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Bæjaryfirvöld ósátt við þögn sjávarútvegsráðherra vegna kvótasölu:

Stálskipasalan á leið fyrir dómstóla
„Hafnarfjarðarbær hefur bæði ritað sjáv-

arútvegsráðherra og Stálskipum bréf 
til að kalla eftir því að farið verði að 

lögum. Enn hafa þau bréfaskrif ekki borið 
árangur. Allt bendir því til þess að bærinn 
neyðist til að leita réttar síns fyrir dómstólum 
til að tryggja að farið verði að lögum,“ segir 
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri 
og bæjarfulltrúi Vinstri grænna.

Stálskip seldu nýlega togarann Þór til 
Rússlands og aflaheimildir til þriggja fyr-

irtækja úti á landi. Fullyrt hefur verið að 
Stálskip hafi fengið 8 milljarða króna fyrir 
kvótann. Hafnarfjarðarbæ var ekki boðinn 
forkaupsréttur að kvótanum og telur að bær-
inn hafi tug eða hundruð milljóna króna 
hagsmuni af því að útgerðin haldi áfram í 
bænum. Bærinn telur að lög mæli fyrir um 
að bjóða eigi forkaupsréttinn og nýlegur 
dómur í máli Vestmannaeyjabæjar styðji 
mál bæjarins.

Guðrún Ágústa segist ósátt við viðbrögð 

við aðgerðum Hafnarfjarðarbæjar. „Ég er alls 
ekki sátt við viðbrögðin - en viðbragðsleysið 
kemur svo sem ekki á óvart - en ég hef sagt 
það áður að annað hvort á að hafa lög og fara 
eftir þeim - eða að sleppa því að hafa lögin.“

Talsmaður Stálskipa segir við blaðið að 
erindi bæjarsins sé til umfjöllunar og að því 
verði svarað innan tilskilins frests. Sjávarút-
vegsráðherra hafði ekki svarað skilaboðum 
blaðsins þegar það fór í prentun.

Sjá bls. 2.

Vel var tekið á móti Pollapönkurum sem komu heim í Hafnarfjörðinn í vikunni eftir frækilega ferð til Kaupmannahafnar, þar sem 
piltarnir komust á úrslitakvöldið.
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Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

6 framboð í Hafnarfirði 
Sex listar verða í framboði í bæjar-

stjórnarkosningunum í Hafnarfirði 
sem haldnar verða 31. maí næst kom-
andi. Framboðsfrestur rann út 10. maí. 
Öll framboð sem bárust voru úrskurðuð 
gild. Þau eru: B listi - Framsóknarflokks, 
D listi - Sjálfstæðisflokks, S listi - Sam-
fylkingarinnar, V listi - Vinstri hreyf-
ingarinnar græns framboðs, Þ listi 
- Pírata og Æ listi - Bjartrar framtíðar. 

Fram kemur á vef bæjarins að kjör-
skrá verði lögð fram í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar eigi síðar en 21. maí 
nk. og miðast hún við lögheimili 
eins og það er 10. maí 2014. Þjóð-
skrá muni svo fljótlega opna fyrir 
uppflettingar í kjörskrá á kosninga-
vefnum www. kosning. is. 

„Höfum lyft grettistaki“
„Núverandi meirihluti hefur unnið 

vel saman. Við höfum sýnt að það 
er vel hægt að vinna saman sem 

samhent heild þrátt fyrir að koma 
úr ólíkum flokkum. Við höfum lyft 
grettistaki í fjármálum bæjarins, unnið 
að mörgum mikilvægum málum og 
það væri auðvitað mjög ánægjulegt að 
geta haldið því samstarfi áfram næstu 
fjögur ár,“ segir Guðrún Ágústa Guð-

mundsdóttir, bæjarstjóri og oddviti 
Vinstri grænna í Hafnarfirði, í viðtali 
við blaðið. 

„Í pólitík verður maður að geta unnið 
með öllum,“ segir Guðrún Ágústa, 
spurð um hvort hún geti hugsað sér að 
starfa með hverjum sem er eftir kosn-
ingar. „En því er ekki að leyna að mér 
hugnast síst málflutningur Sjálfstæðis-
flokksins. Áherslur þeirra um útvistun 

í stjórnsýslunni, einkavæðingu í skóla-
málum, stöðuga neikvæða umræðu um 
fjármál sveitarfélagsins og yfirlýsingar 
þeirra um að stöðva uppbyggingu á 
nýju hjúkrunarheimili í Skarðshlíð 
gera það að verkum að mjög ólíklegt 
er að stefna Vinstri grænna og Sjálf-
stæðisflokks geti farið saman,“ segir 
Guðrún Ágústa. 

Hins vegar efist hún ekki um að í 
öllum flokkum sé að finna gott fólk sem 
hægt verði að vinna með að „mörgum 
góðum málum“.  Sjá viðtal bls. 6. 

Óska eftir betri 
vinnubrögðum
„Talsvert Svigrúm er til að bæta 

lýðræðisleg vinnubrögð hjá 
meirihlutanum,“ segir María 

Grétarsdóttir, oddviti M-lista fólksins 
í Garðabæ. Guðný Elín Herbertsdóttir, 
oddviti Bjartrar framtíðar segir að nú-
verandi meirihluti Sjálfstæðisflokksins 
í bænum „hefði getað náð meiri sam-
stöðu um hitamál sem komið hafa upp 
á síðasta kjörtímabili,“ og nefnir meðal 
annars hina umdeildu vegagerð um 
Gálgahraun. 

Oddvitar Samfylkingarinnar og 

Framsóknarflokksins segja ekki full-
komna sátt um fjölmörg mál og nefna 
bæði biðlista og skipulagsmál. 

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri og 
oddviti Sjálfstæðismanna, segir að 88 
fyrirheit hafi verið gefin fyrir síðustu 
kosningar og að þau hafi nær öll náð 
fram að ganga. Þá sýni þjónustukann-
anir að bæjarbúar séu ánægðir. „Við 
trúum því að alltaf megi gera betur og 
við viljum það. Við höfum beðið um 
ábendingar frá íbúunum um það sem 
betur má gera.“  Sjá bls. 8. 

Hátt í 200 milljarða sparnaður
Verði spornað við fjölgun bíla og 

dregið úr umferð á einkabílnum, 
samfara fólksfjölgun á höfuðborgar-
svæðinu, og áhersla lögð á fjölbreyttari 
samgöngur en einkabíla, mætti spara 
samfélaginu allt að 195 milljarða króna 

á tímabilinu 2015-2040. Þetta kemur 
fram í spá um þróun byggðar- og 
samgangna á höfðborgarsvæðinu, í 
tengslum við nýtt svæðisskipulag höf-
uðborgarsvæðisins. 

Sjá umfjöllun bls.14. 

Stálskip brugðust tilkynningaskyldu
Stálskip í Hafnarfirði hefðu átt að 

tilkynna Fiskistofu að til stæði 
að selja allar aflaheimildir fyr-

irtækisins úr bænum. Þetta kemur 
fram í umsögn stofunnar til sjávarút-
vegsráðuneytisins. Hafnarfjarðarbær 
hefur fullyrt að með þessu hafi lög 
verið brotin. 

Hafnarfjarðarbær hefur krafist for-
kaupsréttar á aflaheimildunum sem 
Stálskip seldu fyrr á árinu til fyrirtækja 
á norður- og austurlandi. DV hefur 
fullyrt að 8 milljarðar króna hafi verið 
greiddar fyrir heimildirnar. 

Ráðherra getur  
stöðvað framsalið
Í lögum um stjórn fiskveiða segir 
að sé fimmtungur kvóta eða meira 
fluttur úr sveitarfélagi, en það á við 

í þessu tilviki, beri að tilkynna það 
til Fiskistofu með mánaðar fyrirvara. 
Fiskistofa á í framhaldinu að greina 
ráðherra frá. Hann getur svo gripið 
til ráðstafana, sé talið að ráðstöfunin 
hafi neikvæð áhrif á sveitarfélagið í 
atvinnu- eða byggðalegu tilliti; ýmist 
með því að binda framsalið skilyrðum 
eða beinlínis banna það. Flutningur 
kvótans var ekki tilkynntur Fiskistofu 
með þessum fyrirvara, heldur voru 
sendar fimm aðskildar umsóknir um 
staðfestingu á flutningi kvótans,31. 
janúar sl. Þetta afgreiddi Fiskistofa 
athugasemdalaust. Framsal kvótans 
var því ekki tilkynnt ráðherra. 

Málið er nú til umfjöllunar í sjávar-
útvegsráðuneytinu og þyrstir Hafnar-
fjarðarbæ í svör þaðan, ef marka má 
orð bæjarstjórans hér á forsíðu. 

Byggðastofnun  
gegn bænum
Ráðuneytið hefur auk erinda frá 
Hafnarfjarðarbæ fengið umsagnir 
frá Fiskistofu og Byggðastofnun um 
málið. Þá mun ráðuneytið óska and-
svara frá Stálskipum, samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins. 

Hafnarfjarðarbær heldur því fram 
að bærinn verði af að minnsta kosti 
140 milljóna króna árlegum tekjum 
vegna flutnings kvótans úr sveitar-
félaginu og að bæjarfélagið muni 
verulega um þau umsvif sem fylgja 
kvótanum. 

Byggðastofnun segist hins vegar í 
umsögn sinni til ráðuneytisins ekki 
telja að flutningur kvótans hafi nei-
kvæð áhrif á Hafnarfjörð í atvinnu- 
eða byggðalegu tilliti. 

Þrekvirki Leikfélagsins
Leikfélag Hafnarfjarðar setti á svið 

34 verk eftir þrettán höfunda, 
sem sýnd voru í Gaflaraleikhús-

inu á fjórum vikum nú í vor. Tuttugu 
og tveir leikarar léku alls 99 hlutverk á 
þessum mánuði, undir stjórn tíu leik-
stjóra. Um þrjú hundruð áhorfendur 
fylgdust með. 

Þetta kemur fram í samantekt um 
verkefnið „Hið vikulega“ á vefsíðu 
leikfélagsins www. leikhaf.is. 

Verkefnið var undirbúið vel, segir 
leikfélagið, meðal annars með byrj-
endanámskeiði og komu sautján á 
námskeið og tóku margir þeirra þátt 
í sýningunum 34, en einnig reyndari 
félagar í leikfélaginu. 

Verkefnið „Hið vikulega“ fór þannig 

fram að í vikunni áður en fyrsti hluti 
frumsaminna leikverka væri afhentur 
til uppsetningar, hittust höfundar í 
Höfundasmiðju leikfélagsins og fengu 
þema sem skyldi notað sem grunnur 

að fyrstu sýningunni. Þemað var með-
virkni og höfðu höfundar viku til að 
skrifa leikrit byggt á því. 

Það var svo um miðjan mars sem 
höfundar, leikstjórar og leikarar komu 
saman og lásu handritin sem borist 
höfðu. Leikstjórar fengu verk í hendur 
og leikarar einnig. Viku síðar voru sex 
ný verk frumsýnd. Viðfangsefni næstu 
viku var „frelsi og/ eða þakklæti“. Höf-
undar sátu sveittir við að semja ný verk, 
meðan leikstjórar og leikarar æfðu 
meðvirkniverkin. Svona gekk þetta 
koll af kolli. Flest verk komu í vikunni 
á eftir, ellefu talsins, en þá var þemað 
„valkvíði“ og í vikunni á eftir litu enn 
dagsins ljós tíu ný verk undir yfirskrift-
inni „möguleikar“. Allsherjarátak 

við Setbergsskóla
Sumir voru að fram á kvöld á 

mánudag, þegar Foreldrafélag 
Setbergsskóla stóð fyrir allsherjar 

viðhalds og hreinsunardegi eftir vinnu. 
Málað var á lóðinni, gert við grindverk 
og snyrt um alla lóð. Segir á vef Hafnar-
fjarðarbæjar að framtakið hafi ein-
kennst af krafti, dugnaði og gleði, „hjá 
öllu þessu frábæra fólki sem lagði þessu 
lið“ en nemendur tóku þátt í framtak-
inu ekkert síður en foreldrarnir. Verk-

færi fékk fólk ýmist að láni hjá bænum 
eða kom með að heima. 

Tvær upprennilegar leikkonur. Sædís 
Enja Styrmisdóttir og Lilja Dögg Ey-
steinsdóttir í verkinu „Hamingjan“ 
eftir Elínu Eiríksdóttur. 

mikill mannfjöldi kom saman á Thorsplani í miðbæ Hafnarfjarðar til að fagna Pollapönkurum,  eftir frækilega ferð 
þeirra til Kaupmannahafnar. Enginn varð svikinn af flutningi þeirra á laginu „Enga fordóma“.
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15.–21. maí 2014

Um 800 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum

og uppþvottavélum – á völdum módelum. 
Úrval AEG kæliskápa og frystiskápa – lítið við og skoðið.

AEG smá raftæki og AEG ryksugur – 25% afsláttur.

Sölumenn okkar eru í samningsstuði. Þið komið og ræðið við sölufólkið okkar, sem er í góðu 
skapi eins og alltaf, og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs, bestu greiðsluskilmála, 

jafnvel vaxtalaust. Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.

N Ý K O M N I R

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

AEG TILBOÐSDAGAR!

Opið virka daga kl.10-18
og laugardaga kl.11-15
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Sanngjarnar kröfur kennara og réttmætar aðgerðir þeirra hafa ekki fengið 
verðskuldaða athygli. Öllu meiri athygli hefur fengið verkfall flugmanna.

Það hefur heyrst í þeirri umræðu að flugmenn eigi ekkert með að fara 
í verkfall. En svoleiðis þarf að hugsa lengra. Telur íslenskur almenningur að 
það væri rétt að tekjutengja verkfallsréttinn?

Verkfallsréttur, neyðarúrræði í kjarabaráttu, er grunnréttur. Þennan rétt höfum 
við flest. Mikilvægt er að allir standi vörð um hann. 

Og er ekki eðlilegt að launafólk geri kröfu um að vera metið að verðleikum? 
En hvað er það í okkar samfélagi sem gerir að verkum að við látum réttmætar 
kröfur kennara sem vind um eyru þjóta, enda þótt þeirra starf sé eitt það 
mikilvægasta í samfélaginu? 

Í landinu öllu sátu um 43 þúsund nemendur heima í gær og búast má við 
öðru eins tvo aðra daga í mánuðinum. Launin eru almennt lág. Tugir staða 
eru auglýstar, því fólk leitar annað. Meðalaldur kennara er hár. Dregið hefur 
úr aðsókn í kennaranámið.

Menntun er undirstaða og grunnur framtíðarinnar. Kennarinn er lykilmaður. 
Við þurfum að taka höndum saman um að viðurkenna mikilvægi hans og 
láta umræðuna snúast um samfélagið í heild og framtíð þess. Við eigum ekki 
að láta tímabundin óþægindi eins og verkfall flugmanna setja allt á annan 
endann, og heldur ekki láta glepja okkur til að afsala okkur réttindum eða 
tekjutengja þau. Verri hugmyndir hafa vart heyrst. 

Skynsamlegra væri að beina sjónum að kennurunum. Það er löngu kominn 
tími til þess að þeir verði metnir að verðleikum og að kjör þeirra endurspegli 
mikilvægi þeirra í samfélaginu, bæði í nútíð og um alla framtíð.

Ingimar Karl Helgason

Tekjutengdur 
verkfallsréttur?

Leiðari

Hreinn bær 
- okkur kær
Eldri hafnfirðingar kannast 

við þetta slagorð, Hreinn 
bær- okkur kær frá gamalli 

tíð en nú fyrir þessar kosningar 
eru þetta einmitt einkunnarorð 
Sjálfstæðisflokksins í umhverfis og 
hreinsunarmálum.  Sjálfstæðisflokk-
urinn vill að Hafnarfjörður verði í 
forystu sem umhverfisvænt sveitar-
félag.   Við viljum að fegrun bæjar-
ins, hreinsun stíga og opinna svæða 
verði sett í forgang ásamt því að ljúka 
frágangi og fegrun í nýjum hverfum. 
Við eigum yndislega fallegan bæ en 
það er skuggi á bæjarbragnum að of 
mikið rusl er víða um bæinn.  Fjöl-
mörg græn svæði eru í bænum sem 
þarf að sinna betur þannig að þau 
séu bæjarprýði og nýtist til útiveru 
fyrir bæjarbúa.

Síðasta vetur var hálka til mikilla 
trafala fyrir bæjarbúa en klakabunkar 
lágu yfir bænum í margar vikur og 
árið á undan var einstaklega snjó-
þungt.  Gera þarf bragarbót og auka 
fjármagn til snjómoksturs og hálku-
varna þannig að bæjarbúar komist 
klakklaust á milli staða, bæði akandi 
og gangandi vegfarendur.  Sú for-

gangsröðun sem notast hefur verið 
við undanfarin ár er ekki viðunandi  
þjónusta og það þarf að gera betur 
fyrir bæjarbúa. 

Hjólreiðar og hlaupahópar
Margir vilja nota reiðhjól sem sam-
göngutæki og þá skiptir miklu máli að 
betur sé hugsað um sópun á stígun til 
að fyrirbyggja slys sem geta orðið ef 
til dæmis glerbrot fara í hjólbarða og 
ennfremur er mikil gróska í almenn-
ingsíþróttum í bænum og fjölmennir 
hlaupahópar nota stíga mikið til æf-
inga. Strandstígurinn er ákaflega vin-
sæll hjá öllum aldurshópum til göngu-
ferða og útiveru  en  það þarf að sinna 
honum betur og ljúka lagningu hans 
og því stefnum við sjálfstæðismenn að.  

Gleðilegt sumar kæru hafnfirðingar!

Atvinna er okkar mál
Atvinna og verðmætasköpun 

eru forsendur þess að unnt 
sé að halda uppi hagsæld og 

velferð. Í komandi bæjarstjórnarkosn-
ingum munu Hafnfirðingar meðal 
annars horfa til atvinnumála þegar 
ákveðið verður hverjir fari með stjórn 
bæjarins næstu fjögur árin. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur í 
gegnum tíðina verið málsvari þess 
að efla atvinnulíf, styðja frumkvöðla 
og framtak einstaklinga og fyrirtækja. 
Stuðningur annarra stjórnmálaflokka 
við þessi sjónarmið hefur verið brokk-
gengur og er skemmst að minnast þess 
er bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
veigruðu sér við að taka afstöðu 
þegar stærsta fyrirtæki bæjarins leit-
aði eftir samstarfi um að efla starf-
semi sína í Hafnarfirði. Fyrir vikið 
urðu bæjarbúar af samgöngubótum 
við Reykjanesbrautina, frágangi 
háspennulína við Vellina, auknum 
atvinnutækifærum í hátækni, vel 
launuðum störfum og efnahagslegum 
ávinningi. Það er hlutverk kjörinna 
fulltrúa að vinna með þau margvíslegu 
sjónarmið sem koma upp í málum af 
þessu tagi og öll geta haft nokkuð til 
síns ágætis, leiða málin til lykta, taka 

afstöðu og standa skil á henni gagn-
vart kjósendum. 

Þegar við horfum til framtíðar er 
ljóst að Hafnarfjörður býr yfir eins-
tökum tækifærum í atvinnumálum. 
Bærinn er staðsettur í þjóðbraut milli 
höfuðborgarinnar og alþjóðaflug-
vallarins í Keflavík, með höfn sem 
býður upp á flutninga með vörur og 
siglingar með farþega til og frá bænum. 
Við búum að auðlindum orku og vatns, 
og náttúru sem mikilvægt er að um-
gangast og nýta af hófsemi og framsýni. 

Fyrir næsta kjörtímabil munum 
við sjálfstæðismenn setja atvinnumál 
í Hafnarfirði í forgang. Við munum 
hefja átak í atvinnuþróun í bænum, 
þar sem Hafnarfjörður verður mark-
aðssettur með virkum hætti til þess 
að bjóða nýjum fyrirtækjum að setj-
ast hér að. Fyrirtæki hafa mismunandi 
þarfir, starfsemi þeirra og vöxtur er 
mismunandi, og mikilvægt er að miða 
sölu, verðlagningu og skilmála lóða 
við þarfir hvers og eins. Þannig hafa t. 
d. smáfyrirtæki aðrar þarfir en stærri 
fyrirtæki og það sama má segja um 
sprotafyrirtæki í nýjum greinum eða 
hin sem starfa í hefðbundnari atvinnu-
starfsemi. Taka þarf tillit til þessara 

mismunandi þarfa og aðstæðna og 
styrkja þarf stjórnsýslu bæjarins til þess 
að sinna betur atvinnulífinu, bæði því 
sem fyrir er og þeim sem hingað eiga 
eftir að sækja. 

Við sjálfstæðismenn horfum með 
bjartsýni til komandi tíma, enda höfum 
við allar forsendur til að byggja hér 
upp blómlegt atvinnulíf í góðri sátt við 
íbúa bæjarins, náttúru og umhverfi. 
Við höfum þá reynslu og höfum 
haldið uppi þeim málflutningi í bæj-
arstjórn sem við leggjum til grund-
vallar breytingum í vor. Við þurfum 
ekki systurflokkana á vinstri vængnum 
til að sameinast um að fylla 16 ár í 
meirihluta í Hafnarfirði. 

Höfundur er

Kristinn Andersen,

verkfræðingur og bæjarfulltrúi 

Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði

Höfundur er

Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Húsnæðismálin:

Raunhæfar lausnir
Ef vilji er til þess hér á landi að 

byggja upp leigumarkað til 
framtíðar, þar sem fólki stendur 

til  boða öruggt húsnæði á hagstæðum 
kjörum, þá verða stjórnvöld að marka 
sér skýra stefnu í þá átt, sveitarfélögin 
ekki síður en ríkið.

Samfylkingin leggur áherslu á að 
sveitarfélögin leggi sitt af  mörkum til 
þess að skapa raunhæfar lausnir á hús-
næðismarkaði.   Með  samstilltu átaki  
er hægt að mæta stöðu leigjenda mun 
betur en gert er í dag. Fyrsta skrefið á 
þeirri leið er að sveitarfélögin setji sér 
skýra og afdráttarlausa stefnu um upp-
byggingu, horfist í augu við stöðuna 
eins og hún er og leiti sem breiðastrar 
samstöðu um raunhæfar lausnir.

Við verðum líka af áhuga á það 
sem aðrir hafa til málanna að leggja, 
meðal annars Alþýðusambandið sem 
hefur  kynnt áhugaverðar tillögur um 

samstarfsverkefni sem miðar að því 
að byggja upp hagkvæmt leiguíbúða-
kerfi sem stendur öllum til boða, óháð 
efnahag. Á þeim grunni geta skapast 
tækifæri til að byggja upp  fjölbreytt 
húsnæðiskerfi fyrir alla.

Horfum á stóru myndina
Samfylkingin vill  taka þátt í slíkum 
verkefnum, beita skipulagsvaldi 
sveitarfélagsins til að stuðla að því að 
vítt og breytt um bæinn verði byggðar 
íbúðir sem samræmast kröfum þeirra 
sem vilja litlar- og meðalstórar íbúðir. 
Við horfum á stóru myndina og teljum 
að samhliða þurfi að  að efla almenn-
ingssamgöngur til að stytta þann tíma 
sem íbúar þurfa að verja í ferðir milli 
lykilsvæða á höfuðborgarsvæðinu, og 
vinna að  þéttingu byggðar.

Lausnir í samræmi  
við nútímann
Við viljum alvöru lausnir og alvöru  
uppbyggingu leiguhúsnæðis í bænum 
í takt við nútímann og hugmyndir og 
þarfir íbúa Hafnarfjarðar í dag. Við 
viljum mæta ólíkum þörfum með 
fjölbreyttum lausnum og við viljum 
vinna með íbúunum og fulltrúum allra 
stjórnmálaflokka að því að skapa sam-
stöðu um leiðir að því markmiði. 

Höfundur er

Gunnar Axel Axelsson,

oddviti Samfylkingarinnar í 

Hafnarfirði

Skemmtilegri Hafnarfjörð
Ég gladdist innilega um daginn 

við þá frétt að menningar- og 
ferðamálanefnd Hafnarfjarðar 

samþykkti að ganga til samninga við 
Menningar- og listafélag Hafnarfjarðar 
um rekstur á Bæjarbíói. Að sjá fleiri 
viðburði og meira líf í bíóinu finnast 
mér frábærar fréttir, því að meira líf í 
bæinn er það sem Hafnarfjörð vantar.

Í fjárhagserfiðleikum fá menning 
og listir fljótt að finna fyrir niður-
skurðarhnífnum og er það kannski vel 
skiljanlegt en til lengdar er þess háttar 
samfélag ansi snautt og lífsgæði íbúa 
þess einnig verulega skert.

Víst er ýmislegt vel gert í bænum 
sem snýr að því að reyna að lífga upp 
á bæinn, 17. júní í fyrra var mjög 
vel heppnaður, Austugötuhátíðin 

sömuleiðis, Víkingahátíðin vex og 
dafnar og Jólaþorpið setur svip á bæ-
inn en ég verð að viðurkenna að ég 

vil meira. Það væri frábært að þurfa 
ekki að sækja nánast alla skemmtun út 
fyrir bæjarmörkin. Ég vil hlusta á fleiri 
tónleika í Hafnarborg. Ég vil að bærinn 
komi til móts við listamenn með því 
að auðvelda þeim aðgengi að húsnæði 
í eigu bæjarins þar sem halda mætti 
viðburði. Ég vil hampa æsku bæjarins 
og greiða aðgengi hennar að tónleika-
stöðum svo að ég verði búin að upplifa 
hana sjálf áður en þau slá í gegn í Mús-
íktilraunum. Ég vil uppistand, tónleika 
og fleiri bíósýningar í Bæjarbíó. Ég 
vil hafnfirskar hönnunar- og listasýn-
ingar. Ég vil þaulhugsað skipulag sem 
kemur að því að efla menningu og líf 
í bænum.

Ég vil einfaldlega skemmtilegri 
Hafnarfjörð.

Höfundur er

Helga Björg Arnardóttir,  

situr í 5. sæti á lista Bjartrar 

Framtíðar í Hafnarfirði.

SveitarStjórnarmál



Á Hveravöllum rækta hjónin Páll og Heiðbjört íslenska tómata. 
Þar hefur sama fjölskyldan ræktað grænmeti óslitið frá árinu 1904. 
Þau búa að gamalli fjölskylduuppskrift að kryddsultu úr tómötum 

sem gott er að nota á brauð og kex.

- Fjölskyldusulta Páls og Heiðbjartar -
1 laukur // 4-6 tómatar // 1 græn paprika // 2 msk ólífuolía // ½  tsk cayenapipar 

4 negulnaglar // 1 kanilstöng // ½ tsk af salti // 2 msk af hrásykri // 2 tsk af sítrónusafa.
Handfylli af söxuðum kóríander eða basil til að setja rétt undir lokin.

Skera grænmetið i litla bita. Hita olíuna og skella grænmetinu á pönnuna 
ásamt kryddum, sjóðið niður í 40-45 mín, hræra í annað veifið. eða þar til að allt 

er orðið vel maukað. Kæla niður. Fjarlægja negul og kanilstöngina. Njótið vel!
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Einstök gæði á góðu verði
og vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði
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Innréttingar
Skrifstofuhúsgögn

BoConcept

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, oddviti Vinstri grænna í Hafnarfirði:

Trú hugsjóninni um velferð, jafnrétti og samvinnu
„Það sem skiptir mig mestu máli er að vinna að því að tryggja velferð allra 
bæjarbúa og að starfsemi og rekstur bæjarins sé í sátt við umhverfið og 
stuðli að góðu mannlífi fyrir alla,“ segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar og oddviti Vinstri grænna.
Guðrún Ágústa er Hafnfirðingur í 
húð og hár, fædd á Sólvangi árið 1966 
og hefur lengst af búið í bænum. Hún 
gekk í Öldutúnsskóla og síðan í Flens-
borg. Hún og maður hennar Einar 
Áskelsson eiga saman fimm börn, og 
einn ömmustrák. Guðrún Ágústa er 
bókmenntafræðingur og á að auki að 
baki framhaldsnám í blaðamennsku 
og kennsluréttindum. Hún hefur 
starfað við blaðamennsku, útgáfu og 
kynningarmál, sem forvarnarfulltrúi 
auk kennslu við Flensborgarskólann. 
Hún var kjörinn bæjarfulltrúi árið 
2006 og svo aftur í síðustu kosn-
ingum og hefur síðan unnið að bæj-
armálunum í fullu starfi.

Velferð, jafnrétti  
og samvinna
Hún segir að kjörtímabilið hafi verið 
erilsamt en góður árangur hafi náðst 
í mörgum málum.

„Bæði ég sem bæjarstjóri og full-
trúar okkar Vinstri grænna í nefndum 
og ráðum bæjarins höfum lagt okkur 
fram um að vera trú hugsjónum 
okkar um velferð, jafnrétti og sam-
vinnu. Verkefnin á þessu kjörtímabili 
hafa verið bæði flókin og krefjandi 
en okkur hefur tekist að stórbæta 
fjárhag Hafnarfjarðar með gagn-
gerri endurskipulagningu á rekstri, 
stjórnun og endurfjármögnun lána 
bæjarins. Ég vona því að bæjarbúar 
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 Guðrún Ágústa.

Uppeldið mótaði viðhorfin
- En hver er bakgrunnur þinn í stjórn-
málum?

„Ég hef alltaf haft áhuga á stjórn-
málum og verið félagsmálamanneskja. 
Ég er líka alin upp á mjög pólitísku 
heimili. Móðir mín var bæjarfulltrúi 
fyrir Alþýðubandalagið þegar ég var 
að alast upp, þannig að stjórnmál 
voru alltaf nálæg og mikil umræða 
um þjóðmál á heimilinu,“ segir Guð-

rún Ágústa í samtali við blaðið. Hún 
segist sjálf ekki hafa hugsað sér að 
fara í pólitík, en tók samt sem áður 
efsta sætið á lista Vinstri grænna fyrir 
átta árum. „Þá brann mikið á mér 
ýmislegt sem ég hafði kynnst í starfi 
mínu sem kennari, forvarnarfulltrúi 
og í foreldrastarfi innan íþróttahreyf-
ingarinnar. Umhverfismálin voru mér 
líka ofarlega í huga og ég óttaðist þá 
glórulausu þenslu og stóriðjustefnu 
sem var allsráðandi árið 2006.“

Spurð um áhrifavalda nefnir Guð-
rún Ágústa móður sína, Rannveigu 
Traustadóttur, prófessor í fötlunar-
fræðum við Háskóla Íslands. „Móðir 
mín var rétt orðin 16 ára þegar ég 
fæddist og bjuggum við hjá ömmu 
og afa fyrstu tvö árin. Þar til ég var 
níu ára vann mamma aðallega sem 
þroskaþjálfi á stofnunum fyrir fatlað 
fólk og oftar en ekki bjuggum við þá á 
viðkomandi stofnun, t.d. á Skálatúns-
heimilinu og í Heyrnleysingjaskól-
anum. Ég hef því að hluta til alist upp 
á stofnunum fyrir fatlað fólk og það 
hefur mótað mig og mínar skoðanir, 
og viðhorf til lífsins.“

Aukið félagslegt húsnæði
Spurð um brýnustu málin fyrir bæj-
arstjórn Hafnarfjarðar nefnir Guð-
rún Ágústa húsnæðismálin fyrst. Fólk 
verði að geta eignast eða leigt sér hús-
næði. „Það á ekki að vera nauðsynlegt 
að eiga fasteign alla ævi og það ætti 
líka að vera hægt að leigja húsnæði 
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 
ahna aðgengilegri. Stofnun embættis 
umboðsmanns Hafnfirðinga er í raun 
eðlilegt skref í kjölfar þeirra sem við 
höfum þegar stigið.“

Jöfn tækifæri
Guðrún Ágústa segir að jafnframt þurfi 
að jafna tækifæri barna í bænum. „Með 
auknu fjármagni til fræðslumála, með 
upptöku frístundakorts í stað núver-
andi fyrirkomulags og ekki síst að 
skoða hvort við getum ekki sett á stofn 
myndlistarskóla hér í Hafnarfirði svo 
eitthvað sé nefnt.“

Ný hugsun
Guðrún segir að Vinstri græn boði 
nýja hugsun um mótun samfélagsins, 
þegar hún er spurð um áherslumál til 
lengri tíma. „Þessari hugsun er best 
lýst með orðunum „fyrir okkur öll, 
á ábyrgð okkar allra“. Meginþættir í 
stefnu okkar eru jöfnuður, kvenfrelsi, 
umhverfi og lýðræði.“

Hún vill þróa áfram þjónustu við 
þá sem nýta sér fjölskylduþjónustu 
Hafnarfjarðar „þannig að hún komi 

til móts við þarfir hverfs og eins og 
vinni gegn því að einstaklingar festist 
í óviðunandi aðstæðum.“ Fólki með 
skerta vinnufærni verði tryggður 
möguleiki á viðeigandi aðstoð til að 
komast á vinnumarkað „og að til-
gangur fjárhagsaðstoðar verði að styðja 
einstaklinga sem aðstoðar njóta til 
sjálfsbjargar og sjálfshjálpar“.

Íbúar í fjárhags- 
áætlanagerð
„Við viljum hafa samráð við bæjarbúa 
frá fyrstu skrefum fjárhagsáætlunar-
gerðar og fram að samþykkt hennar. 
Feta í fótspor þeirra sem lengst eru 
komin í gerð þátttökufjárhagsáætlana. 
Með því að taka upp þátttökufjárhags-
áætlun aukum við enn frekar lýðræðis-
lega aðkomu bæjarbúa að mikilvægum 
ákvörðunum bæjarins,“ segir Guðrún 
Ágústa.

Hún nefnir einnig ofbeldi, en skammt 
er frá því að bæjarstjórn samþykkti 
áskorun gegn heimilisofbeldi. „Hafnar-
fjörður á ekki að líða ofbeldi af neinu 
tagi. Allar birtingarmyndir ofbeldis eru 
samfélaglegar meinsemdir sem verður 
að útrýma með markvissum aðgerðum 
í samstarfi við lögreglu, heilbrigðis- og 
menntakerfið.“ 

Störf í dóm kjósenda
- Ertu bjartsýn fyrir hönd Vinstri grænna 
í Hafnarfirði nú í vor?

„Ég er alltaf bjartsýn. Kosningarnar 
núna í vor verða spennandi. Við erum 
óhrædd við að leggja okkar störf í dóm 
kjósenda. Við höfum sýnt það að við 
erum óhrædd við að takast á við erfið 
viðfangsefni, hella okkur út í verkefnin 
og skila þeim farsællega af okkur. Við 
höfum sýnt það að okkur er treystandi 
og við skilum árangri,“ segir Guðrún 
Ágústa.

- Stefnirðu á bæjarstjórastólinn?
„Fái ég tækifæri er ég svo sannarlega 

tilbúin í að starfa áfram sem bæjarstjóri 
og tel mig eiga fullt erindi í það starf. Ég 
legg starf mitt sem bæjarstjóra og fulltrúa 
okkar Vinstri grænna í dóm kjósenda. 
Starf sem ég er afskaplega sátt við og stolt 
af,“ segir Guðrún Ágústa, og bætir því 
við að markmið Vinstri grænna sé að 
halda sínum hlut í bæjarstjórn og helst 
að bæta við sig bæjarfulltrúa. 

„Við erum óhrædd við að leggja okkar störf í dóm kjósenda. Við höfum sýnt 
það að við erum óhrædd að takast á við erfið viðfangsefni, hella okkur út 
í verkefnin og skila þeim farsællega af okkur,“ segir Guðrún Ágústa Guð-
mundsdóttir, oddviti Vinstri grænna.

Guðrún Ágústa með 27 þúsundasta 
Hafnfirðinginn í fanginu.

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

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

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

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

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

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

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

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

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

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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María grétarsdóttir  
– M-Listi fólksins í bænum
María Grétarsdóttir er fimmtug. Hún 
er viðskiptafræðingur og bæjarfulltrúi 
í Garðabæ. Hún hefur sinn trúnaðar-
störfum fyrir Garðabæ frá árinu 1998, 
þegar hún varð varabæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins. Hún í flokknum til 
2006, en hefur síðan starfað með M-
lista fólksins í bænum.
1. Skólamál, skipulags- og umhverfis-

mál, aukið lýðræði og almenn vel-
ferð fólksins í bænum.

2. FÓLKIÐ- í bænum mun hafa það 
að leiðarljósi að gera góðan bæ enn 
betri.

3. Talsvert svigrúm er til að bæta lýð-
ræðisleg vinnubrögð hjá meirihlut-
anum auk þess sem efla má raf-
ræna upplýsingagjöf til bæjarbúa í 
gegnum vefinn. Styrkja þarf félags-
lega velferð fólksins í bænum og 
ekki hefur ríkt sátt um umhverfis-
málin. FÓLKIÐ- í bænum hefur 
lagt fram nokkra tugi bókana og 
tillagna á kjörtímabilinu sem er 
að líða sem nálgast má á vefnum 
xm.is.

Steinþór Einarsson  
– S-listi Samfylkingarinnar
Steinþór er 49 ára gamall. Hann er 
skrifstofustjóri ÍTR og hefur verið bæj-
arfulltrúi Samfylkingarinnar í átta ár.

 
1. Þjónusta við fjölskyldurnar, 

meirihlutinn stærir sig af lágu 

útsvari en í Garðabæ eru gjöld 
fyrir þjónustu þau hæstu á höfuð-
borgarsvæðinu. Gjaldskrár fyrir 
leikskóla, tómstundaheimili og 
fæði eru einhver þau hæstu á höf-
uðborgarsvæðinu. Húsnæðismál, 
biðlistar hafa lengi verið eftir fé-
lagslegu húsnæði. Umhverfismál, 
átak þarf að gera í endurnýjun 
gatna og gangstíga í eldri hverfum 
og halda áfram góðri vinnu við 
tengingar sveitarfélag með göngu 
og hjólastígum. Fylgja þarf eftir á 
næsta kjörtímabili þeim stefnum 
sem nýlega hafa verið samþykktar 
svo sem varðandi aðstöðu íþrótta- 
og tómstundafélaga.

2. Ég er bjartsýnn fyrir okkar hönd. 
Við höfum unnið vel á kjör-
tímabilinu í bæjarstjórn og í þeim 
nefndum sem við eigum fulltrúa 
í. Margar af okkar góðu tillögum 
hafa náð fram að ganga og okkar 
áherslur hafa komist viða inn.

3. Margt hefur verið vel gert og það 
er nú í flestum tilfellum í sveitar-
stjórnarstarfi að ágæt sátt er um 
mjög mörg málefni.  Síðan er 
áherslumunur í öðrum málum svo 
sem gjaldskrármálum í þjónustu 
við barnafjölskyldur. Biðlistar eftir 
félagslegu húsnæði hafa verið lengi 
og er bæjarfélaginu til vansa.

guðrún Elín Herbertsdóttir  
– æ listi bjartrar framtíðar
Guðrún Elín er 36 ára, sérfræðingur í 
innri upplýsingaþjónustu Seðlabanka 
Íslands. Hún hefur ekki starfað í stjórn-
málum fyrr og segist líta á það sem 
styrkleika sem bjóði upp á nýtt og 
ferskt sjónarhorn.

1. Fjölbreytni, samstaða og aukin 
þjónusta án meiri tilkostnaðar eru 
okkar helstu áherslur. Fjölbreytni á 
öllum sviðum þjónustu við bæjar-
búa, aukna samstöðu um framtíð 
og skipulag bæjarins og betri nýt-
ingu tekna bæjarins. Við teljum að 
það sé rými til að lækka kostnað í 

ýmsum málaflokkum með betra 
aðhaldi í rekstri.

2. Við erum nokkuð bjartsýn og 
skynjum aukna þörf bæjarbúa á 
samráði í ákvörðunartöku.

3. Núverandi meirihluti hefði getað 
náð meiri samstöðu um hitamál 
sem komið hafa upp á síðasta kjör-
tímabili. Það er eitt að sameina árs-
reikning tveggja sveitarfélaga en 
annað að ná góðri samstöðu íbúa. 
Þetta á einnig við um önnur mál 
eins og veginn gegnum hraunið. 
Ungt fólk þarf húsnæðiskost við 
sitt hæfi í Garðabæ og það hefði 
mátt huga betur að því til að koma 
í veg fyrir flótta þess úr bænum. 
Garðabær er með hæstu tekjur á 
íbúa, hæstu þjónustugjöldin en 
einnig hæsta kostnað á íbúa í helstu 
málaflokkum í samanburði við ná-
grannasveitarfélögin. Þar hlýtur að 
vera rými til hagræðingar sem hefði 
átt að nýta.

gunnar Einarsson  
– D-listi Sjálfstæðisflokksins
Gunnar er 58 ára og hefur verið bæjar-
stjóri í Garðabæ undanfarin 9 ár. Hann 
var í upphafi ráðinn sem ópólitískur 
bæjarstjóri af sjálfstæðismönnum árið 
2005 en hefur setið í ýmsum nefndum 
og ráðum á vegum Sjálfstæðisflokksins 
í gegnum tíðina.

 

1. Okkar slagorð er Höldum áfram. 
Í fyrsta lagi  við viljum halda 
áfram með traustan fjárhag, lágar 
álögur og ráðdeild í fjármálum, á 
því byggir öll önnur þjónusta. Í 
öðru lagi að vera áfram í forystu 
í skólamálum með fagmennsku, 
fjölbreytni og raunverulegt val 
að leiðarljósi þar sem áhersla er 
á aukna samfellu milli skólastiga 
í því skyni að allir fái notið sín. Í 
þriðja lagi halda áfram með kröft-
ugt íþrótta- tómstunda og félagstarf 
þar sem boðið er upp á fjölbreytta 
valkosti fyrir alla aldurshópa. Og 
í fjórða lagi að efla félagsauð íbúa 
Garðabæjar með því að hlúa vel að 
frjálsri félagastarfsemi m.a. á sviði 
íþrótta-tómstundamála, líknar- og 
mannúðarmála sem og menningar 
og listar.

2. Já ég er bjartsýnn á að Garðbæingar 
vilji halda áfram með þær áherslur 
sem við höfum lagt undanfarin 
kjörtímabil. Fjárhagur bæjarins 
er traustur, málefnastaðan sterk 
og ímynd okkar sömuleiðis. Ég sé 
ekki hvers vegna ætti að breyta um 
meirihluta þegar vel gengur.

3. Fyrir síðustu kosningar voru gefin 
88 fyrirheit og nær öll hafa náð 
fram að ganga. Að því leyti hefur 
bæjarstjórnin staðið sig vel. Það 
kemur fram í þjónustukönnunum 
okkar að íbúar Garðabæjar eru 
ánægðir með þjónustuna og það er 
góður mælikvarði á frammistöðu 
bæjarstjórnar. Við trúum því 
að alltaf megi gera betur og við 
viljum það. Við höfum beðið um 
ábendingar frá íbúunum um það 
sem betur má gera. Í því sambandi 
vil ég nefna viðhald mannvirkja, 
gatna og gangstétta. Þar getum 
við gefið í og munum gera það á 
næsta kjörtímabili samanber okkar 
stefnuskrá sem inniheldur 91 fyr-
irheiti sem við munum standa við.

Einar Karl birgisson  
– b-listi Framsóknarflokksins
Einar Karl er 35 ára, svæðisstjóri hjá 
Latabæ. Hann var kjörinn í bæjarstjórn 
Álftaness í síðustu kosningum og sat í 
stjórn Sambands ungra framsóknar-
manna 2004-2007. Hann er stjórnar-
formaður atvinnuleysistryggingasjóðs.
1. Skipulagsmál og samgöngur. Nú er 

að hefjast vinna við gerð nýs aðal-
skipulags fyrir Garðabæ. Samhliða 
þeirri vinnu leggjum við mikla 
áherslu á að strax verði haldin 
hönnunarsamkeppni um nýtt 
skipulag á Garðaholti. Þar verði 
skipulögð 3-4000 íbúa byggð þar 
sem allir hópar íbúa geta fundið 
húsnæði við sitt hæfi. Mikilvægt 
að ný hverfi verði kláruð og full 
frágengin. Viljum að settur verði 
þrýstingur á að gatnamótin við Víf-
ilsstaða- og Hafnarfjarðarveg verði 
sett á samgönguáætlun strax.

 Skólamál. Garðabær á að vera með 
bestu skólana. Þar verði áfram lögð 
áhersla á góða menntun nemenda 
og hafa kennarar náð frábærum 
árangri þar. En það er líka mikil-
vægt að efla félagslega þáttinn og 
uppræta allt einelti sem á ekki að 
líðast. Áfram verði gott framboð 
leikskólastarfs og biðlistum í tón-
listarnám verði eytt.

 Þjónusta. Við viljum að þjónusta 
við íbúa Garðabæjar verði bætt. 
Garðabær stendur vel og eiga íbúar 
að fá að njóta þess í formi þeirrar 
þjónustu sem þeir þurfa. 

 Íþrótta-og tómstundamál. Mikil-
vægur málaflokkur sem við viljum 
gera betur í. Viljum sjá hvatapen-
inga hækka í 35.000 fyrir hvert 
barn. Afreksstyrkir verði hækkaðir. 
Fundinn verði farsæll staður fyrir 
fjölnota íþróttahús og gagngert 
viðhald og endurbætur verði gerðar 
á sundlauginni í Ásgarði. Eins að 
gervigrasvöllurinn við Breiðumýri 
verði kláraður strax.

2. Fyrir hönd framboðsins er ég 
nokkuð bjartsýnn. Finnum góðan 
meðbyr og fólk virðist opið fyrir 
nýjum röddum í bæjarstjórn. 
Setjum óhikað stefnuna á að ná 
inn tveimur mönnum.

3. Ekki er fullkomin sátt með núver-
andi meirihluta og mikilvægt að 
fleiri raddir heyrist í bæjarstjórn-
inni. Hefði viljað sjá menn halda 
betur á skipulagsmálum og sam-
göngumálum, en engin stór slys 
hafa verið unnin og eiga Garðbæ-
ingar möguleika að velja sér nýja 
forystu næstu fjögur árin. Fram-
sókn Garðabæ er tilbúin í að vinna 
fyrir Garðbæinga að betri þjónustu 
og uppbyggingu, svo Garðabær 
verði ákjósanlegur kostur til að 
búa í til framtíðar.

SveitarStjórnakoSningar 2014

Garðbæingar yfirheyrðir
Kosið verður í fyrsta sinn í sameinuðu sveitarfélagi Garðabæjar og Álftaness 
nú í mánuðinum. Í síðustu kosningum voru kjörnir sjö bæjarfulltrúar 
í hvoru um sig, en að þessu sinni verða kjörnir ellefu bæjarfulltrúar í 
sameinuðu sveitarfélagi. Bæjarblaðið Hafnarfjörður/Garðabær kynnir 
hér oddvita framboðslistana í Garðabæ. 

Veldi Sjálfstæðisflokksins 
í Garðabæ hefur löngum 
verið óskorað, en á Álftanes-

inu hafa aðrar fylkingar komist í 
meirihluta á síðustu árum. 

Fimm fylkingar verða í framboði í 
bænum í kosningunum. Sjálfstæðis-
flokkurinn, Samfylking, Framsóknar-

flokkur, M-Listi fólksins í bænum og 
Björt framtíð.

Reynt var að mynda sameiginlegt 
framboð annarra en sjálfstæðismanna, 
en framsóknarmenn vildu ekki. Hjá 
hinum gengur þreifingar um sameig-
inlegt framboð ekki eftir. 

Val sjálfstæðismanna á lista gekk ekki 

þrautalaust. Mikið var deilt um niður-
stöðu uppstillingarnefndar, raunar svo 
mjög að einn bæjarfulltrúa flokksins, 
Páll Hilmarsson, sagði við mbl.is að 
Sjálfstæðisflokkurinn í Garðabæ hefði 
skipst í tvær fylkingar og að meirihluti 
þeirra væri fallinn. Hann er ekki í fram-
boði fyrir flokkinn að þessu sinni.

 Samkvæmt könnun Félagsvís-
indastofnunar HÍ sem birtist í Morgun-
blaðinu í gær, er fylgi við Sjálfstæðis-
flokkinn ríflega 60 prósent, sem skilaði 
þeim 8 bæjarfulltrúum. Björt framtíð 
mældist með 17 prósenta fylgi sem 
myndi skila tveimur fulltrúum. Sam-
fylkingin héldi sínum fulltrúa en fylgið 

nú mælist 10 prósent. Listi fólksins í 
bænum mældist með 1,3 prósenta fylgi 
og Framsóknarflokkur 5,7. Í hvorugu 
tilvikinu dygði það til að ná inn manni. 

Allir oddvitar fengu sömu spurningar.
1. Hvaða þrjú mál setur framboð þitt 

á oddinn fyrir komandi kosningar.
2. Ertu bjartsýn/n fyrir hönd þíns 

framboðs?
3. Hvernig hefur núverandi meirihluti 

í bæjarstjórn staðið sig á kjörtímabil-
inu að þínu mati? Hvað mátti gera 
betur?

Svör oddvitanna má finna hér að 
neðan ásamt stuttri kynningu á hverjum 
og einum.

Ráðhúsið í Garðabæ. Ellefu bæjarfulltrúar munu starfa þar á næsta kjörtímabli.
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Grillmeistarinn segir þér ...
Tíðarfar hefur mikil áhrif á það hvernig við umgöngumst og upplifum mat. 
Það hefur varla farið fram hjá nokkrum manni á höfuðborgarsvæðinu að 
síðasta sumar var fremur blautt og kalt, enda júlí sá votviðrasamasti í 
Reykjavík í rúman áratug.  Aðeins þriðjungur fólks á höfuðborgarsvæðinu 
var ánægður með sumarveðrið í fyrra samkvæmt könnun MMR. Og það 
var lítið grillað eftir því. Nú skín hins vegar sólin dag eftir dag og margir 
komnir í grill-skap. Þá kemur sér vel að geta leitað til sérfræðingana í einu 
sérverslun landsins með grill og grillvörur – jafnvel þótt maður þurfi að 
fara i Kópavoginn.
... allt sem þarf að vita ...
Grillbúðin lætur ekki mikið yfir sér 
– sérstaklega yfir veturinn - þar sem 
hún dormar við Smiðjuveginn, en nú 

er hins vegar eins og hún hafi vaknað 
af dvala. Þegar inn er komið blasir við 
mikið úrval allra helstu vörumerkja, 
hvort sem um er að ræða grillin sjálf 

eða alla mögulega aukahluti. Þar inni 
eru auðvitað bæði kola- og gasgrill, 
tangir, spaðar og allt það. Svo er hin 
ómissandi hamborgarapressa auðvitað 
líka seld í Grillbúðinni. Þar eru líka yfir 
sextíu gerðir af mismunandi grillum. 
Helsti kosturinn er þó sá brunnur 
sérþekkingar sem viðskiptavinir geta 
dreypt á.

... um hvernig  
á að velja grill ...
Sá sem ræður ríkjum í Grillbúðinni er 
Einar Long. „Okkar mottó er að eiga 

varahluti í allt sem við seljum, því þá 
endast grillin lengur“ segir hann. En 
hvað skyldi maður þurfa að hafa helst í 
huga við val á grilli? „Það er mikilvægt 
að það sé pottjárn í grindunum til á 
fá sem mestan hita og halda honum. 
Þetta skiptir auðvitað öllu þegar 
maður býr í jafn vindasömu landi.“ 
Einar segist leggja mikið upp úr því 
að aðstoða með ráðum og dáð þá sem 
leita til hans. „Grillin þurfa auðvitað 
að vera úr efni sem þolir ísleknskar 
aðstæður“ segir hann „og fólk verður 
líka að taka með í reikninginn hvort 
hægt sé að fá þjónustu, varahluti og 
slíkt fyrir grillið.“

... og hvernig á að  
velja uppskriftir ...
Merki tíðarfarsins í fyrra sáust greini-
lega í sölutölum um mat, bjór og létt-
vín. Bjórsala var tæplega þremur pró-
sentum minni í maí, júní og júlí 2013 
en árið á undan. Sala á grillkjöti var 
minni framan af sumri og líka sala á 
grillum, grillbúnaði og grillbókum. Ein 
þeirra bóka sem kom út í rignunni í 
fyrra var Grillbók Jóa Fel. „Íslendingar 
eru mikil grillþjóð og setja næstum allt 
á grillið“ segir Jói. „Flest allir eru með 

gasgrill, enda erfitt að grilla á kolagrilli 
á Íslandi þar sem það er alltaf svolítill 
vindur hjá okkur. Menningin verður 
betri með árunum, stærri, feitari og 
betri steikur eru málið og eins heima-
lagaður kryddlögur og góðar sósur.“ 
Undir þetta þetur matarblaðamaður 
sem gaf út Íslensku hamborgarabókina 
í fyrra - bragðið er í fitunni!

... svo þetta verði  
gott grill-sumar
 Páll Bergþórsson, fyrrverandi veður-
stofustjóri, segir mikinn vanda að spá 
fyrir veður fram í tímann.  Einfaldara 
sé reyndar að spá fyrir um hita en úr-
komu. Þó sé vitað að við séum á síðari 
hluta hlýindakafla, en á norðurhveli 
gangi á með sveiflum þar sem skiptis 
á um það bil 30 ára hlýindaskeið og 
jafn löng kuldaskeið. „Sumarið í fyrra 
var þó sérstaklega leiðinlegt hér fyrir 
sunnan“ segir Páll „og haustið kalt um 
allt land., Sumarið í fyrra skar sig úr en 
við getum sagt að í ár séu þokkalegar 
líkur á þokkalegu sumri.“ Það er því 
rétt að þrífa grillið og pússa tangirnar 
– þótt ekki sé nema bara til öryggis – 
og sé maður í vafa má alltaf renna við 
hjá Einari og félögum til að fá góð ráð.

matarSíða SvavarS

SveitarStjórnarmál

Lifandi bær, glaður bær
Síðustu daga, vikur og  mánuði hef 

ég fengið að taka þátt í undirbún-
ingi fyrir framboð Bjartar framtíðar 

í Hafnarfirði. Björt framtíð er flokkur 
sem er skipaður fólki sem er í pólitík til 
þess að vera þjónandi forysta, ekki til 
þess að skara eld að eigin köku. Fólk sem 
virkilega trúir því að hægt sé að breyta 
andrúmsloftinu sem oft er umlykjandi 
pólitíkina. Fólk sem virkilega trúir því að 
með því að gera hlutina á öðru vísi hátt 
en gerðir hafa verið hingað til sé hægt að 
ná virkilegum og raunverulegum árangri.  
Ég heillaðist af þessari hugmyndafræði 
og gekk til liðs við Bjarta framtíð.

Umfram allt er það sá andi að það 
eigi að vera gaman sem er svo afskap-
lega heillandi. Því það er jú þannig að 
það er búið að vera  ofboðslega gaman 
síðustu daga, vikur og mánuði við það að 
vinna að því hörðum höndum að koma 
framboði Bjartar framtíðar í Hafnarfirði 
á laggirnar. Við finnum fyrir miklum 
meðbyr og við höfum trú á því að það 
sem við höfum til málanna að leggja sé 
eitthvað sem skiptir óskaplega miklu 
fyrir bæinn okkar. Við heitum því að 
gera okkar besta til þess að gera bæinn 
okkar skemmtilegri, fjölbreyttari, jafnari, 
hreinni, grænni, fallegri, málefnalegri, 

jákvæðari, bjartsýnni, upplýstari og um-
hyggjusamari.  

Hvað sem á endanum kemur til með 
að koma upp úr kjörkassanum þann 
31.mai næstkomandi er það klárt mál 
að næstu dagar og vikur munu verða 
uppfullar af gleði og ánægju og þakklæti 
fyrir að fá að taka þátt í þessum kosn-
ingum. Kjósið svo eftir ykkar samvisku, 
nýtið kosningaréttinn ykkar því að hann 
er ekki sjálfgefinn. Sjálfur mun ég setja 
mitt X við Æ í mai og þar með leggja mitt 
af mörkum til að gera #Skemmtilegri 
Hafnarfjörð.

Höfundur er

Matthías Freyr Matthíasson

7. sæti á lista Bjartar framtíðar

í Hafnarfirði
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SveitarStjórnarkoSningar 2014

Samgöngur og hamingjan
Hafnarfjörður var skipulagður 

fyrir hús og bíla þegar bær-
inn okkar breyttist úr þorpi 

yfir í kaupstað. Síðustu ár hefur verið 
vaxandi krafa um aukna fjölbreytni og 
meira val þegar kemur að því að fólk 
ferðist á milli staða. Þegar rannsóknir 
um hamingju eru skoðaðar þá skiptir 
sköpum vegalengd á milli heimilis og 
vinnustaðar. Ég vil að Hafnfirðingar eigi 
kost á að starfa útum allt, en ég vil líka að 
þeir séu hamingjusamir, og eru tækifæri 
sveitarfélagsins tvenns konar; að fjölga 
fyrirtækjum í bænum með ráðum og 
dáðum og svo að auka fjölbreytni í sam-
göngum þar sem dýrmætur tími nýtist 
betur. Slíkt er hagstæðara fyrir íbúa, það 
stuðlar að aukinni heilsu auk þess sem 
við spornum gegn hlýnun jarðar.

Því hefur verið lögð megináhersla á 
að tengja göngu- og hjólastíga á stofn-
brautum við Garðabæ þetta kjörtímabil. 
Eins hefur bærinn verið að tengja saman 
göngu- og hjólastíga þar sem hefur skort 
uppá, gera hjóla- og göngukort aðgengi-
leg á vef bæjarins og á næsta ári verða 
helstu stígar breikkaðir.

Einnig hefur verið gert átak í Strætó-
samgöngum, en eftir að Frístundarbíl-

inn lagðist af, var innanbæjarkerfi bæj-
arins stokkað upp og boðið uppá leið 
43 og 44 sem gengur á kortersfresti frá 
13:30 – 20:20 á kvöldin, og eru leiðarnar 
hugsaðar sérstaklega með tilliti til 
íþrótta- og tómstundarstarfs ungs fólks 
í Hafnarfirði. Leið 21, sem er beint frá 
Firði niður í Mjódd, er að reynast mjög 
vel og er aukningin á þeirri leið einna 
mest. Einnig gengur Leið 1 á fimmtán 
mínútna fresti frá Lækjartorgi inná Velli 
í Hafnarfirði, sem er þjónusta af bestu 
gerð. Eftir þessar breytingar þá hefur 
aukning á notkun Strætó verið 20% á 

milli ára, og aukningin einna mest í 
Hafnarfirði á öllu höfuðborgarsvæðinu.

En það er alltaf hægt að gera betur, 
stíga og hjólakerfið þarf að vera í stans-
lausri þróun. Einnig er hægt að gera 
betur í Strætósamgöngum, t.d að leið 
43/44 byrji að morgni til, að Strætó 
bjóði uppá vagna eftir miðnætti um 
helgar og að Strætósamgöngur hefð-
ist fyrr á sunnudagsmorgnum. Einnig 
þarf að huga að nýju atvinnuhverfi 
á Völlum og bjóða uppá Strætósam-
göngur þangað. 

Þess fyrir utan þarf að bæta umferð-
aröryggi í bænum og halda áfram að 
þrýsta á Ríkisstjórnina og Vegagerðina 
að klára Kaldárselsveginn, mislæg 
gatnarmót við atvinnuhverfi Valla, klára 
breikkun Reykjanesbrautar og svo fer að 
vera bráðkallandi að koma á mislægum 
gatnarmótum við Setberg og N1.

Þriðja stærsta sveitarfélag landsins, 
sem er þó á jaðri höfuðborgarsvæðis-
ins, þarf að vera með samgöngumál í 
forgang, ekki bara vegna þess að það 
er þægilegt, heldur fyrir heilsu og ham-
ingju íbúa og er það ekki einmitt það 
sem við þráum einna helst og skiptir 
hvað mestu í lífinu?

Fjölbreytt skólastarf og 
valfrelsi um skóla
Vellíðan barna í skólakerfinu 

er forsenda þess að náms-
ferlið sé árangursríkt, dragi 

fram styrkleika nemandans og efli 
trú hans á eigin getu. Í Garðabæ 
ríkir mikill metnaður í skólamálum 
og bærinn hefur verið í fararbroddi 
varðandi sjálfstæði skóla og val nem-
enda og foreldra um leik- og grunn-
skóla. Með þessum áherslum er leit-
ast við að styðja við faglegan metnað 
skólanna og skapa fjölbreyttar náms-
aðstæður sem henta ólíkum þörfum 
nemenda.

Sérstaða skóla 
Trú á eigin getu er einn af þeim þáttum 
sem spáir fyrir um árangur. Í skóla-
kerfinu þarf að rúmast fjölbreytt starf-
semi þannig að ólíkir einstaklingar geti 
fundið nám við hæfi. Námsferlið á að 
efla trú nemenda á eigin getu þrátt 
fyrir að hæfni þeirra liggi á mismun-
andi sviðum. Skólar í Garðabæ hafa 
sjálfstæði til að þróa með sér faglega 

sérstöðu svo sem varðandi kennsluað-
ferðir og áherslur í námi.

Valfrelsi um leik-  
og grunnskóla
Valfrelsi foreldra og nemenda um 
grunn- og leikskóla er eitt af ein-
kennum skólastarfs í Garðabæ. 
Þannig stýrir búseta því ekki í hvaða 
skóla barnið fer heldur val foreldra og 

barns um hvaða skóli hentar viðkom-
andi best. Með þessum hætti er lögð 
áhersla á að koma til móts við ólíkar 
þarfir nemenda í því skyni að hver og 
einn finni námsumhverfi við hæfi. Val 
í skóla bæjarins hefur gefið góða raun 
og foreldrar hafa  látið í ljós ánægju 
með þessa þjónustu. 

Samfellt nám
Faglega samvinnu skólastiga eykur 
samfellu í námi en ýmsar rannsóknir 
sýna að nokkuð er um endurtekningu 
í námi ungmenna innan skólastiga 
og á milli skólastiga. Endurtekning í 
námi getur dregið úr áhuga nemenda 
um leið og tími kennara og nemenda 
er illa nýttur. Samfellt nám kallar á 
samvinnu milli skóla og skólastiga en 
bæjaryfirvöld hafa sýnt því áhuga að 
koma að rekstri Fjölbrautaskólans í 
Garðabæ meðal annars með það í huga 
að auka samfellu í námi og möguleika 
á styttingu námstíma til stúdentsprófs. 
Í Garðabæ leggjum við áherslu á metn-
aðarfullt skólasamfélag þar sem vel-
ferð nemandans er ávallt í brennidepli, 
samfélag þar sem ungmenni fá tæki-
færi til að velja námsumhverfi sem 
hentar þeim sem best. 

Höfundur er

Margrét Gauja Magnúsdóttir, 
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Höfundur er

Sigríður Hulda Jónsdóttir, 
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Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ

Á þessari mynd frá Jafnréttisstofu má sjá að konur eru í miklum minnihluta stjórnenda í íslenskum fyrirtækjum.



1 Einar Karl Birgisson, Smáratúni 13 1 Áslaug Hulda Jónsdóttir, Súlunesi 14 1 María Grétarsdóttir, Greniási 11 1 Steinþór Einarsson, Móaflöt 29 1 Guðrún Elín Herbertsdóttir, Birkiholti 6
svæðisstjóri framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi MS í stjórnun og stefnumótun og bæjarfulltrúi skrifstofustjóri og bæjarfulltrúi viðskiptafræðingur

2 Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir, Ásbúð 66 2 Sigríður Hulda Jónsdóttir, Steinási 8 2 Ingvar Arnarson, Mosprýði 1 2 Guðrún Arna Kristjánsdóttir, Birkiholti 1 2 Halldór Jörgensson, Hvannakri 6
menntunarfræðingur og kennari MA og framkvæmdastjóri framhaldsskólakennari sölustjóri og viðskiptafræðinemi framkvæmdastjóri

3 Björn Þorfinnsson, Beiðakri 17 3 Sigurður Guðmundsson, Brekkubyggð 4 3 Sigríður Finnbjörnsdóttir, Norðurbrú 6 3 Rósanna Andrésdóttir, Hólmatúni 31 3 Auður Hallgrímsdóttir, Fögruhæð 5
sölufulltrúi lögfræðingur og varabæjarfulltrúi hárgreiðslumeistari stjórnmálafræðinemi atvinnurekandi

4 Anna Lena Halldórsdóttir, Hallakri 2b 4 Gunnar Valur Gíslason, Klukkuholti 4 4 Huginn Freyr Þorsteinsson, Norðurtúni 8 4 Gísli Geir Jónsson, Nýhöfn 5 4 Baldur Svavarsson, Hlíðarbyggð 14
grunnskólakennari verkfræðingur MBA og framkvæmdastjóri aðjúnkt verkfræðingur arkitekt

5 Þórgnýr Einar Albertsson, Hólmatúni 50 5 Jóna Sæmundsdóttir, Túnfit 3 5 Kristján Guðmundsson, Hrísmóum 7 5 Sigríður Erla Jónsdóttir, Brúnási 20 5 Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, Faxatúni 23
nemi lífeindafræðingur og varabæjarfulltrúi knattspyrnuþjálfari rekstrarhagfræðingur hársnyrtir og háskólanemi

6 Elín Jóhannsdóttir, Birkiholti 3 6 Almar Guðmundsson, Stekkjarflöt 15 6 Jóhann Ívar Björnsson, Markarflöt 47 6 Hildur Jakobína Gísladóttir, Strandvegi 2 6 Elsa Bjarnadóttir, Arnarási 9
leikskólaleiðbeinandi hagfræðingur MBA og framkvæmdastjóri nemi MBA, félagsmálastjóri rekstrarstjóri og háskólanemi

7 Sverrir Björn Björnsson, Löngumýri 24a 7 Sturla Þorsteinsson, Löngulínu 11 7 Sigurlaug Viborg, Birkiási 5 7 Sigurður Flosason, Ásbúð 53 7 Ragnar Sverrisson, Faxatúni 14
slökkviliðsmaður kennari og bæjarfulltrúi gjaldkeri og fv. bæjarfulltrúi tónlistarmaður háskólanemi og kosningastjóri

8 Sigurbjörn Rafn Úlfarsson, Litlubæjarvör 25 8 Gunnar Einarsson, Löngumýri 27 8 Bjartur Máni Sigurðsson, Línakri 10 8 Sólveig Guðrún Geirsdóttir, Þrastanesi 6 8 Hlíf Böðvarsdóttir, Norðurbrú 1
atvinnurekandi bæjarstjóri markaðsstjóri mannfræðinemi og starfsmaður Garðalundar viðskiptafræðingur

9 Bryndís Einarsdóttir, Hólmatúni 15 9 Vikoría Jensdóttir, Kirkjubrekku 1 9 Ólafur Karl Finsen, Eskiholti 11 9 Bragi Sigurvinsson, Hólmatúni 20 9 Harpa Hafberg, Kjarrmóum 34
sálfræðingur verkfræðingur og deildarstjóri nemi og knattspyrnumaður ökukennari BA í sálfræði

10 Garðar Jónsson, Árakri 25 10 Björg Fenger, Skrúðási 9 10 Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir, Brekkubyggð 12 10 Svanbjörg Ólafsdóttir, Ásbrekku 9 10 Snævar Sigurðsson, Hörpulundi 8
knattspyrnumaður lögfræðingur MS í stjórnun og stefnumótun nemi í viðburðastjórnun og ferðamálafræði erfðafræðingur

11 Aðalsteinn J. Magnússon, Hæðarbyggð 9 11 Kristinn Guðlaugsson, Hátúni 5a 11 Kristján Gunnarsson, Brekkubyggð 28 11 Sigurjóna Sverrisdóttir, Vesturbrú 1 11 Erling Jóhannesson, Holtsbúð 21
rekstrarhagfræðingur kennari og í hverfisstjórn Álftaness viðskiptafræðingur MBA, Verkefnastjóri leikstjóri og gullsmiður

12 Sonja Pálsdóttir, Blikastíg 6 12 Sigríður Björk Gunnarsdóttir, Asparlundi 7 12 Paresh Mandloi, Löngulínu 2 12 Arnar Óskarsson, Rjúpnahæð 1 12 Guðrún Sesselja Arnardóttir, Súlunesi 9
starfsmaður Sporthússins hagfræðingur og forstöðumaður verkfræðingur málarameistari lögfræðingur

13 Eyþór Rafn Þórhallsson, Urðarhæð 4 13 Torfi Geir Símonarson, Lyngmóum 3 13 Kristján Másson, Birkiási 17 13 Þórunn Sveinbjarnardóttir, Arnarási 17 13 Hilmar Bjarnason, Lerkiási 10
verkfræðingur og dósent verkefnastjóri viðskiptafræðingur framkvæmdastýra háskólanemi í viðskiptafræði

14 Ellen Sigurðardóttir, Arnarási 19 14 Sigþrúður Ármann, Marargrund 18 14 Kristín Harðardóttir, Brúnási 15 14 Inga Margrét Róbertsdóttir, Hólmatúni 3a 14 Kamilla Sigurðardóttir, Arnarási 11
tannsmiður lögfræðingur og MBA fiskifræðingur sjúkraþjálfari háskólanemi í verkfræði

15 Halldór Guðbjarnason, Strikinu 12 15 Sigurður Bjarnason, Lerkiási 8 15 Borgþór Stefánsson, Engimýri 4 15 Guðmundur Kristján Sigurðsson, Sunnuflöt 43 15 Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir, Dysjum
viðskiptafræðingur tölvunarfræðingur viðskiptafræðingur fjármálastjóri MSc í mannvistfræði

16 Einar Sveinbjörnsson, Eikarási 8 16 Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, Vesturtúni 31 16 Haukur Freyr Agnarsson, Breiðási 2 16 Þóra Kemp, Kjarrási 3 16 Anna Hugadóttir, Holtsbúð 89
veðurfræðingur og fv. bæjarfulltrúi ferðamálafræðingur flugmaður félagsráðgjafi námsráðgjafi

17 Þórður G. Pétursson, Asparholti 8 17 Jóhann Gunnar Jóhannsson, Krossakri 2 17 Aðalbjörg Karlsdóttir, Arnarási 10 17 Áslaug Björnsdóttir, Ásbúð 72 17 Steingrímur Eyjólfsson, Grjótási 8
íþróttakennari fjármálastjóri og lögg. endurskoðandi lyfjatæknir hjúkrunarfræðingur háskólanemi í viðskiptafræði

18 Drífa Garðarsdóttir, Vesturtúni 20 18 Berglind Birgisdóttir, Smáratúni 4 18 Sigtryggur Jónsson, Miðskógum 3 18 Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, Ásbúð 15 18 Bjarni J. Jónsson, Lerkiási 10
leiðbeinandi flugfreyja framkvæmdastjóri og fv. hreppsnefndarmaður meistaranemi iðnrekstrarfræðingur

19 Þorsteinn Jónsson, Gerði 19 Ástbjörn Egilsson, Löngulínu 12 19 Hreiðar Ingi Ársælsson, Norðurtúni 28 19 Eygló Bjarnardóttir, Kirkjulundi 8 19 Halldór Ó. Zoëga, Grjótási 8
verslunarmaður formaður FEBG bílstjóri lífeindafræðingur verkfræðingur

20 Ágúst Karlsson, Sunnuflöt 8 20 Ásgrímur Gunnarsson, Smáraflöt 51 20 Anna Guðný Andersen, Ægisgrund 12 20 Halldór S. Magnússon, Smáraflöt 30 20 Jón Fr. Sigvaldason, Faxatúni 32
tæknifræðingur nemi MS í stjórnun og stefnumótun fv. framkvæmdastjóri bílasmiður

21 Ástþór Rafn Pálsson, Vesturtúni 26 21 Lilja G. Hallgrímsdóttir, Strikinu 10 21 Magnús Karl Pétursson, Birkiási 17 21 Erna Aradóttir, Smáraflöt 35 21 Aðalbjörg Stefánsdóttir, Brekkubyggð 75
rafvirki djákni atvinnurekandi fv. leikskólastjóri fv. starfsmaður Garðabæjar

22 Sigrún Aspelund, Arnarási 14 22 Erling Ásgeirsson, Lynghæð 1 22 Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir, Bjarnastaðavör 1 22 Guðmundur Andri Thorsson, Blikastíg 14 22 Ólafur Proppé, Brekkuskógum 8
fv. bæjarfulltrúi framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi fv. skólastjóri rithöfundur fv. rektor

Bergþóra Sigmundsdóttir
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Frír flutningur á 
GARÐHÚSUM á allar 

þjónustustöðvar 
Flytjanda.

·
50% afsláttur af 

flutningi á 
GESTAHÚSUM miðað 
við verðskrá Flytjanda 

á allar þjónustustöðvar 
Flytjanda.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
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4-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

50% 
afsláttur 

af flutningi á 
GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
miðað við verðskrá 

Flytjanda á allar 
þjónustustöðvar 

Flytjanda.
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Færri bílar gætu sparað samfélaginu 8 milljarða á ári
Verði spornað við fjölgun bíla, samfara fólksfjölgun á höfuðborgarsvæð-
inu, og áhersla lögð á fjölbreyttari samgöngur en einkabíla, mætti spara 
samfélaginu allt að 195 milljarða króna á tímabilinu 2015-2040. Þetta 
kemur fram í spá um þróun byggðar- og samgangna á höfðborgarsvæðinu, 
í tengslum við nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins.

Unnið er að nýju svæðisskipulagi fyrir 
höfuðborgarsvæðið til ársins 2040 á 
vettvangi Sambands sveitarfélaga. Drög 
að skipulagi fyrir svæðið  hafa verið í 
kynningu undanfarið en hugmyndin er 
að sveitarfélögin á svæðinu leggi fram 
sameiginlega áætlun um náið samstarf 
í skipulagsmálum og um vöxt á höfuð-
borgarsvæðinu næstu áratugi.

 „Sýn Höfuðborgarsvæðisins 2040 er 
sú að svæðið sé eitt búsetusvæði, einn 
atvinnu- og húsnæðismarkaður með 
sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, 
auðlindir og náttúru,“ segir meðal 
annars um framtakið á vef Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Mikil fólksfjölgun
Áætlað er að íbúum höfuðborgar-
svæðisins geti fjölgað um 70 þúsund 
fram til ársins 2040. Samgöngur eru 

meðal þess sem sérstaklega er fjallað 
um í skipulaginu, en spurt er: „Hvernig 
munu 275 þúsund íbúar og gestir þeirra 
ferðast á hverjum degi um höfuð-
borgarsvæðið?“

Gert er ráð fyrir því í núgildandi 
svæðisskipulagi að bílaumferð muni 
aukast langt umfram fjölgun íbúa. Í 
þeim plönum er lögð áhersla á að auka 
afkastagetu gatnakerfisins; að ráðist 
verði í umfangsmiklar fjárfestingar 
í umferðarkerfinu til að taka við allri 
umferð, án þess að umferðartafir aukist.

Neikvæð reynsla erlendis
Hins vegar hefur reynsla af slíkri stefnu 
ekki þótt jákvæð. Í flestum borgarsam-
félögum af svipaðri stærð hafi sú stefna 
verið tekin að efla aðra ferðamáta en 
einkabílinn; að íbúum fjölgi án þess að 
bílaumferð aukist. 

Fram kemur í samantekt sem birt 
er á vef Samtaka sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu að þróun bílaumferðar 
í 85 borgum í Bandaríkjunum, yfir 20 
ára tímabil, hafi sýnt að meðaltafir í 
umferð á annatíma hafi tvöfaldast, 
enda þótt umtalsvert hefði verið fjár-
fest í gatnakerfinu. Hvergi hafi tekist 
að auka afkastagetu gatnakerfisins nægilega hratt til að mæta aukinni 

bílaumferð.

Meiri tími í umferðinni
Í samantektinni segir að umferð-
arspár bendi til þess að erfitt verði að 
uppfylla ferðaþarfir fólks með góðu 
móti, eingöngu með því að bæta við 
umferðarmannvirkjun. Vaxi höfuð-
borgarsvæðið út á við að mestu og 
val fólks á farkostum óbreytt miðað 
við núverandi stöðu, muni bílaumferð 
aukast langt umfram íbúafjölgun. Þá 
myndi sá tími sem hver og einn eyðir 
að jafnaði í umferðinni aukast um 
fjórðung. Þá myndu tafir í umferðinni 
aukast verulega, enda þótt miklu fé 
hefði verið varið í umferðarmann-
virki.

Þéttari byggð
Þar segir einnig að verði vöxturinn á 
höfuðborgarsvæðinu inn á við, byggð 
þéttist, auk þess sem fé verði bundið 
í góðu kerfi almenningssamgangna, 
verði staðan árið 2040 töluvert öðru-
vísi. Þá er miðað við að val fólks á 
ferðamáta verði í takt við það sem 
tíðkast í norrænum borgum af sam-
bærilegri stærð; enda þótt margir fari 
áfram um á einkabílnum. Spár gefi til 
kynna að við slíkar aðstæður verði 
minna um tafir í umferðinni. 

Samfélagið sparar
Í yfirliti á vef Samtaka sveitarfé-
laga á höfuðborgarsvæðinu segir að 
þegar borið sé saman við óbreytta 
samgöngustefnu, geti verulegar 
fjárhæðir sparast fyrir samfélagið í 
heild. Þannig skipti máli að byggð 
á höfuðborgarsvæðinu verði þétt og 
aðrir samgöngumátar en einkabíllinn 
verði efldir. Þetta sé og í samræmi við 
stefnu annarra borga.

Sýndar eru þrjár sviðsmyndir. Sú 
fyrsta gengur út á óbreyttan vöxt bíla-
umferðar samfara íbúafjölgun, þannig 
muni fjöldi bílferða t.a.m. aukast um 
45 prósent, samfara íbúafjölgun. Tvær 
til viðbótar ganga út frá því að bíla-
umferð aukist minna en svo. 

Mikill samfélags- 
legur ábati
Fjölgi bílferðum um 17 prósent þá er 

gert ráð fyrir því að samfélagslegur 
ábati muni nema á bilinu 95-115 
milljarða króna, fram til ársins 2040 
en tvær til viðbótar ganga út frá því 
að vöxtur bílaumferðar verði minni; 
minna verði varið í stór samgöngu-
mannvirki og frekari áhersla verði 
lögð á almenningssamgöngur. 

Þá sýnir þriðja svipmyndin að 
ef bílferðum fjölgar aðeins um tvö 
prósent, að þá verðir samfélagslegur 
á bilinu 175-195 milljarðar króna 
á árabilinu 2015-2040. Í þessum 
sviðsmyndum er ekki gert ráð fyrir 
heilsufarskostnaði og kostnaði við 
bílastæði.

Átak í almennings- 
samgöngum
Ríkið hefur samið við Samtök sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu um að 
efla almenningssamgöngur. Verja á 
tíu milljörðum króna til verkefnisins á 
einum áratug, fram til ársins 2022. Á 
móti er hugmyndin að fresta stórum 
vegaframkvæmdum á höfuðborgar-
svæðinu.

Stórar framkvæmdir  
í umræðunni

Kröfur um stórar vegafram-
kvæmdir hafa samt sem áður verið 
í umræðunni. Þannig hefur Sunda-
braut komið aftur inn í umræðuna 
undanfarið.Þá er fyrirhugað að í ár 
hefjist framkvæmdir við Arnarnes-
veg, sem á að liggja frá Garðabæ, í 
gegnum Kópavog og yfir í Breiðholt; 
en umhverfisáhrif framkvæmdar-
innar voru metin árið 2006. Getið 
er um framkvæmdina í samgönguá-
ætlun til næstu fjögurra ára sem inn-
anríkisráðherra lagði fram á Alþingi 
fyrir nokkrum vikum.

KJÖRFUNDUR
Kjörfundur vegna kosninga til bæjarstjórnar Garðabæjar, er 

fram eiga að fara 31. maí 2014 verður í Fjölbrautaskólanum í 

Garðabæ og Álftanesskóla.

Kjörfundur mun hefjast kl. 09:00 og standa til kl. 22:00.

Yfirkjörstjórn hefur aðsetur á kennarastofu FG á 2. hæð 

meðan á kjörfundi stendur og hverfiskjörstjórn Álftaness 

verður með aðsetur í húsnæði tónlistarskólans í Álftanesskóla

Talning atkvæða fer fram í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.

Yfirkjörstjórn Garðabæjar
 Árni Ólafur Lárusson 

Þóra Margrét Hjaltested

Bergþóra Sigmundsdóttir

Gamli góði strætó. Samfélagið gæti sparað milljarða á hverju ári, ef það tekst að draga úr fjölgun bíla samfara 
fólksfjölgun.





Pantaðu pizzuna þína á Pizzan.is

5 78 88 88

SÓTT
SÓTT TILBOÐ STÓR

Stór Pizza m/2 áleggjum

Verð 1.490 kr. 
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