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Hjallastefnan greiðir með börnunum
Grunnskóla Hjallastefnunnar í 

Hafnarfirði hefur afsalað sér 
greiðslu með nemendum í fimmta 

bekk fram að áramótum, en kennsla í 
fimmta bekk hefst þar í haust. Viljayfirlýsing 
um þetta og fleiri þætti í rekstri skólans var 
undirrituð af fulltrúa skólans og bæjarstjóra 
á dögunum.

Börnum í barnaskóla Hjallastefnunnar 
mun fjölga umtalsvert á næsta skólaári, 

samkvæmt yfirlýsingunni. Fjölgað verður 
um 17 börn í 1.-4. bekk en einnig hefur 
fræðsluráð Hafnarfjarðar samþykkt að 
barnaskólinn fari upp á miðstig, þannig að 
þar verður kenndur fimmti bekkur næsta 
vetur. Fram kemur í viljayfirlýsingunni að 
Hjallastefnan greiði sjálf með börnunum til 
áramóta, en frá og með 1. janúar 2015 og 
til loka skólaársins verði greitt með nem-
endunum eftir sömu viðmiðum og öðrum 

nemendum skólans.  Fjórtán börn ljúka 
námi í fjórða bekk nú í vor og verður þeim 
boðin áframhaldandi vist við skólann.

Þá ætla bærinn og Hjallastefnan að ræða 
áfram um tilhögun náms í fimmta bekk og 
ljúka þeim fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar 
2015.

94 börn hafa verið í skólanum í vetur, 
en ætla má að þau verði allt að 125 á næsta 
skólaári.

Hjördís Huld Scheving og Nína Sólveig Svavarsdóttir hlakka til að fara í skólann. Nemendum í grunnskóla Hjallastefnunnar mun 
fjölga í haust samfara viljayfirlýsingu skólans og Hafnarfjarðarbæjar.
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Leigufélag í Hafnarfirði
Aðstæður á Íslandi hafa breyst. 

Áður fyrr kom varla annað til 
greina hjá okkur íslendingum 

en að kaupa íbúð til að búa í. Það var 
ekki valkostur að leigja íbúð af öðrum 
nema til skamms tíma.  Okkar samfélag 
hefur breyst.  Ungu fólki hrís hugur 
við að taka lán til íbúðarkaupa eins og 
ástandið er eftir hrun. Í dag blasir sú 
staðreynd við að margt ungt fólk sér 
ekki fram á að geta flutt að heiman. 
Þetta unga fólk sér ekki fram á að 
geta keypt sér íbúð, húsaleiga er nú 
mjög há og lítið er til af leiguhúsnæði. 
Fasteignalán hafa mörg stökkbreyst 
og margir hafa misst fasteignir sínar 
og eiga ekki annarra kosta völ en að 
leigja. Enn aðrir kæra sig ekki um að 
eiga fasteign. Eldra fólk vill líka margt 
leigja litla íbúð, selja sínar fasteignir og 
losa þannig um fjármagn og losna við 
viðhald fasteignar.

Að eiga eða leigja
Þannig hafa samfélagslegar breytingar 
skapað grundvöll fyrir stofnun leigu-
félaga sem bjóða góðar leiguíbúðir til 
leigu fyrir almenning og margir sjá það 
sem góðan valkost að leigja frekar en að 
eiga fasteign. Leigufélög sem leigja út 
íbúðir fyrir sanngjarna leigu og hægt er 
að leigja til langs tíma. Hér á ég ekki við 
félagslegar íbúðir eða íbúðir þar sem 
kaupa þarf hlut í til að öðlast búseturétt. 
Ég á við leigufélag sem á íbúðir fyrir 
almenning sem kýs að leigja frekar en 
að eiga fasteign.

Hafnarfjarðarbær
Mín skoðun er sú að Hafnarfjarðar-
bær á að hafa frumkvæði að stofnun 
slíks leigufélags og á að taka þátt í upp-
byggingu þess. Ég vil sjá framboð fjölda 
leiguíbúða að mismunandi stærðum og 
gerðum. Litlar íbúðir sem henta fyrir 

þá sem eru að fara að heiman og eldri 
borgara og stærri íbúðir fyrir barna-
fjölskyldur. Fólk getur þannig flutt sig 
á milli íbúða innan sama leigufélags 
ef það kýs svo, frá því að það flytur að 
heiman þar til það er orðið eldri borg-
arar allt eftir þörfum, gerð og stærð 
fjölskyldunnar. 

Fyrirmyndin
Þessi hugmynd er að danskri fyrir-
mynd en danir hafa átt og rekið slík 
leigufélög síðan árið 1945. Ég legg til 
að við skoðum vel hvernig að þessu 
var staðið í Danmörku á sínum tíma 
og hvernig rekstur þessara leigufélaga 
er í dag. Ég legg til að við nýtum okkur 
reynslu þeirra og fjölgum búsetuúr-
ráðum fyrir alla í Hafnarfirði.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Þú færð eldsneytissparandi
dekkin frá

á dekkjahollin.is

Það er í mörg horn að líta, jafnt á baráttudegi verkalýðsins sem alla aðra 
daga. Mikilvægasta verkefnið er að vinna bug á ójöfnuði. Þar er hins 
vegar við ramman reip að draga. Við búum nú við ríkisstjórn sem því 

miður virðist leggja sig fram um að auka ójöfnuð ef eitthvað er.

Við sjáum það til að mynda á aðgerðum eins og lækkun skatta á hátekjufólk, 
brotthvarf hátekjuskatts, lækkun veiðigjalds þegar hagnaður fárra af sameigin-
legri auðlind allra er hinn mesti í sögunni og svo ekki sé minnst á vanhugsaðar 
aðgerðir til að lækka skuldir fólks sem ekki þarf á því að halda með tugum millj-
arða af skattfé, meðan skorið er niður í velferðarþjónustunni. Svo ekki gleymist 
sá þáttur aðgerðanna sem mun hafa í för með sér tekjufall fyrir sveitarfélögin.

Við svo búið virðist ekki vera bjart framundan. Kjaradeilur og verkföll hafa 
þegar sett svip sinn á árið. Ríkisstjórnarmeirihlutinn er fljótur að beita þing-
mönum sínum til að setja lög á löglegar aðgerðir launafólks til að fylgja eftir 
sanngjörnum kröfum. Það er miður.

„Ég kalla það ekki laun þó menn, eða konur oftast, geti fengið fleiri krónur 
í launaumslagið vegna þess að þær eru lamdar áfram af bónussvipunni. Ég 
vil halda mig við þau laun sem þær fá samkvæmt töxtum.“ Þetta kom fram 
í þingumræðum um kvótakerfið á sínum tíma, hjá Þórhildi Þorleifsdóttur, 
þingkonu Kvennalistans. Það má taka undir með henni, þótt hún tali aðeins um 
sjávarútveg og langt sé um liðið. Fólk á að fá mannsæmandi laun fyrir vinnu 
sína. Það á ekki að þurfa til yfirvinnu eða bónusa til þess að fólk geti kannski 
náð endum saman.

En blessunarlega skín sólin nú líka þótt oft sé þungbúið. Við skulum ekki gleyma 
öllum þeim áföngum sem þegar hafa unnist í áratuga verkalýðsbaráttu. Verk-
efnið er ekki aðeins að sækja fram, heldur einnig að verja það sem hefur unnist.

Þar er sannarlega mótbyr. En mótbyr breytist í meðvind ef við stöndum saman. 
Verkefnin framundan eru næg. En munum að sigrarnir vinnast með sam-
stöðunni.

Til hamingju með daginn!
Ingimar Karl Helgason

Samstaðan  
skiptir máli

Leiðari
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Brynjar 
vann
Brynjar Dagur Albertsson, 

fimmtán ára dansari úr 
Hafnarfirði, fór með sigur 

af hólmi í hæfileikakeppninni Ís-
land got talent, sem haldin hefur 
verið á Stöð 2 í vetur. Verðlauna-
féð nemur tíu milljónum króna. 
Brynjar sagðist í samtali við 
Gaflari.is á dögunum ekki vera 
ákveðinn um næstu skref, en 
hann mun nú vera erlendis með 
skólasystkinum sínum úr Hval-
eyrarskóla. 

Vinnustöðvun kennara
Grunnskólakennarar hafa sam-

þykkt vinnustöðvun 15., 21. 
og 27. maí. Yfirgnæfandi meirihluti 

kennara samþykkti vinnustöðvunina, 
en hún er gerð í þeim tilgangi að stuðla 
að framgangi krafna félagsins. 

Höfundur er

Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir,

lögmaður og myndlistarkona,

skipar annað sæti  

Vinstri grænna í Hafnarfirði

Pollapönkarar eru komnir til Kaupmannahafnar. Það er í mörg horn að líta enda þótt ekki verði stigið á sviðið alveg 
strax. Piltarnir flytja lag sitt á þriðjudag og vafalaust verða allir landsmenn spenntir framan við sjónvarpstækin. 

Mynd: Facebook síða Pollapönks.

Ræða einkavæðingu FG
Bæjaryfirvöld í Garðabæ hafa 

látið vinna skýrslu um hvernig 
bæjarfélagið getur tekið yfir 

rekstur Fjölbrautarskólans í Garðabæ. 
Meirihluti sjálfstæðismanna í bænum 
hefur í nokkur misseri unnið að því 
að bæjarfélagið taki rekstur fjölbraut-
arskólans yfir. Rætt hefur verið við 
menntamálaráðuneytið um málið, en 
niðurstaða er ekki komin. Ekki hefur 
verið full sátt um málið, en bæjar-
fulltrúi M-listans hefur meðal annars 
spurt ýmissa spurninga um málið. 

Í skýrslunni sem nú er rædd í stofn-
unum bæjarins segir meðal annars að 
um skólann mætti stofna rekstrarfélag 
sem ýmist gæti verið í eigu Garða-
bæjar, eða að hlutafélag utan um 
reksturinn með þátttöku fyrirtækja, 

félaga og einstaklinga, en meirihluti 
yrði í eigu Garðabæjar. Einnig komi 
til grein að reksturinn yrði sérstakt 
tilraunaverkefni um nokkurra ára 
skeið og að því loknu yrði árangur-
inn metinn. 

Lagt er til í skýrslunni að reksturinn 
fari til Garðabæjar haustið 2015, til 
reynslu í fimm ár, eða frá ársbyrjun 
2016. 

„Leitast verði við að auka sjálf-
stæði skólans miðað við það sem nú 
er í samráði við skólameistara FG og 
skólanefnd skólans. Í samningnum 
verði ákveðinn fjöldi ársnemenda 
skólans og jafnframt samið um fjár-
veitingar með hverjum nemanda í 
fjárlögum ríkisins,“ segir í skýrslunni 
meðal annars. 

Andrés bæjarlistamaður
Andrés Þór Gunnlaugsson gít-

arleikari hefur verið útnefndur 
bæjarlistamaður ársins í Hafnarfirði. 
Hann hlýtur eina milljóna króna í 

styrk. Tilkynnt var um þetta við athöfn 
í Hafnarborg fyrir viku. Þá voru jafn-
framt veittir hvatningastyrkir og styrkir 
til menningarstarfsemi og viðburða. 

135 bílastæði
Nýi bílakjallarinn á Garðatorgi í 

Garðabæ verður opnaður form-
lega kl.16 á föstudaginn 2. maí og 

af því tilefni verður hátíð á torginu. 
Pylsuvagn frá Bæjarins bestu verður á 
staðnum, ókeypis pylsur handa öllum. 
Bjarni töframaður og Þorgils úr Snigla-
bandinu spila og sprella frá kl.16.135 
bílastæði eru í nýja kjallaranum. 



OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
NS

KT
 -V

EL
JUM ÍSLENSKT -

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

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

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

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

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

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

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

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

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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Af hverju Björt framtíð?
Ég er ósjaldan spurð að því 

hversvegna ég valdi það að 
fara út í pólitík, ég veit aldrei 

hverju ég á að svara nákvæmlega en 
yfirleitt er svarið á þá leið að mig 
langi til þess að taka þátt í að byggja 
upp samfélagið mitt. Það er einmitt 
raunin, mig langar að byggja upp 
bæjarfélagið okkar, vera virkur hluti 
af því. Sveitafélög eru ekkert ósvipuð 
og fyrirtæki, þetta er rekstur sem þarf 
utanumhald, þarna eru mörg hjól sem 
eru að vinna saman að einu markmiði, 
það er mikilvægt að hvert tannhjól 
haldi áfram að snúast svo kerfið allt 

gangi upp og reksturinn heldur áfram. 
Ég vil vera eitt af þessum hjólum.

Ég hafði samt sem áður aldrei rétta 
grundvöllinn til þess, ég fann mig ekki 
hjá þeim stjórnmálaflokkum sem 
voru til staðar í Hafnarfirði. Þarna 
voru einfaldlega ekki valkostir sem 
ég heillaðist af. Þegar ég komst að 
því að Björt Framtíð væri að fara af 
stað í Firðinum fagra þá var ég ekki 
lengi að stökkva til og hoppa uppí þá 
lest. En hversvegna Björt Framtíð? 
Mig langaði ekki að vinna í neikvæðu 
umhverfi sem snérist um að benda á 
hvorn annan, endalaus loftbóluloforð 

sem allir vita að ekki er hægt að standa 
við. Mig langaði að vinna í flokki sem 
hefur báðar lappirnar á jörðinni, sem 
sér sig ekki knúinn til þess að vera á 
móti góðum verkefnum bara vegna 
þess að andstæðingurinn kom fram 
með hugmyndina. Mig langaði að 
vinna í björtu umhverfi sem saman 
stendur af vinum, góðum hópi sem 
er kominn til þess að bæta samfélagið 
sitt þvert á pólitíska flokka, öll hönd 
í hönd.

En það er ekki nóg að vilja nýtt 
pólitískt afl í samfélagið okkar, hvað 
er það sem ég læt mig dreyma um? 

Mig langar að bæta samfélagið okkar 
með því að við bæjarbúar séum betur 
meðvitaðri og upplýstari um okkar 

nærumhverfi, að við veljum frekar að 
leita fyrst inní bæinn, til nágrannans 
eða innan samfélagsins áður en við 
förum annað. Ég vil að við stöndum 
öll jöfn, við séum ekki hópuð niður 
eftir ákveðnum fyrirfram mótuðum 
römmum heldur séum við öll metin 
sem einstaklingar, jafnir einstaklingar. 
Ég vil að börnin okkar geti vaxið úr 
grasi í fallegu umhverfi sem einkennist 
af öryggi, jafnrétti og birtu. Að Hafna-
fjörður og Hafnfirðingar fái að vaxa 
og dafna í samheldni, vináttu og ná-
ungakærleik.

Ég vil Bjartari Framtíð í Hafnarfirði.

Oddviti Bjartrar framtíðar í Hafnarfirði:

Leggst gegn loforðalistum 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, en 
hún er sjúkraþjálfari að mennt. Hún starfaði meðal annars með konum á 
meðgöngu og eftir fæðingu áður en hún helgaði sig störfum fyrir stéttarfé-
lagið. Hún er fjölskyldukona og á þrjú börn með manni sínum, en er auk þess 
„tónelskur bókaormur með handavinnuáráttu,“ eins og hún lýsir sjálfri sér.

Guðlaug segist lítinn bakgrunn hafa í 
pólitík, nema sem almennur kjósandi. 
Hún hafi ekki tekið þátt í pólitísku starfi 
fyrr en með tilkomu Bjartrar framtíðar, 
en hún sat á lista fyrir flokkinn í síðustu 
Alþingiskosningum. „Ég fann mig alls 
ekki í þessu hægri/vinstri landslagi og 
tengdi ekki við einn flokk fremur en 
annan. Hélt reyndar að mín pólitíska 
skoðun væri almennt ekki til,“ segir 
Guðlaug. Þetta skýrst ef til vill af því 
að lítil hefð sé fyrir „liberal“ flokkum 
hér á landi.

Guðlaug segist alltaf hafa lesið mikið 
og hlustað á tónlist. Hún segir aðspurð 
um áhrifavalda eða fyrirmyndir að 
sterkir frumkvöðlar eða þjónandi leið-
togar hafi haft áhrif á sig. Fólk sem 
einnig hafi húmor fyrir sjálfu sér og 
lífinu. „Ég held að ég halli ekki á neinn 
þó ég nefni Margréti Pálu Hjallahöfund 
sem einstakling sem hefur allt þetta til 
að bera.“

Auður í fjölbreytileika
- Hvernig myndir þú lýsa grund-
vallahugsjónum þínum?

„Grundvallarafstaða mín til lífs-
ins almennt er sú að það eigi að vera 
ánægjuleg reynsla, að okkur eigi að líða 
vel. Lífið er núna. Mér finnst að hver og 
einn eigi rétt á sinni skoðun og aðferð, 
svo framarlega sem það skaðar ekki 
aðra,“ segir Guðlaug Kristjánsdóttir. 
Fólk sé af ýmsu tagi og eigi að fá að vera 
það. „Enda er fjölbreytileiki auðlind 
sem við eigum að rækta. Góð samskipti 
og heilbrigð umræða eru síðan lykilat-
riði í að allir geti lifað saman í sátt og 
samlyndi, hver með sínu nefi.“

Hrista upp í hlutunum
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.

„Þeir“ eru „við“
Hún nefnir sérstaklega að opna þurfi 
betur aðgengi að upplýsingum úr 
rekstri bæjarins. Sýnileg stjórnsýsla 
veiti meiri skilning á ákvarðanatöku. 
„Hvað kostar t.d. skólaganga barnanna 
okkar? Í hvað fer útsvarið?“ spyr hún.

Ekki eigi að hugsa um bæinn sem 
„þá“ segir Guðlaug og nefnir sem dæmi 
algenga hugsun, sem gæti falist í setn-
ingu eins og „Þeir moka aldrei snjóinn“ 
og fleira í þeim dúr. „Bærinn er í raun 
„við“,“ segir Guðlaug og vísar til þeirra 
sem búa og starfa í bænum sem í sam-
einingu fjármagni  rekstur bæjarins.

Engin loforð
„Stjórn bæjarfélags eru örugglega 
engin töfrabrögð, byggð á kennisetn-
ingum flokka, heldur mun frekar 
praktískur rekstur sem þarf að byggja 
á staðreyndum og málefnalegri rök-
ræðu,“ segir Guðlaug og bætir við. 
„Meðal annars af þessum sökum 
hefur Björt framtíð frá upphafi lagst 
gegn loforðalistum fyrir kosningar. 
Við teljum mikilvægara að gera grein 
fyrir grundvallarafstöðu til málefna 
og þeim markmiðum sem við viljum 
vinna að.“ Slík áhersla sé bæði til lengri 
og skemmri tíma. 

Óhrædd að spyrja
„Við erum nýtt framboð og því eðli 
málsins samkvæmt nýgræðingar í bæj-

arstjórnarmálum, þótt við búum yfir 
umfangsmikilli reynslu úr fjölbreyttum 
áttum. Það veitir okkur ákveðinn styrk, 
því við höfum frelsi til að þurfa ekki að 
þykjast hafa öll svör á reiðum höndum 
en getum þess í stað verið óhrædd við 
að spyrja spurninga. Pólitíkin þarf að 
mínu mati á slíkri nálgun að halda, að 
færri þykist vita allt og fleiri þori að 
spyrja. Það hafa allir gott af því.“

Tekjuöflun og dreifing
Að svo komnu máli nefnir Guðlaug 
raunar nokkur úrlausnarefni. Augljóst 
verkefni í bráð sé fjárhagsstaða bæj-
arins. Þar þurfi að horfa bæði á tekju-
öflun og dreifingu útgjalda. Einnig 
séu húsnæðismálin stórmál. „Svo eru 
menntamál og skipulag skólamála 
mikið áhugamál okkar líkt og margra 
annarra í þjóðfélaginu. Útlit bæjarins 

og hönnun skipulags eru annað hjart-
ans mál, langtímaskipulag og heildar-
mynd Hafnarfjarðar.“

Guðlaug segist vera bjartsýn í eðli 
sínu, aðspurð um gengi Bjartrar fram-
tíðar í kosningunum í vor. Hún hafi 
trú á „því öfluga fólki sem gefur kost 
á sér fyrir hönd Bjartrar framtíðar.“ 
Kraftur og gleði sé í hópnum „og ein-
lægur vilji til að bjóða fram krafta í 
þjónustu bæjarbúa.“

Þingmennirnir hafa áhrif
Hún segir jafnframt að framganga 
fulltrúa flokksins á Alþingi skipti 
máli. „Ef ég ber saman aðstöðuna 
nú í sveitarstjórnarframboðinu við 
þingframboðið í fyrra, þá erum við 
t.d. alveg laus við spurninguna um 
hvort framboðið sé grínframboð,“ 
segir Guðlaug. Hún bætir því við að 
auðveldara sé að koma því á framfæri 
að megináhersla Bjartrar framtíðar sé 
á breytt vinnubrögð. Þau þurfi að sýna 
í verki, „og það hafa þingmennirnir 
okkar sannarlega gert með framgöngu 
sinni. Enda hefur fylgi við Bjarta fram-
tíð aukist jafnt og þétt frá því að þing 
kom saman.“

Guðlaug Kristjánsdóttir segist ekki 
hafa farið í framboð gagngert til að 
verða bæjarstjóri. „En ég gæti þó alveg 
hugsað mér að ganga í það verk ef það 
getur orðið til þess að hreyfa málin í 
þá átt sem framboð Bjartrar framtíðar 
vill að þau fari.“

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

„Við erum almennt fráhverf hugsun-
inni um andstæð hlutverk af tegund-
inni stjórn-stjórnarandstaða eða 
meirihluti-minnihluti. Okkar nálgun 
er að allir kjósendur eigi rétt á virkri 
talsmennsku í stjórn bæjarins. Það er 
vel hægt að starfa þvert á alla flokka, 
slíkt byggir á því að hver og einn þekki 
sína stefnu og afstöðu og geti á grunni 
hennar nálgast góð mál jákvætt sama 
hvaðan þau koma. Það þarf alls ekki 
að trufla okkur að gott mál komi að 
frumkvæði annarra. Við munum styðja 
málefni frekar en flokka í bæjarstjórn 
og hvetja til opinnar og jákvæðrar sam-
ræðu til að stuðla að skilvirkum árangri 
í málefnum bæjarins.“

Höfundur er

Karólína Helga Símonardóttir, 

Frambjóðandi í 9. sæti á lista 

Bjartar framtíðar í Hafnarfirði

SveitarStjórnakoSningar 2014

„Það er vel hægt að starfa þvert á alla flokka, slíkt byggir á því að hver og 
einn þekki sína stefnu og afstöðu og geti á grunni hennar nálgast góð mál 
jákvætt sama hvaðan þau koma,“ segir Guðlaug Kristjánsdóttir.

Guðlaug Kristjánsdóttir í faðmi fjölskyldunnar.



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192
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Bækurnar sem maður verður að eiga
Erlendar rannsóknir sýna að alnetið hefur breytt því hvernig við notum 
matreiðslubækur og uppskriftir. Skipta má þessari notkun í þrennt. Í fyrsta 
lagi notar fólk netið heilmikið, en þá kannski fyrst og fremst þegar það er að 
leita að einhverju sérstöku, t.d. ákveðinni uppskrift. Í öðru lagi notar fólk 
það sem kalla mætti „fínni“ matreiðslubækur við að undirbúa matarboð 
eða stórhátíðir. Þetta eru fallegu myndabækurnar sem fólk flettir til að fá 
hugmyndir og innblástur.

Það sem þú átt að  
vita en mannst ekki
Í þriðja lagi eru svo uppflettiritin. 
Þetta eru bækurnar sem maður 
grípur til að sjá hversu margar mín-
útur þarf til að eggin verði linsoðin, 
hvernig búa á til gamaldags plokkfisk 
o.s.frv. Í þessum flokki eru bækur 
eins og Við matreiðum eftir Önnu 
Gísladóttur og Bryndísi Steinþórs-
dóttur, Unga fólkið og eldhússtörfin 
eftir Vilborgu Björnsdóttur og Þor-
gerði Þórgeirsdóttur og Matur og 
drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur. 
Allar hafa verið endurútgefnar trekk í 
trekk en bók Helgu kom fyrst út árið 

1947 og hinar á áttunda áratugnum. 
Allar eru þær til á Bókasafni Hafnar-
fjarðar.

Ný, ódýr og nauðsynleg
Nú hefur ný og handhæg bók bæst 
í þennan flokk ómissandi hand-
bóka í eldhúsið. Sú er eftir Magnús 
Inga Magnússon matreiðslumann 
og heitir Eldhúsið okkar – Íslensku 
hversdagskræsingarnar. Þetta er lítið, 
fallegt og handhægt kver smeð upp-
skriftum að fiskibollum, grjónagraut, 
grís með puru og ýsu í raspi. Bókin 
er einföld, aðgengileg og ódýr – er 
víðast til sölu á um þúsund krónur.

Áratugareynsla  
í litlu kveri
Magnús Ingi hefur áratuga reynslu 
sem matreiðslumaður. Hann hefur 
unnið á ýmsum veitingastöðum bæði 

hér og erlendis – og rekið nokkra 
þeirra síðan 1988. Þá hefur hann 
eldað ofan i gesti í veiðihúsum og 
hann sá um tíma um tólf opinber 
mötuneyti. Nú er Magnús Ingi með 
Sjávarbarinn og Texasborgara úti á 
Granda, auk þess að stjórna sjón-
varpsþáttum á ÍNN. Þættirnir eru 
orðir 120 talsins.

Fyrir alla sem vilja  
venjulegan mat
Matarblaðamaður hitti höfundinn og 
spurði hann út í það fyrir hverja bókin 
væri hugsuð? „Fyrir fólk sem vill geta 
borðað venjulegan, einfaldan, hollan 
og gamaldags mat“ svavar Magnús 
Ingi. „Matur er mitt líf og hvaða kokk 
langar ekki að gefa út bók og miðla 
reynslu sinni?“ bætir hann við.  Bókin 

er búin að vera í þrjú ár í bígerð en 
hver einast réttur er hins vegar þraut-
reyndur og prófaður á þúsundum við-
skiptavina í gegnum árin.

Ætti að vera til  
á hverju heimili.
Bókin er skemmtilega uppsett á ein-
faldan og aðgengilegan hátt eins og 
hæfir efninu. Auðvelt er að leita, enda 
bókinni skipt í efniskafla eins og fisk-
meti, sósur og meðlæti og sunnudags-
steikin. Góð ráð og ábendingar frá 
höfundi og skemmtilegar teikningar 
Halldórs Baldurssonar bæta svo enn 
um betur. Þetta er löngu tímabært 
framhald eldri bóka þeirra Önnu, Vil-
borgar og Helgu. Engir foreldrar ættu 
að hleypa börnum sínum út í lífið án 
þess að vera með eintak þessari ágætu 
bók í farteskinu.  Eiginlega má segja 
að hún ætti að vera til á hverju heimili.

HREINSUNAR

5. og 6. maí
DAGAR

 Hafnarfjarðarbær hvetur Hafnfirðinga til að hreinsa lóðir sínar og garða 
á árlegum hreinsunardögum bæjarins. Jafnframt eru íbúar hvattir til að hreinsa 
nærumhverfi sitt í leiðinni. Hjálpumst að við að halda bænum okkar hreinum.

Starfsmenn þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðar fara um bæinn á 
meðan á hreinsunardögum stendur og fjarlægja garðaúrgang sem 

settur hefur verið út fyrir lóðamörk. Vinsamlegast athugið að 
setja ekki of mikið í pokana svo þeir verði hvorki of þungir eða geti rifnað.

Að hreinsunardögunum loknum er hægt að fara með garðaúrgang 
til endurvinnslustöðva SORPU og Gámaþjónustunnar.

Nánari upplýsingar eru á www.hafnarfjordur.is.

FAllEGUR bæR ER okkUR kæR!

GRæNUPPlAGT!

MatarSíða SvavarS svavar@islenskurmatur.is

„matur er mitt líf,“ segir magnús Ingi magnússon matreiðslumaður sem hefur 
gefið út kver með íslenskum hversdagskræsingum.

Þessar bækur eru ómissandi og séu þær ekki til heima er hægt að fá þær á 
bókasafninu.

Fjölbreytt dagskrá
Verkalýðsfélagið Hlíf stendur 

fyrir fjölbreyttri dagskrá í 
Hafnarfirði í dag, á baráttudegi 
verkalýðsins. Safnast verður saman 
framan við ráðhúsið í Strandgötu 
klukkan hálftvö en kröfuganga 
leggur af stað klukkan 14. Fundur 
verður haldinn í Hraunseli, Flata-

hrauni 3, klukkan hálfþrjú, en ræður 
flytja Linda Baldursdóttir varafor-
maður Hlífar og Karl Rúnar Þórs-
son, formaður Starfsmannafélags 
Hafnarfjarðar. Eftir það verða flutt 
ýmis skemmtiatriði, en grínistinn 
Ari Eldjárn stígur á stokk, svo eitt-
hvað sé nefnt. 
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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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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

HVALUR HF.

Auglýsing
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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