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Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is
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Sjálfstæðismenn fylgjandi afnámi lágmarksútsvars, aðrir á móti: 

„Sáttarof í íslensku samfélagi“
Ég er algjörlega andvígur þeirri hugsun 

sem birtist í frumvarpinu og tel að 
ef það yrði að lögum þá þýddi það 

sáttarrof í íslensku samfélagi,“ segir Gunnar 
Axel Axelsson oddviti Samfylkingarinnar í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar. 

Sex þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa 
lagt fram frumvarp á Alþingi um að lág-
marksútsvar verði afnumið. Sambærilegt 
ákvæði er jafnframt að finna í samstarfssátt-
mála ríkisstjórnarinnar. Tekjustofnar sveitar-

félaga eru nokkrir. Útsvarið er hinn helsti, en 
einnig innheimta sveitarfélög fasteignaskatta, 
fá framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga, auk 
þess sem almennt eru rukkuð þjónustugjöld. 

„Það að þeir tekjuhærri eigi að hafa val 
um hvort þeir taki þátt í sameiginlegri fjár-
mögnun grunnþjónustunnar hefur hingað 
til ekki notið meirihlutastuðnings meðal 
þjóðarinnar og ég vona svo sannarlega að 
það sé ekki að breytast,“ segir Gunnar Axel 
að auki. 

Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti Sjálfstæð-
isflokksins í Hafnarfirði segist hins vegar 
vera fylgjandi því að afnema lágmarksútsvar. 
„Ég er á því að hvert sveitarfélag og þar með 
íbúar þess ákveði hver útsvarsprósentan eigi 
að vera.“

Samband íslenskra sveitarfélaga og fjöl-
mörg sveitarfélög sem sent hafa Alþingi 
umsögn um málið hafa lagst gegn þessu. 

Sjá ítarlega umfjöllun um málið á bls. 12. 

Klippt á borðann. Flughermir Icelandair í Hafnarfirði var formlega tekinn í notkun á miðvikudag, að viðstöddu fjölmenni. Búist 
er við því að hermirinn og þjálfunarmiðstöð Icelandair muni hafa í för með sér nokkur umsvif í bænum.  Sjá bls. 2

Mynd: Icelandair, Siggi Anton.
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Íþróttafólk ársins
Sigurbergur Sveinsson hand-

knattleiksmaður úr Haukum 
og Hrafnhildur Lúthersdóttir 

sundkona úr SH voru krýnd Íþrótta-
menn Hafnarfjarðar við fjölmenna 
athöfn á gamlársdag. Þetta er í sjöunda 
sinn sem Íþróttakona og Íþróttakarl 
Hafnarfjarðar eru valin. Áður var til-
nefndur íþróttamaður Hafnarfjarðar 
um margra ára skeið. 

Fram kemur í tilkynningu frá 
Hafnarfjarðarbæ að Sigurbergur var 
m.a. ein styrkasta stoð og skytta hins 
sigursæla liðs Hauka, sem unnu bik-
armeistaratitil, Deildarmeistaratitil og 
hafnaði í öðru sæti á Íslandsmótinu 
eftir æsispennandi úrslitakeppni. Sig-
urbergur var valinn í landsliðið í hand-
knattleik á árinu. Hann var kosinn besti 
leikmaður Hauka í handknattleik árið 
2014 og hefur gert samning við lið í 
Þýskalandi. 

Hrafnhildur varð m.a. Margfaldur 
Íslandsmeistari og íslandsmethafi í 
bringusundi og fjórsundi. Hún tók 
þátt í fjölda alþjóðamóta á árinu og 
stóð sig ávalt mjög vel. Í ár keppti hún á 
m.a. á Evrópu- og Heimsmeistaramóti 
í 50m laug og Háskólamótum í USA. 
Hún stundaði nám og sundþjálfun við 
einn virtasta háskóla í Bandaríkjunum. 
Hrafnhildur er valin sundkona ársins 
2014 af SH og er mikil og góð fyrir-
mynd ungra íþróttakvenna. 

Átján afreksmenn í ýmsum greinum 
hlutu sérstakar viðurkenningar, auk 
þess sem hundruð iðkenda sem 
lönduðu titlum á árinu fengu viður-
kenning. Þá var meistaraflokkur Hauka 
í handbolta karla valinn íþrótalið ársins 

2014, en liðið náði þeim árangri að 
verða bæði bikarmeistari og deildar-
meistari, auk þess að standa sig vel í 
Evrópukeppni félagsliða. 

Tilkynnt verður um val á íþrótta-
fólki Garðabæjar á sunnudaginn, en 
bæjarbúar gátu valið úr tilnefningum 
í vefkosningu. 

Flughermir Iceland
air í Hafnarfirði 
opnaður formlega
Nýr flughermir, sem 

Icelandair hefur hafið 
rekstur í nýbyggingu 

að Flugvöllum í Hafnarfirði, var 
formlega opnaður á miðvikudag. 
Fram kemur í fréttatilkynningu frá 
Icelandair að Ólöf Nordal, innan-
ríkisráðherra, Rósa Guðbjartsdóttir, 
formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, 
Birkir Hólm Guðnason, fram-
kvæmdastjóri Icelandair og Hilmar 
B. Baldursson, flugrekstrarstjóri fé-
lagsins hafi klippt á borða og þannig 
opnað flugherminn með táknrænum 
hætti. 

Flughermar eru notaðir til þjálf-
unar nýrra flugmanna sem og 
reglubundinnar þjálfunar starf-
andi flugmanna sem þurfa að fara í 
endurþjálfun á 6 mánaða fresti, segir 
í tilkynningunni. Þessi flugmanna-
þjálfun Icelandair hefur til þessa 
ávallt farið fram erlendis þar sem 
enginn flughermir hefur verið á Ís-
landi. Hún hefur undanfarin ár farið 
fram í Kaupmannahöfn og í London. 

„Mikill vöxtur á undanförnum 
árum með fjölgun flugvéla og flug-
manna gerir það að verkum að það 

borgar sig að taka þessa starfsemi 
heim til Íslands, það eykur hag-
kvæmni og sparnað í okkar rekstri. 
Jafnframt er um að ræða nýjasta og 
fullkomnasta tækjabúnað sem völ er 
á, sem bætir þjálfun áhafna frá því 
sem verið hefur og styrkir hana til 
framtíðar. Það er einnig ánægjulegt 
fyrir Icelandair að fá þjálfunina inn 
í landið, það treystir undirstöður at-
vinnugreinarinnar, eykur almenna 
þekkingu og reynslu hér á landi og 
býr hugsanlega til ný tækifæri,“ er 
haft eftir Birki Hólm Guðnasyni, 
framkvæmdastjóri Icelandair í til-
kynningunni. 

Flughermirinn er nákvæm eftirlík-
ing af stjórnklefa Boeing 757 flug-
vélar eins og Icelandair notar í sínum 
flugrekstri. Flughermirinn líkir eftir 
flugeiginleikum Boeing 757 flugvéla 
og unnt er að kalla fram marghátt-
aðar bilanir og óvæntar aðstæður, 
breytileg veðurskilyrði ofl. og þjálfa 
viðbrögð flugmanna og láta reyna á 
þjálfun þeirra. 

Fram hefur komið hér í blaðinu 
að bæjaryfirvöld fagna þessum um-
svifum Icelandair í bænum. 

H220 hættur
Hafnfirski fréttavefurinn h220.

is hefur hætt, að minnsta 
kosti um sinn. Hólmfríður 

Þórisdóttir, sem sá um vefinn, ásamt 
Sigurði Þ. Ragnarssyni, segir í samtali 
við blaðið að ekki hafi verið rekstr-
arlegar forsendur fyrir vefnum. Hins 
vegar sé ekki útilokað að þráðurinn 
verði tekinn upp að nýju. Þau Sig-
urður hafi hins vegar ýmislegt fyrir 
stafni og minnir hún á sjónvarpsþátt-
inn „Stormað um Hafnarfjörð“. Hann 
hefur göngu sína að nýju á mánudags-
kvöldið kl. 21: 30 á sjónvarpsstöðinni 
ÍNN. 

Nýr bíll bæjarstjórans í Garðabæ: 

Hefði viljað endur
skoða launakjörin
Ég hefði viljað sjá launakjör hans 

endurskoðuð og færð til sam-
ræmis við launakjör annarra 

bæjarstjóra,“ segir María Grétars-
dóttir, bæjarfulltrúi M-lista fólksins 
í bænum í samtali við blaðið, en bæj-
arráð Garðabæjar hefur samþykkt að 
verja 11 milljónum króna til kaupa á 
nýrri bifreið undir Gunnar Einars-
son bæjarstjóra. Þetta var samþykkt á 
fundi bæjarráðs Garðabæjar 6. janúar. 

Samfara þessari ráðstöfun var ákveðið 
að kaupa gámabifreið fyrir svipaða 
upphæð og verja fimm milljónum 
króna til að þróa upplýsingatækni í 
skólum, svo nokkuð sé nefnt. 

Bifreiðakaup bæjarstjórans eru ekki 
óumdeild. „Fram hefur komið í fjöl-
miðlum að almennt séu bæjarstjórar 
í sambærilegum sveitarfélögum að 
stærð með rúma eina milljón króna 
og bílahlunnindi og það finnast mér 

nokkuð sanngjörn kjör. Gunnar er 
hins vegar með rúmar tvær millj-
ónir króna í mánaðarlaun (eftir að 
hann fór inn í bæjarstjórnina í stað 
Almars) og fer síðan fram á að fá 
glænýjan jeppa aukreitis. Ég hefði 
viljað sjá launakjör hans endurskoðuð 
og færð til samræmis við launakjör 
annarra bæjarstjóra,“ segir María 
Grétarsdóttir. Ekki náðist í Gunnar 
Einarsson.

Stjórnin um bílahlunnindi hjá Sorpu: 

Engar athugasemdir
Stjórn byggðasamlagsins Sorpu 

gerir engar athugasemdir við 
fyrirkomulag bifreiðahlunn-

inda starfsmanna. Frá þessu er greint 
í fundargerð stjórnar Sorpu, þar sem 
segir að framkvæmdastjori hafi kynnt 
málið fyrir stjórn. Eftir því sem  bæjar-
blaðið Hafnarfjörðu/Garðabær kemst 
næst er þó ekki ólíklegt að þessi mál 
verði tekin upp hjá Sambandi Sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Blaðið greindi frá því fyrir nokkru 
að 11 starfsmenn Sorpu hefðu bíl til 

umráða frá byggðasamlaginu. Þetta 
væri hluti af ráðningarkjörum. Kostn-
aður Sorpu við rekstur bifreiðanna 
næmi upp undir tíu milljónum króna 
á ári. 

Halldór Auðar Svansson, borgar-
fulltrúi Pírata og fulltrúi Reykjavíkur-
borgar í stjórn Sorpu, segir í samtali 
við blaðið að fara mætti betur yfir 
þessi mál. „Og ekki síst heildstætt hjá 
byggðasamlögunum. Hvort þarna sé 
gætt jafnræðis í kjörum fyrir samb-
ærileg störf og svo framvegis. “

Stórafmæli Bæjarbíós
Það eru liðin 70 ára frá því að 

Hafnfirðingar fengu ráðhús og 
kvikmyndahús og þótt Hafn-

firðingar og Hafnarfjarðarbær haldi 
örugglega uppá áfangann einhvern-
tíman í ár, þá gátum við í Bæjarbíó ekki 
láta þessa dagsetningu fram hjá okkur 
fara, en þann 10. janúar 1945 bauð 
Hafnarfjarðarbær í bíó í fyrsta sinn,“ 
segir Ævar Jóhannsson, sýningarmaður 
í Bæjarbíói í Hafnarfirði. 

Afmælinu verður fagnað með kvik-
myndasýningum um helgina, og Ævar 
segir auk þess að búast megi við metn-
aðarfullri dagskrá í vor. 

„Ég er ótrúlega stoltur af því hvað 
okkur hefur tekist að gera margt, þrátt 
fyrir skort á mannafli og fjármagni. 

Enda vilja Hafnfirðingar líf í miðbæinn 
sinn og eru duglegir að mæta og styrkja 
heimabíóið sitt. 

Fjallað er um tilurð og  
sögu Bæjarbíós á bls. 14. 

Hrafnhildur Lúthersdóttir.
Sigurbergur ásamt Haraldi Líndal 
bæjarstjóra.

Klaus Juergen Ohk þjálfari SH, Benedikt Sveinsson bróður Sigurbergs, og 
Harald bæjarstjóri.

Ævar Jóhannsson.

Það er alltaf gaman í  Ga�araleikhúsinu

Miða
pantanir
565 5900 

midi.is

Frumsýning 
14. janúar

�mmtudagur 
22. janúar kl 20.00 

föstudagur 
30. janúar kl 20.00 



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknarflokksins er ákvæði um að afnumið 
skuli ákvæði laga um lágmarksútsvar.

Sex þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram 
frumvarp um einmitt þetta. Hér er sett fram lykilat-
riði í samstarfssáttmála ríkisstjórnar. Frumvarpið er 
hins vegar ekki sett fram í hennar nafni og enginn 
framsóknarþingmaður vill að svo komnu máli leggja 
nafn sitt við framtakið. Það á að kanna viðbrögðin. 

Og ekki stendur á þeim. Flestir sem litið hafa á málið 
hafa hafnað því. Oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnar-
firði er afdráttarlaust fylgjandi málinu. Hann er í 
miklum minnihluta. 

Svo er forvitnilegt að oddviti sjálfstæðismanna í 
Garðabæ, launahæsti bæjarstjóri landsins, virðist 
ekki hafa meiri áhuga á kjósendum sínum en svo að 
upplýsa þá um hvernig hann sér fyrir sér framtíðina 
í tekjuöflun bæjarins.

Fjárhagsáætlun bæjarfélaganna tveggja til næstu ára 
virðist annars ekki bjóða upp á neinar skattalækkanir. 

Sömuleiðis eru viðbrögð sjálfstæðismanna í Hafnar-
firði áhugaverð. Meðaltekjur Hafnfirðinga eru langt í 
frá á pari við það sem gengur og gerist í Garðabænum. 
Þá stendur bærinn mun verr að vígi fjárhagslega. Þar 
eru engar forsendur til að lækka útsvar, hvað þá að 
taka undir kröfur í þessa veru.

Enda hafa allir sem um málið hafa fjallað af einhverju 
viti bent á alvarlega galla við þessa hugmynd. Að 
skattaparadísir verði til innanlands, gervibúseta og 
áfram mætti telja. Hvernig býst fólk við því að bæjar-
félögin verði ef engir verða skattarnir. Í umræðu um 
skatta er nefnilega oftar talað um prósentur heldur 
en það sem skattarnir eru notaðir í. Skattarnir greiða 
fyrir þjónustu sem okkur finnst sjálfsögð og viljum 
alls ekki vera án. 

Eða höldum við í alvörunni að venjulegt launafólk geti 
og vilji greiða fyrir grunnþjónustu sveitarfélaganna 
alla úr eigin vasa? Auðvitað eru þeir til sem bæði 
vilja og ráða við. En þetta á ekki við þorra launafólks. 
Bendið mér á meðaltekjumanneskju, manneskju með 
rúmar 400 þúsund krónur eða þar um bil í mánað-
arlaun. Manneskju sem fékk ekki leiðréttingu eða 
skilar henni rakleiðis til bankans í formi nýlegrar 
vaxtahækkunar. Haldiði að hún gæti sent barnið sitt 
í skóla eða borgað fyrir malbikað bílastæði úr eigin 
vasa? Kannski. En þá ætti hún ekki bíl og myndi ör-
ugglega þiggja niðurgreiddar almenningssamgöngur.

Lítum snöggvast  á megin röksemdir þingmannanna 
sem leggja fram tillöguna:

„Sveitarfélögin hafa ákveðna tekjustofna, t.d. útsvar, 
fasteignaskatt og þjónustutekjur. Þau nýta þessa tekju-
stofna til þess að sinna lögbundnum hlutverkum 
sínum, svo sem rekstri grunnskóla, félagsþjónustu 
o.s.frv. Með þessu frumvarpi er ekki verið að leggja til 
breytingar á lögbundnu hlutverki sveitarfélaga. Vilji 
sveitarfélög hins vegar lækka útsvar sitt á löggjafinn 
ekki að standa í vegi fyrir því.

Í 78. gr. stjórnarskrárinnar er sjálfsákvörðunarréttur 
sveitarfélaga staðfestur og kveðið á um að sveitarfé-
lögin skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem 
lög ákveða. Haldgóð rök og verulegir hagsmunir þurfa 
því að koma til ef skerða á þennan ákvörðunarrétt.“ 
Þetta segir í greinargerð þingmannanna sex, en því 
má halda til haga að tveir þeirra sækja umboð sitt í 
þetta kjördæmi.

En það má líta annað. Sé þessum frelsisunnandi þing-
mönnum raunverulega annt um frelsið og sjálfsá-
kvörðunarrétt sveitarfélaga, því skyldu þeir ekki leggja 
til ákvæði um að afnema hámarksútsvarið? 

Hvers vegna skyldi sveitarfélag ekki mega bjóða 
íbúum sínum upp á örlítið hærra útsvar eða eins 
hátt og kjörnir fulltrúar telja duga til að bjóða íbúum 
sínum upp á bestu mögulegu almannaþjónustu sem 
völ er á?

Hví setja mörkin við fjórtán og hálft prósent? Hví 
skyldi útsvarið ekki mega vera 15, 16 eða 17 prósent? 
Eða hvað sem hentar. Þetta sveitarfélag gæti boðið 
kennurum almennileg laun. Börnum upp á almenni-
legar skólamáltíðir. Boðið foreldrum og börnum upp 
á gjaldfrjálst leikskólapláss og svo framvegis og svo 
framvegis. 

Hvers vegna má samkeppnin milli sveitarfélaganna 
ekki vera þeim megin? Af hverju á þetta bara að vera 
keppni í einkavæðingu og notendagjöldum sem koma 
stóreigna og hátekjufólki best?

En hvert verður besta og sterkasta sveitarfélagið? 
Sveitarfélagið með engu sköttunum, en hæstu þjón-
ustugjöldunum? Eða sveitarfélagið sem býður bestu 
innviðina og bestu þjónustuna? Innviði og þjónustu 
sem greiddir eru með sköttum. Svarið er einfalt. 

Þar sem fólk vinnur saman og leggur í púkk. Þar 
verður velmegun. Þar er styrkur.  Þar er framtíðin. 

Gleðilegt nýtt ár!
Ingimar Karl Helgason 

Svar við útsvari

Leiðari

Bæjarblaðið Hafnarfjörður/Garðarbær óskar öllum lesendum gleðilegs nýs árs og þakkar fyrir allt hið liðna.  Mynd: Pressphotos.biz.

Menntabrautin og 
þroskaða fólkið
Það varð bylting á Íslandi árið 1972 

þegar kennsla í öldungadeild 
Menntaskólans í Hamrahlíð 

hófst, ekki í hernaðarlegum skilningi 
heldu í tengslum við mannréttindi. 
Menntabrautin varð greið öllum þeim 
sem höfðu af ýmsum ástæðum ekki 
náð að feta hana á skilgreindum tíma. 
Það var athyglisvert að þjóðfélagið tók 
þessari hraðferð sem nám í öldunga-
deildinni var ekki athugasemdalaust. 
Einna minnisstæðastur er kennarinn 
á framhaldskólastigi sem fann þessu 
framtaki ýmislegt til foráttu en baðst 
síðar afsökunnar, þar sem hann viður-
kenndi að hafa vanmetið þessa nem-
endur eftir að hafa kynnst áhuga og 
seiglu þessa hóps við námið. 

Þeir sem óku og hafa ekið hindr-
unarlaust beinu násbrautina skilja 
sennilega ekki hversu mikils virði þetta 
tækifæri hefur verið þeim sem nutu. 

Sem dæmi þá opnaðist nýr heimur í 
MH húsmóður í Breiðholti sem hafði 
verið heimavinnandi á annan áratug og 
var farin að horfa fram á veginn eftir að 
ungviðið hyrfi úr hreiðrinu. Einvalalið 
kennara var og er við störf í skólanum 
og hafa margir þeirra markað spor í 
þjóðfélaginu bæði sem kennarar og 
við önnur störf, eins og margir af þeim 
nemendum sem nutu frábærrar hand-
leiðslu þeirra. 

Nú á að setja STÖÐVUNARSKILTI 
á þessa möguleika fólks sem er 25 ára 
og eldra. Hringvegi almennu mennta-
brautarinnar á að loka en skólaþró-
uninni á að beina inn á gjaldsvæði 
einkaframtaksins eða einkavæðingar-
innar. 

Formaður fjárlaganefndar Alþingis 
útskýrði fyrir þjóðinni í Kastljósi hvað 
ríkisstjórnin er að hugsa í tengslum 
við þróun menntamála. Það á að beina 
fólki sem er eldra en 25 ára, inn á há-

skólabrýrnar og í frumgreinadeildirnar 
þar sem fram fer framhaldsnám sem 
leggst við atvinnureynslu og hægt er 
að ljúka á einu til tveim árum. Það er 
að mati formannsins ástæða til þess 
að sortéra hópinn þar sem nú stendur 
fyrir dyrum stytting námstíma til stúd-
entsprófs og 25 ára einstaklingur er 
orðinn nokkuð roskinn og á fátt sam-
eiginlegt með 16 ára unglingi. Ríkið 
á sem sagt ekki að vera að leggja í 
kostnað við að mennta þennan hóp. 
Þetta rýmar við athugasemdir sem 
heyrðust fyrir 35 árum þegar undir-
rituð hóf námið í öldungadeildinni og 
raddir heyrðust eins og „hvenær munt 
þú nýta þetta nám og eiga skattgreið-
endur að greiða námið? “

Ríkisstjórnin skuldar þjóðinni 
skýringu á orðum formanns fjár-
laganefndar. Eigum við að trúa því að 
einstaklingur sem er 25 ára, sé orðinn 
svo roskinn að eitt auðugasta ríki ver-
aldarinnar hafi ekki efni á því að taka 
þátt í menntun hans. 

Það varð bylting í menntakerfinu 
árið 1972 nú er þörf á annarri byltingu, 
„roskið fólk 25 ára og eldra“, sættið 
ykkur aldrei við að eiga þess ekki kost 
að menntast í því kerfi sem þið eigið 
sjálf. 

Höfundur er

J. Bryndís Helgadóttir

Framhaldsskólakennari
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BJÓÐUM EINNIG:

menning
Hildur  

björgvinsdóttirSamstarfið um Íshús Hafnarfjarðar 
„Íshús Hafnarfjarðar er samansafn af mörgum mismunandi vinnustofum 
og verkstæðum einyrkja og smærri fyrirtækja. Hugmyndin var að koma á 
skapandi samfélagi einstaklinga úr ólíkum geirum og innan hússins starfar 
reynslumikill hópur hönnuða, iðnaðar- og listamanna“ segir Anna María 
Karlsdóttir, mannfræðingur og annar forsvarsmanna Íshúss Hafnarfjarðar 
ehf. sem sér um rekstur og utanumhald fyrirtækisins. Hún segir þó starfsemi 
þess grundvallast alfarið á stórum hópi fólks sem komi úr ólíkum áttum. 

Margir bera taugar  
til hússins
Íshús Hafnarfjarðar var stofnað þann 
1. júlí 2014 þegar húsnæði undir 
reksturinn hafði verið tryggt. „Gamla 
Íshúsið í Hafnarfirði, sem stendur við 
Strandgötu 90, þykir okkur afar flott 
hús en það hafði lengi staðið autt. Á 
árum áður var þar fiskvinnsla og frysti-
hús og margir hafa sterkar taugar til 
hússins. Staðsetningin við höfnina er 
skemmtileg en samt er ekki svo langt 
í miðbæinn og mannlífið þar.“ Lagst 
var í miklar í endurbætur á húsinu og 
rýmið hólfað niður þannig það nýttist 
sem best fyrir vinnustofur og verk-
stæði. Tæpum fimm mánuðum síðar, 
22. nóvember hófst formleg starfsemi 
í húsinu. „Þann dag héldum við opið 
hús og fengum vægast sagt frábærar 
viðtökur. Það er dagur sem mun seint 
líða okkur úr minni.“ 

Hnífasmiðja og  
þrívíddarverkstæði
Anna María segir það mikilvægan þátt 
í rekstri fyrirtækisins að bjóða úrræði 
og lausnir á hversksyns verkefnum 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Um 
áramótin voru 14 sjálfstæð verkstæði 
og vinnustofur í húsinu. Má þar nefna 
hnífasmiðju, trésmiðju og keramik 
vinnustofur auk verkstæðis sem sér-
hæfir sig í framleiðslu og hönnun á 
þrívíddarverkum. „Íshús Hafnarfjarðar 
er í uppbyggingu og á næstu vikum 

og mánuðum koma fleiri aðilar inn 
til okkar og við hvetjum áhugasama 
um að hafa samband við okkur. Við 
leggjum áherslu á að starfsemin sé fjöl-
breytt og viljum tengja saman skap-
andi greinar, hönnun og hefðbundinn 
iðnað. Við leitum einnig og ekki síður 
eftir samstarfi við einstaklinga, fyrir-
tæki og stofnanir utan veggja hússins 
og skoðum allar hugmyndir um sam-
vinnu.“

Námskeiðshald spennandi
Anna María segir einfaldlega allt vera 
í skoðun og vinnslu þegar kemur að 
framtíðaráformum Íshúss Hafnar-
fjarðar og engar hugmyndir séu slegnar 
út af borðinu. Í desember hafi verið 
haldin opin hús og á nýju ári verði 
staðið fyrir mörgum áhugaverðum við-
burðum. Þá sé námskeiðshald einnig 
spennandi kostur. Ekki er starfrækt 
hefðbundin verslun en tekið er á móti 
hópum í skipulagðar ferðir um húsið, 
starfsemin er kynnt og gestum býðst að 
versla vörur beint af hönnuðunum. Þá 
er einnig boðið upp á sérsniðnar ferðir 
fyrir hópa eftir óskum. 

Allir leggjast á eitt
„Íshús Hafnarfjarðar er hefðbundið 
einkahlutafélag að forminu til og hús-
næðið leigjum við af einkaaðila sem 
við eigum afar gott samstarf við.“ segir 
Anna María um reksturinn á fyrirtæk-
inu. „Starfsemin byggist engu að síður 
alfarið á samvinnu hópsins. Frá upphafi 
höfum við skipt með okkur kostnaði og 
lagt fram ómælda vinnu til að koma 
starfseminni á laggirnar og því er Íshús 
Hafnarfjarðar okkar allra. Við höfum 
ekki leitað til lánastofnanna né notið 
styrkja. Við höfum aftur á móti notið 
liðsinnis og handleiðslu Nýsköpunar-
miðstöðvar Íslands og það hefur reynst 
okkur afar dýrmætt.“ 
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Svavar 
Halldórsson

matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

Fyrstur og bestur
Eftir allar jólaveislurnar, sætindin, steikurnar og reykta kjötið, er þjóðin 
aftur farin að borða venjulegan mat. Vissulega eru margir sem halla sér 
að hollustunni þessa skammdegismánuði í upphafi nýaárs. Það er vel. 
En þetta er líka tími fyrir venjulegan heimilismat, grjónagraut, slátur og 
hamborgara – vinsælasta alþýðurétt vesturlanda. 

Heimhornaflakk
Menn greinir á um hver fann upp 
hamborgarann og nákvæmlega hvaðan 
nafnið er komið. Þó virðist ættartréð 
ná aftur til rússnenskra Tartara á mið-
öldum. Greint er frá því í skriflegum 
heimildum að þeir hafi hakkað kjöt og 
steikt síðan í einhvers konar klöttum. 
Þýskumælandi hermenn lærðu þessa 
aðferð á fimmtándu öld og fluttu hana 
heim með sér, meðal annars til Ham-
borgar. Þar þróaðist hún út í alls kyns 
buffsteikur, sem stundum eru á brauði 
eða í samloku, jafnvel í rúnstykki. 
Nafnið er mismunandi eftir því hvar í 
Þýskalandi maður stingur niður fæti, 
en víðast munu menn þó kannast við 
samheitið Frikadella. 

Vestur um haf
Þýskir innflytjendur fluttu svo þekk-
inguna á Hamborgar-steikinni til 

Bandaríkjanna á 19. öld. Eftir það er 
ættarsaga hamborgarans í hálfgerðri 
móðu. Nútíma hamborgarinn stökk 
skyndilega fram á sjónarsviðið vestra í 
byrjun 20. aldar, sem nánast fullskapað 
fyrirbæri. Engum vafa er undirorpið að 
hann er bandarískt fyrirbæri. Margir 
hafa viljað eigna sér eða sínum heiður-
inn og vestan hafs eru nokkur söfn sem 
tileinkuð eru fyrsta nútíma hamborgar-
anum og hinum ýmsu meintum höf-
undum hans. 

Fullskapaður úr suðupotti
Orðið hamborgari, í merkingunni, 
samloka með hökkuðu nautakjöti á 
milli, birtist fyrst á prenti í dagblaðinu 
New York Tribune árið 1904. Þar var 
sagt frá vinsælum mat sem maður að 
nafni Fletcher Davis seldi á heimssýn-
ingunni í St. Louis. Enginn veit með 
vissu hvaða leið rétturinn hafði farið 
frá tartarsteikinni þýsku – enda var 
Ameríka þá eins og nú – suðupottur 
ólíkra krafta og menningarstrauma. 
Þetta var götumatur, rétt eins og tart-
arsteikin hafði verið, og seldur á há-
tíðum eða sölustöndum á götum úti. 
Fimm sent (u.þ.b. sex og hálf króna 
á gengi dagsins) þóttu hæfilegt verð 
fyrstu árin. Borgararnir í þá daga voru 
úr úrvalskjöti – skyndibitaruslið kom 
ekki tilsögunnar fyrr en hálfri öld síðar. 

Fæðing hamborgarans
Í þröngri götu í New Haven i Connect-
icut er dásamlegur lítill veitingastaður 
sem heitir Louis´ Lunch. Staðurinn 
var stofnaður árið 1895 af Louis Las-
sen, langafa núverandi eiganda. Fræg-
ast rétturinn fyrstu árin var einhvers 
konar buff eða tartarsteik úr leynilegri 
kjötblöndu. Sagan segir að dag einn 

árið 1900 hafi ókunnur maður komið 
inn og beðið um eitthvað fljótlegt sem 
hann gæti haft með sér og borðað á 
hlaupum. Louis skellti tartarsteikinni 
sinni á ristaða brauðsneið og annarri 
sneið ofan á. Þar með var hamborgar-
inn fæddur. 

Hefðir, gæði  
og einfaldleiki
Enn þann dag í dag er hamborgarinn 
framreiddur með sama hætti á Louis´ 
Lunch. Hægt er að velja hvort maður 
vill ost eða ekki og svo eru mögulegar 
tvær tegundir af áleggi á borgarann, 
laukur og tómatur. Ekkert annað er á 
matseðlinum utan kartöflusalat, flögur 
og ýmsir drykkir. Enn er stuðst við 
leyniuppskriftina sem varð til þess að 
staðurinn náði vinsældum fyrir meira 
en öld. Borgarnir eru steiktir í þar til 
gerðum gasofnum – sem eru rúmlega 
sextíu ára gamlir að sögn eigandans, 
og voru smíðaðir eftir öðrum enn eldri 
frá árinu 1898. 

Fyrsta stopp  
Michelinkokksins
Þegar breski Michelin-skreytti störnu-
kokkurinn Heston Blumenthal ákvað 
í einum af sjónvarpsþáttunum sínum 
að finna út hvað væri hinn sanni 
ameríski hamborgari – byrjaði hann 
á Louis´ Lunch. Matarblaðamaður 
heimsótti staðinn fyrir nokkrum viku 
og smakkaði hina víðfrægu borgara. 
Þar hitti hann fyrir eigandann Jeff Las-
sen, barnabarnabarn stofnandans og 
starfsmenn hans, þá Phil og Murf. Þeir 

voru allir af vilja gerðir til að upplýsa og 
fræða, spá og spuglera og ræða í þaula 
steikingu og kjöt. Þeir félagar voru til í 
að deila öllum leyndarmálum – nema 
því hvað er í leynikjötblöndunni frægu 
sem þeir malla daglega – öðru en að í 
henni eru fimm mismunandi tegundir 
af nautakjöti. Og, já. Tómatsósa er 
bönnuð á Louis´ Lunch og mönnum 
getur verið neitað um afgreiðslu ef þeir 
biðja um hana . . . segja þeir. 

Fullt út úr dyrum alla  
daga – allan ársins hring
Á hverjum einasta degi er fullt út úr 
dyrum bæði í hádeginu og á kvöldin. 
Fastakúnnarnir hafa sumið komið 
reglulega á staðinn í meira en hálfa 
öld. Matarblaðamaður hitti líka fólk 
sem ferðast vikulega frá New York til 
New Haven til að fá sér hamborgara á 
Louis´ Lunch, tveggja tíma lestarferð. 
Þegar yfirvöld ætluðu að rífa staðinn 
fyrir næstum hálfri öld til að rýma fyrir 
skýjakljúfum, olli það gríðarmiklum 
mótmælum. Á endanum var húsið fært 

um set, múrstein fyrir múrstein. Til 
að gera langa sögu stutta þá var ham-
borgarinn í ristaða brauðinu beinlínis 
guðdómlegur. Þykkur, safaríkur og 
fullur af bragði. Matarblaðamaður fór 
tvisvar á Louis´ Lunch sama daginn. 
Þetta eru hágæða borgarar úr besta 
fáanlega hráefni. Heimsókn á staðinn 
er upplifun – sérstaklega fyrir ham-
borgaranörd eins og undirritaðan. 

Matarblaðamaður heimsótti Louis’ Lunch á dögunum.





10 9.  Janúar 2015

Stiklað á stóru á árinu 2014
Fjöldamargt bar til tíðinda á árinu 2014. Bæjarblaðið Hafnarfjörður/
Garðabær stiklar á stóru á árinu og drepur á helstu fréttum og ýmsum 
umfjöllunarefnum úr blaðinu á því ári. Efninu er raðað eftir mánuðum, og 
er miðað við hvenær efnið birtist í blaðinu. Kjara- og vinnudeilur settu svip 
á árið, einnig var kosið til bæjarstjórnar og urðu umtalsverðar breytingar 
þar, svo dæmi séu tekin. Þetta yfirlit sýnir að efnið í blaðinu hefur alla 
jafna verið fjölbreytt. Fjallað hefur verið um pólitík og atvinnulífið, ekkert 
síður en fjölbreytt menningarlíf, íþróttir og frábært mannlíf í Hafnarfirði 
og Garðabær, en eðli málsins samkvæmt kemst ekki allt fyrir sem hér ætti 
heima. Af nógu er að taka og verður hér birt yfirlit fyrir fyrri hluta ársins, 
en síðara hluta nýliðins árs verða gerð skil í næsta tölublaði. 

Janúar
Fyrsta barnið
Árið hófs á skemmtilegum fréttum en 
fyrsta barnið sem kom í heiminn hér 
á landi á árinu 2014 leit dagsins ljós í 
heimahúsi í Garðabæ. 

„Ég tók hana strax i fangið og hún 
tók brjóstið um leið. Naflastrengur-
inn var klipptur tveimur tímum síðar,“ 
sagði Helga Sörensdóttir, en Kristbjörg 
Magnúsdóttir, heimafæðingarljós-
móðir aðstoðaði. 

„Ég var orðin svo máttlaus i fótunum 

að það þurfti 
að halda mér 
uppi þar sem 
ég stóð, svo 
Kristbjörg 
bókstaflega 
greip stúlk-
una þar sem 
hún „flaug“ 
út í einni 
hríð! En ég tók hana svo strax i fangið 
og hún tók brjóstið um leið,“ sagði 
Helga meðal annars og sagði að tilf-
inningin hefði verið ólýsanleg. 

Forystuslagur  
í stærstu flokkunum
Hörð barátta var í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar um vorið. Sjö karlar og þrjár 
konur gáfu kost á sér í prófkjörinu. 

Rætt var ítarlega við frambjóðendur 
í forystusætin hér í blaðinu. Rósa 
Guðbjartsdóttir varð í efsta sæti í 
prófkjörinu en Valdimar Svavarsson, 
gaf ekki kost á sér til áframhaldandi 
oddvitastarfa. 

Einnig var hörð keppni um forystu-
sæti á lista Samfylkingarinnar. Guð-
mundur Rúnar Árnason, sem verið 
hafði oddviti og bæjarstjóri, hvarf úr 
stjórnmálum og til annarra starfa og 
Lúðvík Geirsson sem lengi hafði verið í 
forystu í bæjarmálunum gaf ekki kost á 
sér til áframhaldandi setu í bæjarstjórn. 

Gunnar Axel Axelsson og Margrét 
Gauja Magnúsdóttir vöktu mesta 
athygli í baráttunni um forystusætið. 
Gunnar Axel hafði betur, en Margrét 
Gauja tók sér leyfi frá stjórnmálum 
síðar á árinu. 

Níu ákærðir
„Við mótmælum harðlega þessari að-
för að þeim sem vilja vernda náttúru 
landsins. Það er verið að hræða fólk frá 
því að standa vörð um náttúrvernd á Ís-
landi,“ sagði Gunnsteinn Ólafsson, for-
maður Hraunavina, en blaðið upplýsti 
að níu manns úr hinum fjölmenna hópi 
sem mótmælti framkvæmdum Vega-
gerðarinnar í Gálgahrauni í Garðabæ 
21. október 2013, hefði verið ákærður 
fyrir að óhlýðnast fyrirmælum lög-
reglu. Um 40 manns voru handteknir 
þennan dag. Meðal þeirra var Ómar 
Ragnarsson. En aðeins þessir níu voru 
ákærðir. 

„Það getur vel verið að það hafi þurft 
að hafa afskipti af einhverjum, leiða 
hann í burtu, og hann hafi eftir það 
látið sér segjast,“ sagði Jón H B Snorra-
son, saksóknari lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu. Þá sé kannski ekki 
gert meira í málinu. Öðru máli kunni 
að gegna þegar fólk hafi komið aftur. 

„Við stóðum vörð um náttúru-
verndarlögin, auk þess sem stjórn-
arskráin tryggir fólki þann rétt að 
mótmæla friðsamlega. Við teljum að 
stjórnarskráin sé okkar megin í þessu 
máli. En að taka okkur höndum og 
setja í fangelsi er algjörlega utan við 
allt sem heitir meðalhóf,“ sagði Gunn-
steinn Ólafsson. 

Febrúar
Barist fyrir forkaupsrétti
Eitt stærsta fréttamál ársins í Hafnar-
firði var salan á togaranum Þór og á 
öllum kvóta Stálskipa úr Hafnarfirði. 

Hafnarfjarðarbæ var ekki boðinn 
forkaupsréttur að skipi og veiðiheim-
ildum Stálskipa, en hann telur sig eiga 
rétt á því. Eigendur Stálskipa hafa verið 
á öðru máli. Togarinn var seldur til 
Rússlands, en kvótinn út á land. 

„Næstu skref bæjarins eru að leita 
álits lögfræðings um það hvort að 
salan hafi ekki virkjað forkaupsrétt-
arákvæðið eins og það er í lögum 
um stjórn fiskveiða,“ sagði Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir, þáverandi 
bæjarstjóri í samtali við blaðið. 

Í lögum um stjórn fiskveiða segir að 
sá sem hyggist selja skip eigi að bjóða 
sveitarfélagi forkaupsrétt. Sömuleiðis 
segir í greininni að „sé skipi ráðstafað 
andstætt ákvæðum þessarar greinar 
um forkaupsrétt getur forkaupsrétt-
arhafi krafist þess að salan verði ógild“. 

Málið er hins vegar ekki einfalt, þar 
sem kvóti Stálskipa var seldur sérstak-
lega en skipið úr landi og ekki er getið 
um sölu á aflaheimildum sérstaklega 
í lögunum. 

Einsdæmi í Hafnarfirði
„Konur hafa aldrei náð þvílíkum 
árangri í prófkjöri hjá Sjálfstæð-
isflokknum, get ég fullyrt,“ sagði 
Auður Styrkársdóttir, forstöðumaður 
Kvennasögusafns, um prófkjör Sjálf-
stæðisflokksins í Hafnarfirði. 

Fjórar konur urðu í hópi sex efstu 
í prófkjörinu. Auður segir að konur í 
Samfylkingunni í Reykjavík hafi náð 
viðlíka árangri í prófkjöri, en þetta sé 
nýtt hjá Sjálfstæðisflokknum. Rósa 
Guðbjartsdóttir varð efst í prófkjörinu. 
Kristinn Andersen, sem einnig gaf kost 
á sér í fyrsta sætið, lenti í öðru sæti í 
prófkjörinu, en Unnur Lára Bryde varð 
í þriðja sæti. Í næstu þremur sætum á 
eftir lentu Ingi Tómasson, Helga Ing-
ólfsdóttir og Kristín Thoroddsen. Þetta 
vakti ekki síst athygli í ljósi þess að á 
lista flokksins í Reykjavík höfðu þrír 
karlar raðast í þrjú efstu sætin á lista 
flokksins. 

Fjárfestir í innviðunum
Samlagshlutafélagið Ursus I keypti 
stóran hlut í HS veitum. Hafnar-
fjarðarbæ var boðið að selja sinn hlut 
til félagsins en vildi ekki. Ursus hefur 
það eina markmið að eignast fyrir-
tæki í grunnþjónustu samfélagsins og 
hagnast á slíkum kaupum. „Félagið 
mun fjárfesta með arðsemi hluthafa 
félagsins að leiðarljósi,“ að því er segir 
í stofnskrá sem send var fyrirtækjaskrá 
og fjallað var um í blaðinu. Ursus eign-
aðist þriðjungshlut í HS veitum, en 
hluturinn var keyptur af Reykjanesbæ, 
Orkuveitu Reykjavíkur og ýmsums 
sveitarfélögum á Reykjanesi. 

Reykjanesbær er enn stærsti hlut-
hafinn í HS veitum, með ríflega helm-
ings hlut. Hafnarfjarðarbær heldur 
enn sínum 15 prósentum en Ursus I 
eignast ríflega 34 prósent. Fyrir hlut-
inn greiddi félagið ríflega 3 milljarða 
króna. 

Fram kemur í hluthafasamkomu-
lagi sem gert var samhliða sölunni 
til Ursusar og blaðið greindi frá, að 
2/3 hluthafa þurfi til að taka allar 
meiriháttar ákvarðanir í félaginu. Það 
þýðir að Ursus hefur úrslitavald í mál-
efnum félagsins þrátt fyrir að eiga þar 
minnihluta. 

Heimilisiðnaðarfélag Íslands

.

. 
Heim il is iðn að ar fé lag Ís lands | Net hyl ur 2e | 110 Reykja vík | Sími 551-5500 | www.heim il is id nad ur.is

Flest stéttarfélög styrkja félaga sína til  
þátttöku í námskeiðum okkar

Verslun 
Mikið úrval af íslensku prjónabandi, 

 lopa, prjónum, prjónabókum,   
og öðrum blöðum.

Efni og önnur tillegg fyrir  
 þjóðbúningasaum og jurtalitun.

Verið velkomin.
opið alla daga kl. 12-18

Heimilisiðnaðarskólinn
Þjóðbúningasaumur

Prjón 
Hekl 

Baldýring 
Útsaumur 
Orkering 

Knipl 
Jurtalitun 
Tóvinna 
Víravirki 
Vefnaður 

Leðursaumur
Tálgun

og margt fleira

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT
föstudaginn 23. janúar

auglýsingasíminn er 578 1190 - netfang: auglysingar@fotspor.is

rósa Guðbjartsdóttir fagnaði sigri í prófkjöri sjálfstæðismanna.



 TÍMAREIMAR – BREMSUR – BILANAGREINING - OLÍUSKIPTI  
ÁSAMT ÖLLUM ALMENNUM BÍLAVIÐGERÐUM

Tjónaviðgerðir fyrir öll  
tryggingafélöginBílaspítalinn – Kaplahrauni 1 – Hafnarfirði 

Sími 565 4332 – bsp@bsp.is

CABAS tjónaskoðun

119.  Janúar 2015

Pollapönk til Danmerkur
Pollapönk vann sigur í undankeppni 
Eurovision hér heima með laginu 
Enga fordóma og urðu strákarnir sem 
allir eiga rætur sínar í Hafnarfirði full-
trúar Íslands í keppninni sem haldin 
var í Kaupmannahöfn síðar um vorið. 

Bikarinn í Hafnarfjörð
„Þetta verður án efa hörkuleikur og 
við förum í þennan leik eins og alla 
aðra leiki með það markmið að sigra. 
Snæfell var að tryggja sér deildameist-
aratitilinn og hafa verið að spila mjög 
vel upp á síðkastið svo við þurfum 
að hitta á okkar besta leik til að ná 
sigri,“ sagði Guðrún Ósk Ámunda-
dóttir, fyrirliði kvennaliðs Hauka í 
körfuknattleik, en liðið komst í úrslit 
í bikarkeppninni og hampaði bik-
arnum eftir frækilegan sigur á sterku 
liði Snæfells. 

„Tilfinningin er góð, mikil til-
hlökkun hjá leikmönnum, þjálfurum 
og hjá þeim sem standa hvað næst 
liðinu. Allir staðráðnir í að gera sitt 
besta, skemmta sér og njóta stundar-
innar,“ sagði Bjarni Magnússon, þjálf-
ari liðsins í viðtali við blaðið rétt fyrir 
leikinn og gekk þetta allt eftir. 

Mars
Uppstilling olli deilum
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í 
Garðabæ, var valinn efsti maður á 
lista Sjálfstæðisflokksins í bænum 
fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í maí. 
Þetta olli töluverðum deilum innan 
Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ, en 
meðal annars var gagnrýnt að gengið 
hefði verið framhjá reyndum sveitar-
stjórnarmönnum af Álftanesi. Svo fór 
að Gunnar tók sæti neðar á listanum 
en hélt oddvitastöðunni. 

Reyndu að safna liði
Sjálfstæðisflokkurinn hefur borið 
höfuð og herðar yfir önnur framboð 
í Garðabænum. Í aðdraganda kosn-
inganna voru ýmsar þreifingar í gangi, 
meðal annars um að önnur framboð 
byðu fram sameiginlegan lista. Þetta 
var jafnframt í fyrsta sinn sem sveit-
arstjórnarkosningar fóru fram eftir 
sameiningu Garðabæjar og Álftaness. 
Ekki varð þó úr neinum sameigin-
legum framboðum. Framsóknarmenn 
munu fyrstir hafa afþakkað samstarf, 
en þeir náðu ekki manni inn í bæjar-

stjórn um vorið. Aðrir náðu heldur 
ekki saman um samstarf á þessum 
vettvangi. 

Börnin merkt  
auglýsendum
Fjallað var um auglýsingar og börn í 
blaðinu, en umboðsmaður barna taldi 
í samtali við blaðið ekki heppilegt að 
börn væru merkt kostunaraðilum. Hins 
vegar væri skiljanlegt að íþróttastarf 
fengi styrki einkafyrirtækja. Tilefni 
umfjöllunar blaðsins var samningur 
Rio Tinto Alcan um styrki til íþrótta-
starfs sextán ára og yngri. Samkvæmt 
ákvæðum samningsins eiga búningar 
að vera merktir fyrirtækinu og merki 
þess að vera uppi á áberandi stöðum í 
keppni barna. 

Umboðsmaður sagði mikilvægt að 
sveitarfélög settu sér almennar reglur 
í þessum efnum og geri það í samráði 
við foreldrafélög ekkert síður en börn 
og unglinga. 

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

Margrét Gauja Magnúsdóttir, þáver-

andi formaður fjölskylduráðs Hafnar-
fjarðar, sagði að slíkar reglur hefðu ekki 
verið settar. „Nei, sveitarfélagið hefur 
ekki sett sér sjálft þannig neinar reglur 
enda eru íþróttafélögin frjáls félaga-
samtök sem ráða þessu sjálf. Ég sé ekki 
hvar og hvernig sveitarfélögin ættu að 
setja slíkar reglur.“

Vínbúðin úr Firði 
Ákvörðun ÁTVR um að færa vínbúð-
ina úr verslunarmiðstöðinni Firði í 
miðbæ Hafnarfjarðar, var gagnrýnd 
af bæjarfulltrúum allra flokka. Ítar-
lega var fjallað um málið í blaðinu, 
en aðstoðarforstjóri ÁTVR sagði að 
viðskiptalegar forsendur réðu því að 
vínbúðin yrði færð í Hraunin og ætti 
jafnframt að þjóna Garðbæingum

Oddvitar Samfylkingarinnar og 
Sjálfstæðisflokksins voru á einu máli 
um að málið væri verra fyrir þær sakir 
að ÁTVR sé einokunarfyrirtæki. „Óá-
nægðir bæjarbúar geta a.m.k. ekki 
beint viðskiptum sínum annað,“ sagði 
Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar. 

Apríl
Þettándi mánuðurinn
„Enda þótt launamunur kynjanna í 

Garðabæ mælist innan skekkjumarka, 
fá karlar sem starfa hjá bænum að jafn-
aði hálfum til heilum mánuði meira í 
árslaun en konur,“ sagði meðal annars 
í umfjöllun blaðsins um launakönnun 
sem Capacent gerði fyrir Garðbæ, 
en greint var frá könnuninni í apríl-
mánuði. 

Maí
Borgað með börnum
Grunnskóli Hjallastefnunnar í Hafnar-
firði afsalaði sér greiðslu með nem-
endum í fimmta bekk fram að ára-
mótum, en kennsla í fimmta bekk 
hófst síðasta haust. Viljayfirlýsing um 
þetta og fleiri þætti í rekstri skólans 
var undirrituð af fulltrúa skólans og 
bæjarstjóra á dögunum. Fram kom í 
viljayfirlýsingunni að Hjallastefnan 
greiði sjálf með börnunum til ára-
móta, en frá og með 1. janúar 2015 
og til loka skólaársins yrði greitt með 
nemendunum eftir sömu viðmiðum 
og öðrum nemendum skólans. Fjórtán 
börn luku námi í fjórða bekk síðasta 
vor og var þeim boðin áframhaldandi 
vist við skólann. 

Fiskistofa, taka eitt
Stálskip í Hafnarfirði hefðu átt að til-
kynna Fiskistofu að til stæði að selja 
allar aflaheimildir fyrirtækisins úr 
bænum. Þetta sagði fram í umsögn 
Fiskistofu um kvótasölu Stálskipa til 
sjávarútvegsráðuneytisins, en ítarlega 
var fjallað um málið í blaðinu. Einnig 
var greint frá því að Byggðastofnun 
teldi ekki að salan á skipi og kvóta hefði 
teljandi áhrif á Hafnarfjarðarbæ. Bæj-
aryfirvöld eru ósammála því. 

Þrekvirki 
Leikfélag Hafnarfjarðar setti á svið 34 
verk eftir þrettán höfunda, sem sýnd 

voru í Gaflaraleikhúsinu á fjórum 
vikum í vor. Tuttugu og tveir leikarar 
léku alls 99 hlutverk á þessum mánuði, 
undir stjórn tíu leikstjóra. Um þrjú 
hundruð áhorfendur fylgdust með. 
„Hið vikulega“ er heiti framtaksins, 
en þetta er aftur á dagskrá um þessar 
mundir. 

Júní
Sigrar Sjálfstæðisflokksins
Sjálfstæðismenn unnu sigur í bæjar-
stjórnarkosningunum í Hafnarfirði, 
en sveitarstjórnarkosningar fóru fram í 
lok maí. Flokkurinn hlaut 35,8 prósent 
atkvæða og fimm fulltrúa kjörna. Björt 
framtíð vann einnig mikinn sigur og 
kom tveimur fulltrúum að. Flokkarnir 
tveir sömdu um meirihlutasamstarf í 
bæjarstjórn skömmu eftir kosningar. 
Samfylkingin tapaði fylgi en hlaut 
fimmtung atkvæða og þrjá fulltrúa 
kjörna. Vinstri græn héldu einum 
bæjarfulltrúa. Framsóknarmenn 
komu ekki að manni og Píratar sem í 
könnunum höfðu mælst með töluvert 
fylgi hafa engan fulltrúa í Hafnarfirði. 

Í Garðabænum voru yfirburðir Sjálf-
stæðisflokksins algerir, en flokkurinn 
hlaut tæp 60 prósent atkvæða og fékk 
7 fulltrúa kjörna í bæjarstjórn. Björt 
framtíð fékk tvo, en Samfylking og 
Fólkið í bænum einn fulltrúa hvort. 

Stór hópur á sjó
„Þegar við erum á seglbátunum, þá er 
meira fjör og krakkarnir gleyma tím-
anum alveg. En þegar veðrið er eins og 
núna, þá verður krökkunum frekar kalt 
og þau vilja fara í land,“ sagði Sindri 
Þór Hannesson, 19 ára leiðbeinandi hjá 
Siglingaklúbbnum Þyt í Hafnarfirði, 
en fjallað ítarlega um siglingaævintýri 
hafnfirskra barna og unglinga þetta 
sumarið. 

Pollapönkarar fóru í Eurovision.

Haukarnir hömpuðu bikarnum.

Ungir Hafnfirðingar lærðu siglingar í sumar.
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Engin þörf fyrir 
afnám lágmarksútsvars
Samband íslenskra sveitarfélaga, fjölmörg sveitarfélög og ýmsir bæjarfull-
trúar í Hafnarfirði og Garðabæ leggjast gegn frumvarpi sex þingmanna 
Sjálfstæðisflokksins um að afnema lágmarksútsvar. Útsvarið er einn megin 
tekjustofn sveitarfélaga sem gerir þeim kleift að standa undir lögbundinni 
þjónustu. Lögum samkvæmt má útsvarið verða hæst 14,52 prósent, en 
lægst 12,44 prósent. 

Aðrar tekjur sveitarfélaga eru fast-
eignaskattar, þjónustugjöld og framlög 
úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 

Í Hafnarfirði er nú innheimt há-
marksútsvar, 14,52 prósent, en í 
Garðabæ er útsvarsprósentan lægri, 
13,70 prósent. 

Neikvæðar umsagnir
Frumvarpið um afnám lágmarks-
útsvarsins er lagt fram af Unni Brá 
Konráðsdóttur, Ragnheiði Ríkharðs-
dóttur, Guðlaugi Þór Þórðarsyni, Pétri 
H. Blöndal, Vilhjálmi Bjarnasyni og 
Vilhjálmi Árnasyni. Ragnheiður og 
Vilhjálmur Bjarnason eru þingmenn 
Suðvesturkjördæmis. 

Frumvarpið er stutt og skorinort. 
Lagt er til að orðin „og eigi lægra en 
12,44%“ verði felld brott úr lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga og að þessi lög 
öðlist þegar gildi. Frumvarpið hefur 
farið í gegnum eina umræðu á Alþingi 
og er til umfjöllunar í umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis. Í greinar-
gerð með frumvarpinu er meðal annars 
vísað í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfé-
laga. 

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálf-
stæðisflokksins og Framsóknarflokks-
ins, er ákvæði þess efnis að lágmarks-
útsvar verði aflagt. 

Gegn réttlætiskennd  
Íslendinga
Sveitarfélögin virðast hins vegar al-
mennt vera lítið hrifin af þessu fram-
taki, ef marka má fjölmargar umsagnir 
um málið. Þannig er bent á það í um-
sögn Hveragerðisbæjar að möguleikar 
sveitarfélaga til tekjuöflunar séu ákaf-
lega mismunandi. Staðsetning virkj-
ana, stofnana eða stórfyrirtækja geti 
haft gríðarleg áhrif, og í fámennum 
sveitarfélögum geti staðsetning slíkra 
stofnana vegið mjög þungt í tekjum 
sveitarfélags. Skattaparadísir gætu 
myndast innanlands, þar sem sveitar-
félög sem hefðu aðstöðu til, gætu jafn-
vel fellt útsvarið niður að fullu. Undir 
umsögn Hveragerðisbæjar skrifar Aldís 
Hafsteinsdóttir, sem er oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í bænum. 

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps 
bendir einnig á að til gætu orðið 
skattaparadísir og bætir við: „Slíkt 
geti orðið til þess að t.d. fámenn 
sveitarfélög sem bjóða upp á litla 
uppbyggingu eða þjónustu en eru háð 
nágrannasveitarfélögum um slíkt geti 
samt boðið íbúum sínum skattafríð-
indi sem önnur sveitarfélög geti engan 
vegin keppt við. Sveitarstjórn telur að 
slíkar skattaparadísir gangi gegn rétt-
lætiskennd Íslendinga.“

Gervibúseta
Samband íslenskra sveitarfélaga segir 
í sinni umsögn að mál af þessu tagi 
þarfnis „miklu efnismeiri og víðtæk-

ari umræðu en kemur fram í greinar-
gerð með frumvarpinu. Málið snúist 
efnislega um það hvort ákveðinn 
hópur launafólks á Íslandi skuli hafa 
möguleika á að sleppa að miklu 
eða öllu leyti við að greiða útsvar af 
launatekjum sínum þegar það tekur 
ákvörðun um að velja sér búsetu.“ 

Einnig koma þar fram svipuð sjón-
armið og rakin voru að ofan í umsögn 
Hveragerðisbæjar, um hin fámennari 
sveitarfélög. „Það myndi skapa 
möguleika á innlendum skattapara-
dísum og tilheyrandi „gervibúsetu“ 
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 
Íbúar þessara sveitarfélaga myndu því 
sleppa að miklu eða öllu leyti við að 
greiða útsvar af launatekjum sínum 
óháð upphæð launa,“ segir í umfjöllun 
um málið á vef sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Slíkt ójafnfræði meðal 
sveitarfélaga myndi tvímælalaust hafa 
mikil áhrif á samvinnu sveitarfélaga að 
ýmsum héraðsbundnum hagsmuna-
málum, segir Sambandið einnig og 
leggst „eindregið gegn þeirri breytingu 
sem lögð er til í frumvarpinu.“

Viðhorf bæjarfulltrúa
Hvorki Hafnarfjarðarbær né Garða-
bær sendu Alþingi sérstaka umsögn 
vegna málsins. Blaðið spurðist fyrir 
um viðhorf bæjarfulltrúa til afnáms 
lágmarksútsvarsins, en fyrirspurn var 
send oddvitum allra flokka í bæjar-
stjórnum beggja sveitarfélaganna. 

Dæmi eru um jákvæð viðhorf í garð 
málsins, en jafnfram mjög neikvæð. 

Rósa Guðbjartsdóttir, formaður bæj-
arráðs Hafnarfjarðar og oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í bænum, er til dæmis 
fylgjandi málinu. „Já, ég er á því að 
hvert sveitarfélag og þar með íbúar þess 
ákveði hver útsvarsprósentan eigi að 
vera.“

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi Vinstri grænna, er hins 
vegar andsnúin málinu og vísar meðal 
annars við álits Sambands sveitarfélaga. 
„Þetta snýst ekki síst um það hvort að 
ákveðinn hópur launafólks á Íslandi 
eigi að getað komið sér hjá því að 
miklu eða öllu leyti að greiða útsvar 
af launatekjum sínum þegar það velur 
sér búsetu. Ég er sumsé alfarið á móti 
afnámi lágmarksútsvars,“ segir hún í 
svari sínu við fyrirspurn blaðsins. 

Ekki samstaða  
í Hafnarfirði
Gunnar Axel Axelsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar, er jafn afdráttarlaus 
í afstöðu sinni til málsins. „Ég er al-
gjörlega andvígur þeirri hugsun sem 
birtist í frumvarpinu og tel að ef það 
yrði að lögum þá þýddi það sáttarrof í 
íslensku samfélagi. Það að þeir tekju-
hærri eigi að hafa val um hvort þeir 
taki þátt í sameiginlegri fjármögnun 
grunnþjónustunnar hefur hingað til 

ekki notið meirihlutastuðnings meðal 
þjóðarinnar og ég vona svo sannarlega 
að það sé ekki að breytast.“

Hann segir að sé litið til eðlis frum-
varpsins „og þeirra ólíku sjónarmiða 
sem eru uppi gagnvart efni þess þá 
var fyrirséð að ekki næðist samstaða 
um sameiginlega umsögn í bæjarráði 
Hafnarfjarðarbæjar. Samband íslenskra 
sveitarfélaga sendi hins vegar inn um-
sögn og lagðist eindregið gegn þeirri 
breytingu sem lögð er til í frumvarpinu. 
Þá umsögn studdi ég í stjórn sambands-
ins.“

Því miður, segir Gunnar Axel, sé samt 
sem áður vísir að þeirri þróun að mynd-
ast hafi byggðakjarnar þar sem lögð hafi 
verið áhersla á lágt útsvar en takmark-
aða þjónustu. „Við höfum líka dæmi um 
ójafnræði milli sveitarfélaga varðandi 
tekjur á hvern íbúa og afleiðingar þess 
til aukinnar aðgreiningar samfélags-
hópa. Slík þróun er alþekkt t.d. í Banda-
ríkjunum en í nágrannalöndum okkar 
hefur löggjöf verið beitt markvisst til 
þess að koma í veg fyrir hana. Sé vilji til 
þess að gera breytingar varðandi tekju-
stofna sveitarfélaga þá teldi ég miklu 
brýnna að skoða eitthvað slíkt, sem 
miðar að jafnara og betra samfélagi.“

Guðlaug Kristjánsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar í bæjarstjórn Hafnar-
fjarðar, hafði ekki svarað fyrirspurn 
blaðsins þegar það fór í prentun. 

Ólík viðhorf  
í Garðabænum
Fjórir flokkar eiga fulltrúa í bæjarstjórn 
Garðabæjar. Þar eru sjálfstæðismenn 
með hreinan meirihluta, en auk þess 
eiga Björt framtíð, Samfylkingin og M-
listi fólksins í bænum fulltrúa í bæj-
arstjórn. 

Steinþór Einarsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, segist í svari sínu 
vera ósammála því að afnema lágmarks-
útsvarið, og bendi á umsögn Sambands 
sveitarfélaganna. 

María Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi 
M-lista fólksins í bænum, segist styðja 
að „álögum á íbúa sé ávallt haldið í 
lágmarki og að með aðhaldi og ráð-
deildarsemi í rekstri bæjararins skapist 
ráðrúm til lækkunar á álögum á íbúa 
á komandi árum. FÓLKIÐ- í bænum 
mun taka frekari afstöðu til málsins 
þegar fram hafa komið öll rök með og 
á móti afnáms lágmarksútsvars í með-
ferð Alþingis.“

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í 
Garðabæ og oddviti Sjálfstæðisflokks-
ins í bænum, svaraði ekki fyrirspurn 
blaðsins. Guðrún Elín Herbertsdóttir, 
oddviti Bjartar framtíðar, átti ekki kost 
á að svara fyrirspurninni, þar sem hún 
var á sjúkrahúsi. 

Menntun er að mestu greidd úr sam-
eiginlegum sjóðum.
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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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Bæjarbíó er 70 ára: 

Bíóbærinn Hafnarfjörður
„Tildrögin að stofnun Bæjarbíós voru þau að tveir menn höfðu sótt um 
leyfi til bæjarstjórnar, til kvikmyndasýninga í Hafnarfirði, í septemberlok, 
árið 1941. Málið var tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi og ákveðið að kanna 
hvort bærinn gæti ekki sjálfur komið upp bíói og var sett nefnd í málið 
sem í voru Emil Jónsson, Friðjón Skarphéðinsson og Loftur Bjarnason.“ 
Þetta segir um undirbúninginn að stofnun Bæjarbíós í Hafnarfirði á vef 
Kvikmyndasafns Íslands. 

70 ár eru liðin frá því um þessar mundir 
að fyrsta kvikmyndin var sýnd í Bæj-
arbíói. En heimildum ber ekki að fullu 
saman um nákvæmlega hvaða dag það 
var. Hins vegar var bæjarbúum boðið í 
bíó hinn 10. janúar 1945, tvo daga í röð. 

Þessum tímamótum verður fagnað 
með miklum bíósýningum nú um 
helgina. „Ég er ótrúlega stoltur af 
því hvað okkur hefur tekist að gera 
margt, þrátt fyrir skort á mannafli og 
fjármagni. Enda vilja Hafnfirðingar 
líf í miðbæinn sinn og eru duglegir 
að mæta og styrkja heimabíóið sitt,“ 
segir Ævar Jóhannsson, sýningarmaður 
í Bæjarbíói. 

Bíóið tók í upphafi 325 manns í 
sæti og var ákveðið að hagnaði af 

sýningum skyldi varið til elliheimilis 
bæjarins sem þá var í bígerð að reisa, 
en það var í maí árið 1942 sem bæj-
arstjórnin í Hafnarfirði samþykkti að 
láta reisa kvikmynda- og skrifstofuhús 
fyrir bæinn. Sigmundur Halldórsson 
húsameistari hafði þá unnið teikningu 
af húsinu. Smíðinni var lokið í árslok 
1944, og hófust sýningar skömmu 
síðar. 

„Bærinn reisti húsið sem hluta af 
ráðhúsi bæjarins. Listamennirnir Atli 
Már og Ásgeir Júlíusson máluðu í 
sameiningu myndskreytingu sem er á 
veggjum í forsal bíósins. Í upphafi var 
ákveðið að tekjur af sýningum rynnu til 
byggingar og reksturs öldrunarheimilis 
í Hafnarfirði og víst er að svo mun hafa 

verið frá byrjun. Bíóstjórinn fékk Eirík 
Smith listmálara, þá líklega nýkominn 
úr námi, til að mála mynd sem hengd 
var upp í forsal bíósins til að minna á 
að tekjur af sölu aðgöngumiða rynnu 
til Sólvangs. Á málverkið var letrað 
„Safnið í sjóð til elliáranna,“ segir á 
vef Kvikmyndasafnsins, en þetta mun 
hafa verið í byrjun sjötta áratugarins. 

Fyrstu árin sýndi bíóið eingöngu 
myndir sem það leigði frá kvikmynda-
húsunum í Reykjavík en það gafst 
illa, segir Kvikmyndasafnið, þar sem 
margir Hafnfirðingar höfðu þegar séð 
myndinar í höfuðborginni. 

Upp úr 1950 hófust sýningar á 
myndum sem fluttar voru inn sérstak-
lega fyrir Bæjarbíó. Þetta þykir hafa gef-
ist vel. „Bíóið sýndi vandaðar myndir 
og voru bæði bíóin mikið sótt, ekki 
síður af Reykvíkingum. Talað hefur 
verið um að heilu strætisvagnarnir 
hafi verið fullir af gestum sem komu 
gagngert til að fara í hafnfirsku bíóin. 
Stundum hafi jafnvel verið óskað eftir 
aukavögnum,“ segir á vef Kvikmynda-

safns. Þannig hafi Hafnarfjörður fengið 
viðurnefndið Bíóbærinn, en starfsemin 
var blómleg, þar sem Hafnarfjarðarbíó 
starfaði einnig í bænum og flutti inn 
eigin myndir. 

Ágóði af rekstri bíósins rann til Sól-
vangs, og var það því undanþegið 25 
prósenta skemmtanaskatti. Rekstur-
inn gekk vel framan af, en eftir að 
sjónvarpið hóf göngu sína árið 1966 
fór að halla undan fæti, og tap varð á 
rekstrinum mörg næstu ár. 

Fleira skýrði þetta en sjónvarpið, 
segir á vef Kvikmyndasafns. Bæði 
hækkaði verðið á kvikmyndum að 
utan, en jafnframt varð kreppa hér 
á landi á síðustu árum sjöunda ára-
tugarins og fjárráð almennings voru 
minni en áður. Þá kom einnig til stór-
tæk gengisfelling. Þá var reksturinn 
leigður út, en hann gekk illa. 

Leikfélag Hafnarfjarðar var svo með 
ýmsa félags- og menningarstarfsemi í 
húsinu, en frá árinu 1974 sá Laugar-
ásbíó um sýningar í Bæjarbíói um 
nokkurra ára skeið. Lítil starfsemi var 
í húsinu stóran hluta níunda og tíunda 
áratugarsins. 

„Árið 1997 tók Kvikmyndasafn Ís-
lands við bíóinu og hefur það síðan þá, 
þjónað sem safnabíó en einnig hefur 
það verið leigt út til fundarhalda og 
sýninga fyrir ýmsa aðila. Reglubundnar 
sýningar hófust aftur í bíóinu, á vegum 
Kvikmyndasafnsins í desember árið 
2001. Kvikmyndasafnið hefur jafn-
framt staðið að gagngerri endurnýjun á 

innviðum hússins sem kvikmyndahúss, 
settar hafa verið upp nýjar sýningar-
vélar og vandað hljóðkerfi, auk þess 
sem allar innréttingar voru endurnýj-
aðar og m.a. smíðuð veggljós eftir upp-
runalegum teikningum, sett upp nýtt 
og fullkomið sýningartjald og fortjald, 
húsið allt málað og skipt um gólfefni og 
gólfteppi í sýningarsal, “ segir um sögu 
Bæjarbíós á vef Kvikmyndasafnsins.    

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

skenkur 110,900,-  20%  88,700,-  skápur  eik 788,000 45% 433,000,- 

Opið  
 laugardag  11 – 16 

 
  

 Útsala – útsala – útsala 
20 – 70% afsláttur 

Borðstofustólar, eldhússtólar, borðstofuborð, 
elhúsborð, skápar, skenkar, rúm, náttborð, dýnur, 
kommóður, sófaborð, skrifborðsstólar  ofl.ofl.ofl. 

 
       

Rúm 160x200 149,000,-  Tungusófi með svefn 145,000 

     30%.   104,300,-            20%  116,000,-  

alltaf gaman í bíó. Ævar sýningarmaður sendi blaðinu þessa mynd, sem 
raunar mun ekki vera úr Bæjarbíói.

Efri myndin er úr umfjöllun Þjóðvilj-
ans en sú neðri af bíóauglýsingum úr 
Mogganum.

Heljarinnar dagskrá verður í Bæjarbíói í Hafnarfirði um helgina. allir eru vel-
komnir í bíó, en eins og segir á skiltinu er frítt á allar sýningarnar, rétt eins 
og fyrir 70 árum þegar bíóið hóf göngu sína.

Söngur og framkoma  - 10 vikur  
fyrir 10-12 ára, 13-15 ára, 16 ára og eldri. 

Einsöngvaranám  - 12 vikur, fyrir 16 ára og eldri.

Söngleikjanámskeið í mars og apríl.

Skráning er á netfangið 
meiriskoli@meiriskoli.is
og í síma 822 0837.

Nánari upplýsingar eru á
facebookinu okkar 
 “MEiriskóli” 
og á heimasíðunni 
www.meiriskoli.is. 

Ný námskeið hefjast 19. janúar

www.meir iskol i . is

Kennsla fer fram í Hafnarfirði og Reykjavík

Lærðu á röddina            lærðu á sjálfan þig

 



Okkar 
þjónustuaðilar 

eru hringinn 
í kringum landið

Áreiðanlegar, öflugar
og traustar loftpressur

- mjúk ræsing
- 24 volta rafkerfi
- stjórnun á olíuhita
- góð vörn á stjórnbúnaði
- auðvelt aðgengi að búnaði
- lyftikrókur á jafnvægispunkti
- stjórnborð með rafrænum skjá- stjórnborð með rafrænum skjá
- sjálfvirk stjórnun á loftflæði miðað við 
  snúningshraða

Vandaðu valið við
kaup á nýrri loftpressu

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - Vefsíða: www.asafl.is

Viltu leigja eða kaupa varaflsstöð? 

Öflugar og afkastamiklar loftpressur

Auðveld uppsetning - Tilbúnar til að tengjast rafkerfi - Hægt að leigja eða kaupa

Hægt er að
fá varaaflstöðvar

til landsins
með stuttum

fyrirvara




