæru Hafnfirðingar. 

Smá hugmynd að hugmynd. Það 
er vel þekkt í borgum og bæjum um allan 
heim að nýta, nánast óbreytt, húsnæði 
og innréttingar verslunar- og iðnaðar-
starfsemi, sem lögð hefur verið niður, í 
alls óskyldan rekstur. Apótek, bankar og 
iðnaðarhúsnæði hefur breyst í veitingahús. 

Hvernig líst ykkur á þá hugmynd að 
nýtingu St. Jósefsspítala, sem ég tel mögu-
lega án mikils tilkostnaðar og án þess að 
rífa þurfi niður það sem er til staðar í 
þessum fallega gamla spítala, að nýta hann 
undir hostel, St. Jósefs Hostel!

Hostel eru rekin með það að markmiði 
að bjóða upp á ódyrari gistimöguleika 
þar sem gestir geta leigt rúm, oft í kojum 
í stærri herbergjum, og deila salerni, 
sturtum og jafnvel eldhúsaðstöðu með 
öðrum gestum. Einnig er boðið upp á 
einstaklings- eða tveggja manna herbergi. 
Þessi starfsemi nýtur geysilegra vinsælda 
víða um heim og er mikið notuð af ungu 

fólki sem vill ferðast, kynnast fólki og hafa 
gaman. Íþrótta- og skólahópar og aðrir 
sem ferðast í hópum eru duglegir að nýta 
sér svona gistingu. 

St. Jósefs Hostelið gæti iðað af lífi með 
listamönnum bæjarins, tónlistarupp-
ákomur og aðrir viðburðir væru í boði 
þar sem við bæjarbúar og nærsveitamenn 
gætum fengið okkur mat og drykk á vægu 
verði. Garðurinn fíni sem fylgir húsinu, 
sem er tilvalinn fyrir gesti og gangandi, 
gæti einnig nýst til að rækta allskonar 
kryddjurtir og grænmeti og svo mætti 
nota það sem til fellur í eldhúsinu til að 
halda nokkrar hænur.

Í Hafnarfirði eru mjög mörg vannýtt 
tækifæri – og þá sérstaklega til eflingar 
mannlífs og menningar. Það er t.d. 
skrýtið að besta húsnæðið í miðbænum 
sé notað undir félagsheimili stjórnmála-
flokka.  Hafnarfjarðarbær á að laða til 
sín verslunar- og menningarstarfsemi  í 
miðbæinn. 

Við viljum jú Bjarta framtíð fyrir börnin 
okkar og með því að gera Hafnarfjörð 
aðlaðandi erum við að auka verðmæti í 
fasteignum og fyrirtækjum bæjarins. Við 
þurfum að gera bæinn okkar skemmtilegri 
svo okkur og alla hina langi til að vera 
hér.  Maður er jú manns gaman, ekki satt?

Höfundur er
Sóley Elíasdóttir 

framkvæmdastjóri hjá Sóley 
Organics, skipar 11. sæti á lista 
Bjartrar framtíðar í Hafnarfirði

Garðabær fyrir alla?
Kreppan hefur komið illa niður á 

mörgum og þá helst þeim tekju-
lægstu, barnmörgu, öldruðum og ör-
yrkjum. Flestir sérfræðingar eru sam-
mála því að afleiðingar kreppunnar séu 
nú berlega að koma í ljós í formi and-
legrar vanlíðunar og fleiru sem fylgir 
ástandi sem þessu.  Fólk hefur leitað í 
meira mæli til félagsþjónustu og hafa 
öryrkjar sem eiga ekki rétt á fjárhags-
aðstoð þar sem þeir eru með tekjur yfir 
viðmiðunarmörkum grunnfjárhags-
aðstoðar til að mynda leitað meira til 
félagsþjónustu vegna erfiðleika við að 
mæta mánaðarlegum útgjöldum.  Flestar 
félagsþjónustur hafa komið til móts við  
þá tekjulægstu í kjölfar hrunsins 2008 
og meðal annars komið ákvæðum inn í 
reglur sveitarfélagsins um að þeir mest 
skuldsettu geti fengið tímabundna aðstoð 
til að mæta gjöldum vegna barna sinna. 
Um er að ræða aðstoð vegna tómstunda-
gjalda, leikskólagjalda eða skólamáltíðum 
fyrir börn í grunnskólum. 

Flestar félagsþjónustur eru með vísi-
tölutengda fjárhagsgrunnupphæð sem 
hækkar skv. henni árlega eða um hver 
áramót.  Félagsþjónustan í Garðabæ er 

með eina lægstu grunnupphæð fjárhags-
aðstoðar landsins eða 88.873 krónur fyrir 
einstaklinginn á mánuði. Til viðmiðunar 
er Reykjavíkurborg með 163.635 krónur 
fyrir einstaklinginn. Reglur um fjár-
hagsaðstoð hjá Garðabæ hafa ekki verið 
uppfærðar síðan fyrir hrun en þær voru 
samþykktar í bæjarstjórn þann 18. Janúar 
2007. Að sama skapi var fjölskyldustefna 
bæjarins einnig samþykkt fyrir hrun eða 
5. Júní 2008. Því er ljóst að þessi mála-
flokkur hefur ekki verið endurskoðaðar 
með tilliti til tekjulágra Garðbæinga eða 
þeirra sem þurfa tímabundið að leita sér 
aðstoðar vegna lágra tekna eða annarra 
ástæðna í kjölfar hrunsins. Á heimasíðu 
Garðabæjar er nýjasta fundargerð fjöl-
skylduráðs dagsett 20. desember 2012. 

Erfitt er að segja fyrir um hversu 
margir sækja um fjárhagsaðstoð en er 
synjað þar sem þeir eru með tekjur yfir 
88.873 krónur á mánuði en árið 2008 
fengu 59 fjárhagsaðstoð, 72 árið 2010, 91 
árið 2011 og var þá fjölgunin á milli ára 
26 %. Aftur á móti lækkaði þessi tala fyrir 
árið 2012 en þá þáðu 81 fjárhagsaðstoð 
á vegum bæjarins.  

Það geta allir lent í því að þurfa vegna 

veikinda, skilnaða, atvinnuleysis eða 
annarra áfalla að leita tímabundið til 
félagsþjónustu. Ekki er til að  mynda 
vitað til að það hafi verið gerð könnun á 
meðal foreldra barna í grunnskólunum 
sem ekki eru í mataráskrift, um ástæður 
þess að svo sé ekki. Það er skylda hvers 
sveitarfélags að tryggja að þetta síðasta 
öryggisnet sé nógu sterkt til að aðstoða 
þá sem á þurfa að halda með fullnægj-
andi hætti. Það er auglýst vel fyrir þessar 
kosningar að fjárhagsstaða bæjarins sé 
traust og því ótrúlegt að ekki sé búið að 
tryggja að þessi mikilvægu mál séu ekki 
í betri farvegi en raun ber vitni. Hvað 
ætli valdi ? 

Höfundur er
Hildur Jakobína Gísladóttir, 

6. sæti Samfylkingar 
og óháðra í Garðabæ
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Góð nýjung
Morgnar eru til þess að njóta! Byrjaðu daginn með skál af Havre-
crunch sem bæði bragðast dásamlega og uppfyllir hollustukröfur 
Skráargatsmerkisins. Prófaðu Havrecrunch ef þér finnst bragðið 
skipta að minnsta kosti jafnmiklu máli og heilsan. Bragðgóð máltíð.

NJÓTTU HOLLUSTU   

Trefjaríkar 
flögur og stökkt 

granóla

Nýtt!
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Samfylkingin:

Treysta og styrkja fjárhaginn
Gunnar Axel Axelsson hefur verið 

bæjarfulltrúi frá kosningunum 
2010 og er formaður bæjarráðs Hafnar-
fjarðar. Hann vann sigur í prófkjöri 
Samfylkingarinnar snemma í vor og 
fer fyrir flokknum í bæjarstjórnarkosn-
ingunum í vor.
- Hver eru þrjú helstu áherslumál Sam-
fylkingarinnar fyrir kosningarnar í lok 
mánaðarins? 

„Kosningarnar í vor snúast um að 
við höldum áfram á treysta og styrkja 
fjárhag og þjónustu bæjarfélagsins.  
Þar höfum við náð gríðarlegum ár-
angri síðastliðin 4 ár og við viljum 

halda áfram á sömu braut ábyrgrar 
fjármálastjórnunar og stöðugleika í 
rekstri.  Samfylkingin leggur áherslu 
á stóraukið framboð á leiguíbúðum og 
hagkvæmum íbúðum fyrir  jafnt unga 
sem aldna og þar teljum við að bær-
inn geti beitt sínum áhrifum bæði fjár-
hagslega og skipulagslega til ná saman 
öflugum aðilum í slíka uppbyggingu.   
Við teljum líka brýnt að tryggja betur 
stöðu barnafjölskyldna og jafnan rétt 
allra barna til að taka þátt í skipulögðu 
íþrótta- og tómstundastarfi, sem og 
að skapa meiri samfellu í vinnudegi 
Hafnfirskra barna.“

- Hvert yrði allra fyrsta verkið ef þið fáið 
umboð til að hrinda því í framkvæmd?

„Afgreiða framkvæmdaáætlun um 
um ákveðið þak á þjónustugjöld fyrir 
hverja fjölskyldu í bænum.  Það gerum 
við m.a. með lækkun þjónustugjalda 
leik- og grunnskóla, auknum systkina-
afslætti og með því að hækka tekjuvið-
mið sérstakra afsláttarkjara fyrir barna-
fjölskyldur í Hafnarfirði.  Fyrsti áfangi 
taki gildi með gjaldskrárbreytingum 
frá og með komandi hausti og nýju 
skólaári.“
- Myndir þú starfa í meirihluta með 
hverjum sem er eftir kosningar?

„Það er alveg  ljóst að flokkarnir 
eiga mis mikið sameiginlegt málefna-
lega og úrslit kosninganna ráða mestu 
um hverjir mynda nýjan meirihluta 

að þeim afloknum.  Ég hef hinsvegar 
átt ágætt samstarf við fólk úr öllum 
flokkum í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
og treysti mér til þess að vinna með 
hverjum sem er að góðum málum 
og mun gera það áfram hvernig sem 
meirihlutamyndun verður háttað.“
- Stefnir þú á bæjarstjórastólinn?

„Niðurstaða kosninganna mun ráða 

því hvaða meirihluti verður myndaður 
og hvernig staðið verður að ráðningu 
bæjarstjóra.   Við útilokum engar leiðir 
í þeim efnum og munum eins og ávallt 
leggja ríka áherslu á að sem breiðust 
samstaða og góður stuðningur bæjar-
búa sé á bakvið þann sem sinnir þessu 
mikilvæga hlutverki.“  
- Ertu bjartsýnn fyrir hönd Samfylk-
ingarinnar?

„Já ég er það og ég er auðvitað fyrst 
og fremst bjartsýnn fyrir hönd Hafnar-
fjarðar. Samfylkingin í Hafnarfirði 
hefur sýnt í verkum sínum á liðum 
árum að hún er ábyrgur og lýðræðis-
legur flokkur sem leggur lykiláherslu 
á samráð og sátt með  íbúum Hafnar-
fjarðar og hefur verið í forystu á 
landsvísu við að innleiða lýðræðislega 
aðkomu íbúa að stjórnun og stjórn-
sýslu. Hafnarfjörður er eitt af öflug-
ustu sveitarfélögum landsins og okkar 
styrkur felst fyrst og fremst í íbúunum,  
og þeim samfélagslegu innviðum sem 
hér eru til staðar.  Ég held að bæjarbúar 
kunni að meta það sem við höfum gert 
á undanförnum árum og treysti okkur 
til þess að halda áfram að byggja upp 
samfélag fyrir alla.“
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Gæði, reynsla og gott verð!
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Oddvitar stærstu flokkanna
Bæði Sjálfstæðisflokkur og Samfylking missa mikið 
fylgi frá síðustu kosningum, ef marka má skoðana-
kannanir, en farið er yfir þá stöðu á bls. 7      . Rætt 
var við oddvita þessara tveggja flokka hér í blaðinu 
fyrr í vetur, í aðdraganda prófkjörs hjá hvorum flokki 

um sig. Við spurðum Gunnar Axel Axelsson, oddvita 
Samfylkingarinnar og Rósu Guðbjartsdóttur, oddvita 
Sjálfstæðisflokksins um helstu áherslumál flokkanna 
tveggja, til skemmri og lengri tíma og hvernig þau sjá 
kosningarnar fyrir sér.

SveitarStjórnakoSningar 2014

Sjálfstæðisflokkurinn:

Traust fjármálastjórnun númer eitt
Rósa Guðbjartsdóttir sigraði í 

prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
febrúar og leiðir lista flokksins í bæj-
arstjórnarkosningunum á morgun. 
Hún hefur setið í bæjarstjórn í átta 
ár og er fulltrúi í bæjarráði.
- Hver eru þrjú helstu áherslumál Sjálf-
stæðismanna fyrir kosningarnar í lok 
mánaðarins?

„1. Traust fjármálastjórnun sem 
miðar að því að  losa bæinn úr skulda-
höftum án þess að draga úr þjónustu 
við íbúa. 2. Að tryggt verði framboð 
á lóðum fyrir hagkvæmar íbúðir jafnt 
til leigu og sölu. 3. Fegrun bæjarins, 
hreinsun stíga og opinna svæða með 
áherslu á að ljúka frágangi í nýjum 
hverfum.“
- Hvert yrði allra fyrsta verkið ef þið 
fáið umboð til að hrinda því í fram-
kvæmd?

„Taka til og fegra bæinn, gera átak í 
viðhaldi eigna og auka sjálfstæði skól-
anna. Einnig að hefja átak í markaðs-

setningu og atvinnuþróun með því 
markmiði að auka tekjur sveitarfé-
lagsins. Þannig hæfist sú uppbygging 
og sókn sem nauðsynleg er til að við-
snúningur megi verða í Hafnarfirði.“

- Myndir þú starfa í meirihluta með 
hverjum sem er eftir kosningar?

„Við sjálfstæðismenn göngum með 
opnum huga til kosninga og hugsanlegs 
meirihlutasamstarfs og störfum með 
hverjum þeim sem eru tilbúnir til að 
vinna góðum málum brautargengi sem 
auka munu hagsæld og lífsgæði íbúanna.“
- Stefnir þú á bæjarstjórastólinn?

„Ég stefni fyrst og fremst á að áherslur 
og gildi okkar sjálfstæðismanna verði 
í forgrunni við myndun næstu bæjar-
stjórnar. Ráðning bæjarstjóra verður 
samkomulagsatriði þeirra flokka sem 
mynda meirihlutann.“
- Ertu bjartsýn fyrir hönd Sjálfstæðis-
flokksins?

„Já ég er það. Við sjálfstæðismenn 
finnum fyrir miklum stuðningi við mál-
flutning okkar og tillögur. Það er ljóst að 
bæjarbúar vilja breytingar við stjórnun 
bæjarfélagsins og að þeir kunni að meta 
þá ábyrgð og festu sem einkennt hefur 
okkar áherslur á liðnum árum.“

Gunnar axel axelsson.

Rósa Guðbjartsdóttir.

Verkin eru víða. Til að mynda er var landað úr þessari trillu í Hafnar-
fjarðarhöfn á fallegum degi í vikunni.



Hvað vilja bæjarbúar?

Stjórnun og rekstur
Traustur efnahagur - Lýðræðislegt stjórnkerfi

-  Höfum samráð við bæjarbúa frá fyrstu skrefum fjárhagsáætlunargerðar og 
fram að samþykkt hennar og feta í fótspor þeirra sem lengst eru komin í gerð 
þátttökufjárhagsáætlana.

-  Tryggjum opna og gegnsæja stjórnsýslu með skýrum verkferlum, aðgengi að 
gögnum og með því að stíga næstu skref í birtingu fjárhagsupplýsinga bæjarins.

- Höldum áfram kynjaðri starfs- og fjárhagsáætlunargerð og tökum upp græna 
starfs- og fjárhagsáætlunargerð.

- Stofnað verði embætti umboðsmanns Hafnfirðinga sem bæjarbúar geti leitað 
til um leiðbeiningar, ráðgjöf og álit ef þeir eru ósáttir við málsmeðferð og 
ákvarðanatöku bæjarins í málum þeirra.

- Aukum fræðslu um lýðræði og mannréttindi og aukum beina þátttöku barna og 
ungmenna í stefnumótun á öllum sviðum.

Samfélag
Húsnæði - Atvinna - Ferðaþjónusta - Menning - Náttúra

-  Ljúkum uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis í Skarðshlíð og tryggjum 
uppbyggingu þjónustumiðstöðvar fyrir eldra fólk á Sólvangstorfunni.

-  Útrýmum kynbundnum launamun og ljúkum innleiðingu jafnlaunastaðals.

-  Eflum kynjafræði í leik- og grunnskólum og vinna sérstaklega að því að 
uppræta skaðleg áhrif klámvæðingar og staðalmynda á börn og unglinga, 
bæði stelpur og stráka.

-  Tryggjum fjölbreytta uppbyggingu húsnæðis fyrir alla. Stuðlum að stofnun 
húsnæðissamvinnufélaga og leigufélaga sem rekin eru á samfélagslegum 
grunni.

-  Höldum áfram með verkefnið Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði. Verkefni 
sem opnar öllum atvinnuleitendum á fjárhagsstyrk leið inn á vinnumarkaðinn 
á ný með tilboði um tímabundið hlutastarf ásamt virkum stuðningi, og gefur 
óvinnufærum einstaklingum kost á starfsendurhæfingu og meðferð við 
hæfi.

-  Stofnum Markaðsstofu Hafnarfjarðar sem sinni almennri markaðssetningu 
atvinnulóða, laði að innlenda og erlenda fjárfestingu í uppbyggingu 
fyrirtækja og sjái um að tryggja sýnileika Hafnarfjarðar í öllu kynningarefni 
fyrir ferðamenn á höfuðborgarsvæðinu.

-  Stofnaður verði Myndlistaskóli Hafnarfjarðar.

- Svæði í tímabundið fóstur. Auglýst verði eftir hópum og einstaklingum 
til að taka að sér svæði sem er í bið til að gera tilraunir og glæða þau lífi.

- Gerð verði metnaðarfull áætlun um enn stærri græn skref með enn frekari 
sorpflokkun heimila, stofnana bæjarins og fyrirtækja í bænum.

Menntun
Leik- og grunnskóli - Eftir skóla og  vinnu

- Styðjum fjölbreytta tómstunda-, listnáms- og íþróttaiðkun barna með útgáfu 
frístundakorts í stað núverandi niðurgreiðslufyrirkomulags.

-  Styðjum við faglegt starf allra þeirra sem vinna með börnum með námskeiði í 
skyndihjálp, fræðslu um meðferð eineltismála og ofbeldis gegn börnum.

-  Starfsemi Menntasetursins við Lækinn verði efld til að auka fjölbreytt 
námsframboð styttri námsbrauta og til fullorðinsfræðslu. Bæjarbúar eigi kost á 
náms- og starfsráðgjöf.

-  Leggjum aukna áherslu á skapandi menntun í öllum grunnskólum með sérstakri 
áherslu á list- og verkgreinar og samþættingu þeirra við aðrar námsgreinar.

- Gerð verði átak í læsi sem leiði til aukinnar lestraránægju og lesskilnings barna.

-  Þróað verði starf félagsmiðstöðva fyrir börn á aldrinum 9 - 12 ára og 16 - 18 ára 
ungmenni.

Nánar á
www.vinstrid.is

      Opnum kl. 10:00 - Strandgötu 11 Hfj.

Kosningadagurinn er 31. maí

-  Frambjóðendur verða á staðnum  -
-  Veitingar í boði  - 

-  Tökum við utankjörfundaratkvæðum  -
-  Akstur á kjörstað  -

     -  Kosningavaka hefst kl. 21:00  -
      -  Kosningasíminn er 868 3091  -

Hlökkum til þess að njóta dagsins með ykkur!




