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www.burgerinn.is

Stofnuð 1983

Mjög fallega 4ja herb. ca 100 
m² íbúð á 3. h. í góðu fjölbýli 
með sérinngangi af svölum, 
frábært útsýni. Verð 37,6 millj.

Sérlega fallegt pallabyggt 209 
m² einbýli með innbyggðum 
bílskúr. Frábært útsýni.  
Verð 76,9 millj.

Sérlega fallegt mikið endur
nýjað eldra 102 m² + einbýlis
hús á einstökum stað í mið
bænum.   Verð 52,9 millj.

ÁLFHOLT KLAPPARHOLT HVERFISGATA

Framkvæmdir standa yfir 
við breikkun göngu- og hjóla-
stígs með fram Strand götu við 
Óla Runstún og einn ig sunnan 
við götuna á móts við Suður-
hvamm en þar var mjög 
ógreið fær stígur sem er samt 
aðal leið gangandi og hjólandi 
úr Áslandi að mið  bænum. Er 
hann nú lagaður töluvert en ef 
hann á að þjóna sem alvöru 
hjóla leið í mið bæinn þarf 
meira til. Það er þó fagn aðar-
efni að leiðin sé bætt en með 
nýrri göngubrú á móts við 
Þor lákstún gæti hjólaleiðin 

færst suður fyrir Strandgötuna  
og meðfram Óla Runstúni. En 

einhver bið er þó eftir þeirri 
göngubrú.

Lagfæringar á kræklóttum stígnum.

Loksins bætt 
gönguleið að Áslandi

Hjólaleið úr Áslandi í miðbæinn þó áfram óviðunandi

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17  |  sími 520 2600  |  www.as.is

Fallegt og vandað 192,8 m² 5 herbergja 
parhús á tveimur hæðum með bílskúr. 
Verð 73,9 millj. kr.

48,9 m² 2ja herbergja íbúð á 3. hæð. 
Eignin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. Gott útsýni. 

Verð 26,9 millj. kr.

 

Falleg 123,7 m² 4ra herbergja íbúð á  
4. hæð í góðu lyftuhúsi. 

Verð 45,9 millj. kr.

Kirkjuvellir 5Reykjavíkurvegur 50Burknavellir 2

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru
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Bílaverkstæði 
Högna

Allar almennar  
bílaviðgerðir
          Hjólastillingar

Trönuhrauni 2
(Hjallahraunsmegin)

sími  555 2622

http://www.fjardarfrettir.is
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Nú er hart þrýst á stjórn mála-
menn að leggja fé í endurbætur á 
Reykjanesbraut í gegnum Hafn-
ar fjörð. Það er engin tilviljun að 
íbúafundur er haldinn nú þó 
ekkert nýtt hafi komið fram und-

an farið. Fundargestir höfnuðu reyndar fram boðs-
poti og vildu alvöru svör og framkvæmdir. Engin 
gat lofað neinu, ráðherrann veit ekki hvort hann 
situr áfram og Vegagerðin veit ekki hvað hún fær 
mikið fjármagn. En fundurinn var greinilega liður 
í því að vekja athygli á málinu og er það hið besta 
mál.

Ýmsar lausnir voru reifaðar en miklar líkur eru á 
lausnum sem ganga ekki alla leið, einfaldlega 
vegna skorts á peningum. Það var jafnvel talað um 
að hverfa frá hringtorgi og setja ljósastýrð gatna-
mót en fólk er ekki búið að gleyma slysatíðninni á 
slíkum gatnamótum sem voru bæði við Lækjargötu 
og við Flatahraun. Varla hefur orðið slys á fólki þar 
síðan en þar urðu áður alvarleg slys. Enginn vill 
hverfa aftur til slíkra gatnamóta. Fátt leysir þann 
vanda sem nú er nema mislæg gatnamót en menn 
sjá ofsjónum við kostnaði og skoða ljósastýrð 
hringtorg í staðinn.

Megin vandinn sem við stöndum frammi fyrir er 
skortur á fjármagni og ljóst að setja þarf miklu 
meira fjármagn í gatnaframkvæmdir á höfuð-
borgarsvæðinu. Og ef óvissan var fyrir hendi þá er 
hún enn meiri nú þegar kosningar eru framundan.

Þrýsta þarf á stjórnmálamenn og var fundurinn í 
Bæjarbíói ágæt leið til þess. Það þjónar hins vegar 
engum tilgangi að viðhafa ólýðræðisleg vinnu-
brögð þegar í lok fundarins er kynnt tillaga að 
ályktun fundarins. Hún var aðeins lesin upp og 
fundargestir klöppuðu enda ágæt ályktun. Hins 
vegar var hún aldrei borin upp til samþykktar hvað 
þá að færi gæfist til að ræða hana. Að fullyrða 
síðan að fundargestir hafi einróma samþykkt 
ályktunina er í hæsta máti ólýðræðislegt og 
eingöngu til að skemma framgang góðrar tillögu.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahrauni 5a, Hafnarfirði

Vaktsímar: 565 5892 & 896 8242 • www.utfararstofa.is • Allan sólarhringinn

Sunnudagur 22. október:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Hvað er að gerast í Hollywood?
Kór og hljómsveit kirkjunnar  

leiðir sönginn.
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 22. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Starf eldri borgara
Starf eldri borgara á miðvikudögum kl. 13:30.

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudaginn 22. október

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur 

undir stjórn Helgu Þórdísar organista.

Sunnudagaskóli kl. 11
Fjölbreytt dagskrá fyrir börn á öllum aldri.

Umsjón: María og Bryndís.
Hressing í safnaðarsalnum eftir 

guðsþjónustur.

Kyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:10

Súpa og brauð á eftir.
www.vidistadakirkja.is

Sunnudagur 22. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Mánudagur 23. október kl. 20

Luther og lífsgæðin
Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson fjallar um 

siðbótarmanninn Martin Luther.

Morgunmessur miðvikudaga, 
TTT fimmtudaga, barna og 

unglingakórar og fleira starf
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  

www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Samningi um mat 
sagt upp í leik- og 

grunnskólum
Mikil óánægja hefur verið með matinn

Undanfarnar vikur hafa staðið yfir viðræður milli 
Hafnar fjarðarbæjar og Skóla asks, sem er fyrirtæki í 
eigu ISS, um að ljúka samningi milli aðila um 
þjónustu á mat fyrir grunn- og leikskóla bæjarins, 
enda hafa báðir aðilar haft áhuga á að losna undan 
samningum. Munnlegt samkomulag um samningslok 
náðist í síðustu viku og unnið er að nánari útfærslu 
þess.

Í framhaldi mun Hafnar fjarðarbær leita til nýrra 
aðila um að taka að sér verkefnið. Til þess þarf að 
vanda, m.a. vegna þess að svona samn ingur er 
útboðsskyldur undir venjulegum kringumstæðum.
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Við viljum 

réttlátt 
          samfélag 

sem skiptir okkar 
  miklu gæðum með
        sanngjörnum 
               hætti.

Látum hjartað ráða för
Kosningaskrifstofa Samfylkingarinnar í Hafnarfirði opnar með vö�uka� 
21. október kl. 14 að Strandgötu 43. Frambjóðendur verða á staðnum.

Skrifstofan verður opin frá kl. 14 - 22 vikuna fyrir kjördag. Heitt verður á 
könnunni. Kosningakaffi verður á kjördag frá klukkan 10 til 18.

Kjósum Samfylkinguna
www.xs.is

Nýrri hleðslustöð fyrir rafbíla er verið 
að koma í gagnið fyrir framan versl-
unar miðstöðina Fjörð og er þar rými 
fyrir tvo bíla í hleðslu í einu.

Hafnarfjarðarbær fékk fram kvæmda-
leyfi í maí til að byggja stöðin6a. 
Upphaflega var gert ráð fyrir staur en 

síðar ákeðið að hafa skýli yfir hleðslu-
stöðinni. 

Er þetta fyrsta hleðslustöðin sem 
Hafnarfjarðar kemur fyrir í bænum en 
næsta stöð er fyrirhuguð við Ásvalla-
laug. Gert er ráð fyrir að aðgangur að 
stöðinni sé gjaldfrjáls.

Hleðslustöð fyrir 
rafbíla í miðbænum

Opnuð fljótlega við Fjörð
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Á fundi skipulags- og byggingarráðs 
sl. þriðjudag kynntu fulltrúar 
Arkibúllunnar arkitekta möguleika 
nýrrar byggðar við Hrauntungu á lóð 

sem gamla húsnæði Hjálparsveitar 
skáta stóð á.

Óskar ráðið eftir umsögn skipu-
lagsfulltrúa um tillöguna og áfram-
haldandi vinnu við skipulagsbreytingu.

Gamla Hjálpar-
sveit arhúsið víkur 
fyrir nýjum húsum

Tillögur  að einbýlis- og parhúsum við Hrauntungu

Hugmyndir að húsum við Hrauntungu. Hraunbrún til hægri á myndinni.
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Kaðlar sem settir hafa verið upp við 
skrautgangstéttarhellur hafa vakið 
undrun margra og ekki síst íbúa við 
Norðurbakka sem segja kaðlana 
stórhættulega í myrkri enda er engin 
lýsing við bryggjuna. Þetta geti verið 
varasamt bæði fyrir gangandi og ekki 
síst hjólandi vegfarendur sem eru 
margir á þessu svæði.

Þá bendir einn íbúi á að bryggju-
kanturinn sé orðinn mjög lúinn og 
hvergi séu merkingar við stiga, hvorki 
uppi á bryggjunni né þar sem snýr að 
sjó. Þannig geti sá sem dettur í sjóinn 
þarna átt mjög erfitt að finna einn af 
þeim ryðguðu stigum sem þó er þar að 
finna.

Þá bendir íbúinn á hættulega gryfju 
sem sé við endann á nýflísalagðri 
tjörninni sem Hafnarfjarðarbær hefur látið gera og bendir á að þar séu engar 

varúðarmerkingar.

Íbúar hafa áhyggjur af öryggi á Norðurbakka
Engin lýsing og hættulegir kaðlar settir upp

Hvaða hlutverki gegna þessir kaðlar?

Erfitt er að sjá hvar björgunarstigarnir eru sem þó finnast.

Tjörnin sem er í eigu bæjarbúa og 
brunnurinn óvarði.
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Spegilslétt Hvaleyrarvatnið

Hvaleyarvatnið skartaði sínu fegursta á mánudaginn og náttúran 
speglaðist í rennisléttu vatninu. Skógurinn er kominn í haustlitina 
og söngur fulglanna ómaði í kyrrðinni.
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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Kvennakór Hafnarfjarðar hefur í 
mörg horn að líta þessa dagana. 
Æfingar fyrir vetrartónleika standa nú 
sem hæst en tónleikarnir verða eins og 
í fyrra á degi íslenskrar tungu þann 16. 
nóvember. Annað krefjandi verkefni 
um þessar mundir er þátttaka í 
kórakeppni á Stöð 2, í þættinum Kórar 
Íslands. 

Mikil stemmning hefur mynd ast í 
hópnum af þessu tilefni, kórkonur ætla 
að leggja sig fram um að gera sitt allra 
besta en hafa það jafnframt að leiðarljósi 
að njóta þessa að taka þátt í þessu 
skemmtilega verkefni og hafa bæði 
gagn og gaman af.

Þátturinn Kórar Íslands er sýndur í 
beinni útsendingu og mun Kvennakór 
Hafnarfjarðar syngja í þættinum sem 

sendur verður út sunnudaginn 22. 
október. Tíu kórar komast í undanúrslit 
í keppninni en fjórir kórar munu keppa 
til úrslita þann 4. nóvember. 

Í síðasta þætti valdi dómnefndin 
Karlakórinn Þresti til þess að halda 
áfram keppni og gaman væri að sjá tvo 
hafnfirska kóra komast áfram í keppn-
inni Kórar Íslands.

HÆGT AÐ FYLGJAST MEÐ
Hafnfirðingar eru hvattir til þess að 

fylgjast með sínum konum í þættinum 
Kórar Íslands, sýna þeim stuðning og 
kjósa þær áfram. Útsending fer fram frá 
myndveri Sagafilm í Ásbrú í Reykja-
nesbæ og þeim sem áhuga hafa gefst 
kostur á að mæta í myndverið og vera 
með al áhorfenda í beinni útsendingu.

Kvennakórinn tekur þátt í Kórar Íslands
Kvennakór Hafnarfjarðar vonast eftir því að feta í fótspor Þrasta sem komust áfram í síðasta þætti

Heilbrigt atvinnulíf
Jafnaðarmenn eru ekki á móti því að 

fólk verði auðugt af dugnaði sínum og 
útsjónarsemi. Öðru nær. Um að gera – 
það á að greiða götu lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja svo að þau 
vaxi og dafni, eigendum sín-
um, starfsfólki og sam félaginu 
öllu til hagsbóta. Þess vegna 
viljum við meðal ann ars 
lækka tryggingargjald.

Það er hins vegar ekki 
hugsjóna mál okkar jafnaðar-
manna að menn geti orðið 
auðugir hvað sem það kostar 
öll hin. 

Okkur finnst ekki rétt að fólk hagnist 
á því að vera í einokunarstöðu við að 
selja okkur varning sem við verðum að 
kaupa. Okkur finnst ekki sanngjarnt að 
menn fái úthlutað ókeypis einkaaðgangi 
að sameiginlegum auðlindum og fari 
svo að selja öðrum aðgang að þessum 
einkarétti – jafnvel að veðsetja hann 
fyrir gríðarlegar fjárhæðir sem eru svo 
faldar í skattaskjólum. Við erum ekki 
hrifin af skattaskjólum. Við erum ekki 
hrifin af kúlulánakapítalisma. Við erum 
ekki hrifin af gervivaxtarbólum sem 
springa fyrr en varir með hörmulegum 
afleiðingum fyrir aðra en þá sem blésu 

út bólurnar. Við erum ekki hrifin af því 
að fólk raki saman auði á því að hagnast 
á veikindum annarra, eða hinu að kenna 
forréttindabörnum forrétt inda  fræði á 

meðan hið almenna kerfi sé 
fjársvelt. 

FÓLK Á AÐ NJÓTA SÍN
Okkur dreymir um heilbrigt 

atvinnulíf þar sem sníkju-
lífsóværan nær ekki að þrífast 
og reglugerðir koma í veg 
fyrir einokun og fjárryk sugur. 
Við viljum að dafni bílaverk-
stæði og bókaútgáfur, forritun, 

ferða þjónusta og matvælagerð, 
blómabúðir, álfaleiðsögn og 
stjörnuskoðun – og yfirleitt hvað það 
sem fólki hugkvæmist að nota hæfileika 
sína í. Því að hugsjón jafnaðarmanna er 
sú að fólk njóti sín. Velferðarkerfið og 
vanrækta innviði ætlum við að 
fjármagna með auð linda gjöldum, að 
norskri fyrirmynd. Við ætlum að hækka 
skatta á stóreignafólk en lækka þá á 
venjulegt launafólk. Um þetta meðal 
annars snýst pólitík: hvernig við 
skiptum gæðunum.

Höfundur er oddviti 
Samfylkingarinnar í SV kjördæmi

Guðmundur Andri 
Thorsson

Þegar stórt er spurt
Í kosningabaráttu þeytast fram-

bjóðendur um og reyna að kynna sig, 
flokk inn sinn, hugsjónirnar og hug-
myndafræðina. Ólíkt því sem ætla 
mætti af umræðunni taka flestir þátt í 
stjórn málastarfi af hugsjón. 
Þeir vilja bæta samfélagið og 
trúa því að sú hugmyndafræði 
sem þeirra flokkur byggi á 
muni gera það betra. Og því 
trúi ég einmitt. Ég er handviss 
um að jafnaðarstefnan er 
svarið við því hvernig við 
getum byggt upp betra og 
heilbrigðara samfélag til 
framtíðar. Við höfum hrein-
lega sannanir fyrir því. Á hinum Norð-
ur löndunum hefur hún orðið ofan á og 
það er sama hvar okkur ber niður – allar 
alþjóðlegar mælingar sýna að hinum 
norrænu þjóðunum vegnar best. Það er 
sama hvort litið er til jafnréttis kynjanna, 
hag sældar, velmegunnar, heilbrigðis, 
lífslíkna eða frelsis í viðskiptum. Nor-
ræna leiðin hefur reynst best. Þar er 
velferðarkerfið sterkast og best hlúð að 
fólki á öllum aldri. 

Nýlega var ég í framhaldsskóla að 
kynna málefni Samfylkingarinnar fyrir 

áhugasömum nemendum. Krakkarnir 
færðu sig á milli borða en við fram-
bjóðendurnir sátum kyrr og höfðum 
fimm mínútur til að kynna hverjum 
nemendahóp stefnu okkar og hugsjónir. 

Þegar viðburðurinn var að 
klárast kom til mín strákur 
sem hafði verið með þeim 
fyrstu sem við ræddum við. 
„Ég er með spurningu,“ sagði 
hann. „Ég var nefnilega að 
hugsa. Mér leist svo rosalega 
vel á allt hjá ykkur. Hver eru 
eiginlega gildi þeirra sem eru 
á móti ykkar stefnu?“ 

Þegar stórt er spurt, er oft 
fátt um svör. Flokkurinn minn berst 
meðal annars fyrir jöfnuði, mann-
réttindum og mannúð, réttlátari skipt-
ingu gæðanna, betra heilbrigðiskerfi, 
auknu aðgengi að sálfræðingum, sókn í 
menntamálum, umhverfismálum og 
síðast en ekki síst nýrri stjórnarskrá sem 
tryggir að arðurinn af auðlindunum 
renni til þjóðarinnar. Hver gæti svo sem 
verið á móti því?

Höfundur skipar 2. sæti á lista 
Samfylkingarinnar í SV kjördæmi.

Margrét 
Tryggvadóttir

Ég vil kerfisbreytingar í 
sjávarútvegi og landbúnaði 
þar sem hagsmunir bænda og 
neytenda verða hafðir að 
leiðarljósi.

Ég vil sjá félagskerfið okkar 
sanngjarnara og skilvirkara.

Ég vil uppstokkun á pen-
inga kerfinu. Það kostar okkur 
allt of mikið. Ég vil ekki þurfa 
að vinna kauplaust í 5 vikur á 
ári vegna óhagkvæms gjaldmiðils. Ég 
vil fyrirsjáanleika til langrar framtíðar.

Ég vil heildarendurskoðun 
á heilbrigðiskerfinu þar sem 
ferlið frá forvörnum til bráða-
móttöku.
• Ég vil opna stjórnsýslu
• Ég vil fá að kjósa um ESB.
• Ég vil ekki plástra, ég vil 

kerfisbreytingar.
• Ég vil jafnrétti í verki. 
• Þess vegna kýs ég Viðreisn!

Höfundur er formaður Viðreisnar í 
Hafnarfirði

Jón Ingi 
Hákonarson

Af hverju kýs ég Viðreisn?
Kvennakór Hafnarfjarðar.

Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar og 
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar bjóða 
til skógargöngu nk. þriðjudag, 24. 
október, kl. 19.30. Safnast verður 
saman við Gróðrarstöðina Þöll við 
Kaldárselsveg og þaðan verður gengið 
um skógarsvæði Skógræktarfélags 
Hafnarfjarðar. Við upphaf göngunnar 
flytur formaður Krabbameinsfélags 
Hafnarfjarðar, Anna Borg, stutt ávarp 
og að því loknu mun Steinar 
Björgvinsson, skógfræðingur, vera 

með leiðsögn um skóginn. Gert er ráð 
fyrir að skógargangan taki um eina 
klukkustund og að henni lokinni 
verður boðið upp á heitt súkkulaði og 
meðlæti í húsakynnum Þallar. 
Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar og 
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar, hvetja 
sem flesta til að taka þátt í kvöldgöngu 
um skóginn. Göngufólk er beðið að 
taka með sér ljósfæri þar sem 
skuggsýnt er orðið. 

Kvöldganga í skógi
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Austurgata 12, sem byggt var 1872 
og er því eitt af elstu húsum bæjarins, 
var flutt sl. mánudag yfir á nýjan 
kjallara nær Austurgötu.

Húsið var á sínum tíma stórhýsi við 
Strandgötu en hvarf á bak við nýtt hús-
næði sem gengur undir nafninu Venus-
ar húsið og Fiskveiðahlutafélagið Venus 
hf. lét byggja en félagið á einnig Aust-
ur götu 12.

Sjálfur flutningurinn tók mjög 
skamm an tíma en undirbúningurinn var 
mikill því stálbitar sem húsið var híft á 
voru í gegnum glugga hússins og þurfti 
því að byggja undir efri hæðina. Húsið 
var svo flutt á steyptan kjallara en húsið 
var áður með timburgólfi sem fjarlægt 
var fyrir flutninginn.

Að sögn Kristjáns Loftssonar og 
Birnu Loftsdóttur verður húsið gert upp 
og verður í sinni upprunalegu mynd að 
utan og m.a. með steinflísum á þaki 
eins og það var áður. Ekki er vitað hvað 
verður í húsinu en þau systkini fæddust 

í þessu húsi og eiga því margar minn-
ingar þaðan. Í húsinu voru skrifstofu 
Venusar og Hvals um tíma, þar var 
teiknistofa og endurskoðunarstofa en 
undanfarin ár hefur verið búið í húsinu.

Húsið fær virkilega að njóta sín á 
nýjum stað við Austurgötuna og verður 
spennandi að sjá hvernig uppgerð 
hússins mun takast til.

Eitt elsta hús bæjarins flutt um set
Austurgata 12 flutt nær Austurgötu og stendur mun hærra en áður

Húsið komið á sinn stað við Austurgötuna. Glæsileg 95 ára gömul gráösp stendur á lóðinni – tré ársins 2006.

Séð að húsinu á sínum upprunalegum stað frá Strandgötu.

Húsið á nýjum stað, séð frá Strandgötu.

Húsið komið af sínum gamla stað og aðstandendur flutningsins ánægðir.

Í litlum kjallara undir húsinu leyndist gömul kolakynding. 
Á myndinni til hliðar má sjá hverig stífa þurfti húsið að innan fyrir flutning.
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  AUGLÝSING
frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 28. október 2017

Við alþingiskosningar 28. október 2017 verða  þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:
A – listi Bjartrar framtíðar:

1. Björt Ólafsdóttir, kt. 020383-4969, ráðherra, 
Hvassaleiti 147, Reykjavík 

2. Karólína Helga Símonardóttir, kt. 221084-
3229, mannfræðingur, Kelduhvammi 24, Hafnarfirði

3. Halldór J. Jörgensson, kt. 250464-3399, 
framkvæmdastjóri, Hvannakri 6, Garðabæ

4. G. Valdimar Valdemarsson, kt. 210561-2429, 
framkvæmdastjóri, Hofakri 7, Garðabæ

5. Ragnhildur Reynisdóttir, kt. 211171-4059, 
markaðsstjóri, Kópalind 1, Kópavogi

6. Pétur Óskarsson, kt. 281166-4769, 
framkvæmdastjóri, Lækjargötu 5, Hafnarfirði

7. Unnur Hrönn Valdimarsdóttir, kt. 190199-
3129, hársnyrtinemi, Hofakri 7, Garðabæ

8. Agnar H. Johnson, kt. 251158-2749, 
verkfræðingur, Aflagranda 34, Reykjavík 

9. Guðlaugur Þór Ingvason, kt. 270498-2999, 
nemi, Hraunbraut 28, Kópavogi

10. Baldur Ólafur Svavarsson, kt. 030952-2949, 
arkitekt, Hliðabyggð 14, Garðabæ

11. Guðrún Elín Herbertsdóttir, kt. 230478-3179, 
viðskiptafræðingur, Birkiholti 6, Garðabæ

12. Halldór Hlöðversson, kt. 101073-3869, forstöðu-
maður félagsmiðstöðvar, Furugrund 34, Kópavogi

13. Borghildur Sturludóttir, kt. 090975-4479, 
arkitekt, Vesturgötu 12b, Hafnarfirði

14. Bergþór Skúlason, kt. 061257-6919, 
tölvunarfræðingur, Álfhólsvegi 22b, Kópavogi

15. Andrés Pétursson, kt. 110861-5409, ráðgjafi og 
forstöðumaður Evrópusamtakanna, Kópavogi

16. Helga Björg Arnardóttir, kt. 210177-4349, tón-
listarmaður og tónlistarkennari, Álfaskeiði 1, Hafnarfirði

17. Ragnhildur Konráðsdóttir, kt. 161062-7319, 
ráðgjafi í upplýsingatækni, Álfhólsvegi 22b, Kópavogi

18. Viðar Helgason, kt. 200365-4379, 
fjallaleiðsögumaður, Bæjargili 1, Garðabæ

19. Erling Jóhannesson, kt. 100463-7419, listamaður, 
Holtsbúð 21, Garðabæ

20. Sigurður P. Sigmundsson, kt. 280257-3549, 
fjármálastjóri, Fjóluhlíð 14, Hafnarfirði

21. Helga Bragadóttir, kt. 180360-3529, dósent, 
Birkiási 25, Garðabæ

22. Benedikt Vilhjálmsson, kt. 130948-3249, 
ellilífeyrisþegi, Kópavogsbraut 73, Kópavogi

23. Hlini M. Jóngeirsson, kt. 180880-6079, 
kerfisstjóri, Staðarbergi 8, Hafnarfirði

24. Sigurjón Kjartansson, kt. 200968-5659, 
handritshöfundur og framleiðandi, Reynigrund 33, 
Kópavogi

25. Ólafur Jóhann Proppé, kt. 090142-7399, fv. 
rektor Kennaraháskólans, Vesturbæ, Garðabæ

26. Theodóra S. Þorsteinsdóttir, kt. 020969-5479, 
formaður  bæjarráðs Kópavogi, Fjallalind 43, Kópavogi

B – listi Framsóknarflokks:
1. Willum Þór Þórsson, kt. 170363-2569, kennari og 

þjálfari, Bakkasmára 1, Kópavogi
2. Kristbjörg Þórisdóttir, kt. 090578-4569, 

sálfræðingur, Austurkór 90, Kópavogi
3. Linda Hrönn Þórisdóttir, kt. 100474-3369, leik-   

og grunnskólakennari, Lækjarhvammi 10, Hafnarfirði
4. Páll Marís Pálsson, kt. 110597-3129, háskólanemi, 

Dimmuhvarfi 10, Kópavogi
5. María Júlía Rúnarsdóttir, kt. 220475-5739, 

lögmaður, Bæjargili 97, Garðabæ
6. Þorgerður Sævarsdóttir, kt. 080866-5939, 

grunnskólakennari, Klapparhlíð 24, Mosfellsbæ
7. Ágúst Bjarni Garðarsson, kt. 290987-2539, 

skrifstofustjóri, Brekkuási 5, Mosfellsbæ

8. Margrét Sigmundsdóttir, kt. 060371-3859, 
flugfreyja, Gulaþingi 60, Kópavogi

9. Guðmundur Hákon Hermannsson, kt. 
110593-2449, nemi, Víðigrund 39, Kópavogi

10. Anna Auroa Waage Óskarsdóttir, kt. 070783-
4609, framkvæmdastjóri, Vefarastræti 24-26, Mosfellsbæ

11. Bjarni Dagur Þórðarson, kt. 281095-2189, 
háskólanemi, Lækjarhvammi 10, Hafnarfirði

12. Elín Jóhannsdóttir, kt. 030286-3249, háskólanemi 
og leikskólaleiðbeinandi, Birkiholti 5, Garðabæ

13. Hákon Juhlin Þorsteinsson, kt. 180593-2929, 
tækniskólanemi, Bakkasmára 12, Kópavogi

14. Njóla Elísdóttir, kt. 160259-4429, 
hjúkrunarfræðingur, Móabarði 33, Hafnarfirði

15. Ingi Már Aðalsteinsson, kt. 091260-5819, 
fjármálastjóri, Markholti 6, Mosfellsbæ

16. Helga María Hallgrímsdóttir, kt. 230172-3319, 
sérkennari, Lyngbrekku 19, Kópavogi

17. Einar Gunnar Bollason, kt. 061143-4089, 
ökukennari, Kópavogsgerði 5-7, Kópavogi

18. Birna Bjarnadóttir, kt. 160348-4969, 
sérfræðingur, Kópavogstúni 8, Kópavogi

19. Birkir Jón Jónsson, kt. 240779-5289, bæjarfulltrúi, 
Baugakór 13, Kópavogi

20. Ingibjörg Björgvinsdóttir, kt. 241256-3599, 
hjúkrunarfræðingur, Akurhvarfi 7, Kópavogi

21. Kári Walter Margrétarson, kt. 090392-2559, 
lögreglumaður, Álfkonuhvarfi 47, Kópavogi

22. Dóra Sigurðardóttir, kt. 140743-4889, 
hjúkrunarfræðingur, Víkurströnd 14, Seltjarnarnesi

23. Eyþór Rafn Þórhallsson, kt. 230462-4969, 
verkfræðingur og dósent, Urðarhæð 4, Garðabæ

24. Ólafur Hjálmarsson, kt. 260950-8279, 
vélfræðingur, Svöluási 36, Hafnarfirði

25. Óskar Guðmundsson, kt. 230974-3229, fulltrúi í 
flutningsstjórnun, Þverholti 9, Mosfellsbæ

26. Eygló Harðardóttir, kt. 121272-5719, 
alþingismaður, Mjósundi 10, Hafnarfirði

C – listi Viðreisnar
1. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, kt. 

041065-3039, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 
Mávahrauni 7, Hafnarfirði

2. Jón Steindór Valdimarsson, kt. 270658-6609, 
þingmaður, Funafold 89, Reykjavík 

3. Sigríður María Egilsdóttir, kt. 011193-2349, 
háskólanemi, Hólmaþingi 7, Kópavogi

4. Ómar Ásbjörn Óskarsson, kt. 170784-2949, 
markaðsstjóri, Þrastarási 14, Hafnarfirði

5. Margrét Ágústsdóttir, kt. 061057-6099, 
sölustjóri, Ástúni 6, Kópavogi

6. Ari Páll Karlsson, kt. 171097-2749, starfsmaður 
Nova, Þrastarhöfða 59, Mosfellsbæ

7. Auðbjörg Ólafsdóttir, kt. 281279-4329, yfirmað ur 
fjárfestatengsla og samskipa, Hverfisgötu 52b, Hafnarfirði

8. Jón Ingi Hákonarson, kt. 240171-3179, ráðgjafi, 
Nönnustíg 5, Hafnarfirði

9. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, kt. 
040697-2929, háskólanemi og lögregluþjónn, 
Merkjateigi 6, Mosfellsbæ

10. Sigurður J. Grétarsson, kt. 270455-3959, 
prófessor, Skólabraut 14, Seltjarnarnes

11. Ásta Rut Jónasdóttir, kt. 270274-5449, 
stjórnmálafræðingur, Hraunbrún 35, Hafnarfirði

12. Sigvaldi Einarsson, kt. 020463-5119, 
fjármálaráðgjafi, Boðaþingi 6, Kópavogi

13. Þórey S. Þórisdóttir, kt. 231063-4129, fram-
kvæmdastjóri og doktorsnemi, Þúfubarði 9, Hafnarfirði

14. Ólafur Þorri Árnason Klein, kt. 010596-2549, 
háskólanemi, Vogatungu 34, Kópavogi

15. Sara Dögg Svanhildardóttir, kt. 260773-3139, 
grunnskólakennari, Lynghólum 7, Garðabæ

16. Gylfi Steinn Guðmundsson, kt. 240396-2039, há-
skólanemi og stuðningsfulltrúi, Suðurgötu 25, Hafnarfirði

17. Sigríður Þórðardóttir, kt. 140970-5339, 
tölvunarfræðingur, Skjólbraut 8, Kópavogi

18. Stefán A. Gunnarsson, kt. 060580-5109, BA í 
sagnfræði, Lyngmóum 5, Garðabæ

19. María Kristín Gylfadóttir, kt. 210671-3829, 
sérfræðingur, Brekkuhvammi 4, Hafnarfirði

20. Benedikt Kristjánsson, kt. 240476-2109, 
háskólanemi, Skólatröð 5, Kópavogi

21. Kristín Pétursdóttir, kt. 091165-8059, forstjóri, 
Hringbraut 59, Hafnarfirði

22. Pétur Steinn Guðmundsson, kt. 130558-6589, 
lögfræðingur, Hrauntungu 35, Hafnarfirði

23. Laufey Kristjánsdóttir, kt. 110175-4939, 
félagsfræðingur, Asparási 3, Garðabæ

24. Páll Torfi Önundarson, kt. 300355-4049, 
yfirlæknir, Holtsvegi 45, Garðabæ

25. Ólöf Kolbrún Harðardóttir, kt. 200249-4969, 
óperusöngvari, Langholtsvegi 139, Reykjavík 

26. Þórður Sverrisson, kt. 240452-3169, fyrrverandi 
forstjóri, Víðivangi 4, Hafnarfirði

D – listi Sjálfstæðisflokks:
1. Bjarni Benediktsson, kt. 260170-5549, 

forsætisráðherra, Bakkaflöt 2, Garðabæ
2. Bryndís Haraldsdóttir, kt. 291276-3779, 

alþingismaður, Skeljagranda 12, Mosfellsbæ
3. Jón Gunnarsson, kt. 210956-4179, ráðherra, 

Austurkór 155, Kópavogi
4. Óli Björn Kárason, kt. 260860-4619, 

alþingismaður, Tjarnarmýri 17, Seltjarnarnesi
5. Vilhjálmur Bjarnason, kt. 200452-7719, 

alþingismaður, Hlíðarbyggð 18, Garðabæ
6. Karen Elísabet Halldórsdóttir, kt. 190274-4469, 

bæjarfulltrúi og varaþingmaður, Hvannhólma 30, Kópavogi
7. Kristín María Thoroddsen, kt. 201168-5469, 

flugfreyja og ferðamálafræðingur, Burknabergi 4, 
Hafnarfirði

8. Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, kt. 240594-2779, 
laganemi og varabæjarfulltrúi, Lækjarkinn 6, Hafnarfirði

9. Tinna Dögg Guðlaugsdóttir, kt. 050483-7119, 
lögfræðingur, Dimmuhvarfi 27, Kópavogi

10. Hrefna Kristmannsdóttir, kt. 200544-3319, 
jarðefnafræðingur og prófessor emeritus, Látraströnd 30, 
Seltjarnarnesi

11. Davíð Þór Viðarsson, kt. 240484-2509, viðskipta-
fræð ingur og knattspyrnumaður, Kirkjubrekku 18, Garðabæ

12. Bylgja Bára Bragadóttir, kt. 210473-5569, 
sölustjóri, Kvíslartungu 49, Mosfellsbæ

13. Unnur Lára Bryde, kt. 260871-5529, flugfreyja og 
bæjarfulltrúi, Fjóluási 20, Hafnarfirði

14. Guðmundur Gísli Geirdal, kt. 100765-4899, 
sjómaður, Fákahvarfi 1, Kópavogi

15. Þorgerður Anna Arnardóttir, kt. 210472-5099, 
aðstoðarskólastjóri, Móaflöt 33, Garðabæ

16. Bergur Þorri Benjamínsson, kt. 150279-4889, 
viðskiptafræðingur, Eskivöllum 7, Hafnarfirði

17. Mariánna Hugrún Helgadóttir, kt. 130168-
5319, formaður FÍN, Lækjarbraut 1, Kjós

18. Hilmar Jökull Stefánsson, kt. 240795-2059, 
menntaskólanemi, Fitjasmára 3, Kópavogi

19. Þórhildur Gunnarsdóttir, kt. 250291-2809, verk-
fræðinemi og handknattleikskona, Lyngási 1a, Garðabæ

20. Kristján Jónas Svavarsson, kt. 070671-5659, 
stálvirkjasmíðameistari, Hverfisgötu 63, Hafnarfirði

21. Sveinn Óskar Sigurðsson, kt. 270768-5989, 
framkvæmdastjóri, Barrholti 23, Mosfellsbæ

22. Gyða Ragnheiður Stefánsdóttir, kt. 201190-
2669, lögfræðingur, Austurströnd 8, Seltjarnarnesi

23. Ásgeir Einarsson, kt. 200390-3189, 
stjórnmálafræðingur, Háabergi 19, Hafnarfirði

24. Erling Ásgeirsson, kt. 290545-7499, fv. formaður 
bæjarráðs, Lynghæð 1, Garðabæ

25. Erna Nielsen, kt. 210942-4409, fv. forseti 
bæjarstjórnar, Lundi 1, Kópavogi

26. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, kt. 230649-4999, 
fv. alþingismaður, Hrafnshöfða 35, Mosfellsbæ

F – listi Flokks fólksins:
1. Guðmundur Ingi Kristinsson, kt. 140755-7299, 

stjórn armaður Sjálfsbjargar LSH, Hjallabraut 9, Hafnar firði
2. Jónína Björk Óskarsdóttir, kt. 250153-2799, 

forstöðumaður félagsstarfs aldraðra Hafnarfirði, 
Engihjalla 3, Kópavogi

3. Edith Alvarsdóttir, kt. 301261-4119, 
dagskrárgerðarmaður, Fífusel 9, Reykjavík

4. Örn Björnsson, kt. 090443-7399, fv. útibússtjóri, 
Eiðismýri 30, Seltjarnarnesi

5. Inga Jóna Traustadóttir, kt. 230967-3859, nemi, 
Rjúpnasölum 2, Kópavogi

6. Skúli B. Barker, kt. 160264-5519, verkfræðingur, 
Hákotsvör 10, Álftanesi

7. Steinunn Halldóra Axelsdóttir, kt. 291297-
2509, nemi, Tröllateigi 45, Mosfellsbæ

8. Jón Kr. Brynjarsson, kt. 210852-4689, fv. 
atvinnubílstjóri, Fjóluási 28, Hafnarfirði

9. Ósk Matthíasdóttir, kt. 080979-5769, 
förðunarmeistari, Herjólfsgötu 34, Hafnarfirði

10. Halldór Már Kristmundsson, kt. 030788-2579, 
sölufulltrúi, Fannborg 7, Kópavogi

11. Valborg Reynisdóttir, kt. 280459-3649, 
frístundafulltrúi, Sléttahrauni 23, Hafnarfirði

12. Bjarni G. Steinarsson, kt. 201067-5109, 
körfubílstjóri, Hjallabraut 9, Hafnarfirði

13. Ingibjörg Dóra Bjarnadóttir, kt. 020686-3089, 
nemi, Hörðukór 2, Kópavogi

14. Viðar Snær Sigurðsson, kt. 080772-3359, 
sjómaður, Furugrund 60, Kópavogi

15. Álfhildur Gestsdóttir, kt. 111042-7999, húsmóðir, 
Hlíðarvegi 22, Kópavogi

16. Steinþór Hilmarsson, kt. 190351-2119, fv. 
rannsóknarlögreglumaður, Efstahjalla 21, Kópavogi

17. Valdís Guðmundsdóttir, kt. 300552-4129, 
leikskólakennari, Klappahlíð 13, Mosfellsbæ

18. Sigurður Bárðarson, kt. 240951-3559, fv. 
framkvæmdarstjóri, Glaðheimum 18, Reykjavík

19. Bjarni V. Bergmann, kt. 180467-4249, 
atvinnubílstjóri, Heiðarholti 8, Reykjanesbæ

20. Arnar Ævarsson, kt. 110768-4789, ráðgjafi, 
Hrauntungu 59, Kópavogi

21. Gunnar Þ. Þórhallsson, kt. 180135-7319, 
vélfræðingur, Strandvegur 2, Garðabæ

22. Sigurður Steingrímsson, kt. 010749-4419, 
bílstjóri, Bjarkarási 5, Garðabæ

23. Einar Magnússon, kt. 120255-5339, rafvirki, 
Suðurgötu 106, Hafnarfirði

24. Baldur Freyr Guðmundsson, kt. 020285-2199, 
nemi, Hjallabraut 9, Hafnarfirði

25. Friðleifur Einarsson, kt. 080962-4959, sjómaður, 
Gesthúsavör 4, Álftanesi

26. Jón Númi Ástvaldsson, kt. 301054-4329, 
verkamaður, Berjahlíð 3, Hafnarfirði

M – listi Miðflokksins:
1. Gunnar Bragi Sveinsson, kt. 090668-4129, 

þingmaður og fv. ráðherra, Bárustíg 13, Sauðárkróki
2. Una María Óskarsdóttir, kt. 190962-7849, mennt-

unar- og lýðheilsufræðingur, Hjallabrekku 34, Kópavogi
3. Kolfinna Jóhannesdóttir, kt. 021106-3579, 

doktorsnemi, Norðurtungu 1, Borgarnesi
4. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, kt. 090478-

5409, sjálfstætt starfandi, Góðakri 2, Garðabæ
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  AUGLÝSING
frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð í Suðvesturkjördæmi við alþingiskosningar 28. október 2017

Við alþingiskosningar 28. október 2017 verða  þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:
5. Anna Bára Ólafsdóttir, kt. 300665-8299, 

framkvæmdastjóri, Dalakri 5, Garðabæ
6. Sigurður Þórður Ragnarsson, kt. 130267-4599, 

nátt úru vísindamaður, eigin rekstur, Einibergi 23, Hafnar firði
7. Halldóra Magný Baldursdóttir, kt. 210560-3439, 

full trúi gæðamála hjá OR, Skeljatanga 13, Mos fells bæ
8. Tómas Ellert Tómasson, kt. 201170-3979, 

byggingarverkfræðingur, Arnarhrauni 4, Hafnarfirði
9. Sigurjón Kristjánsson, kt. 201269-4319, 

tryggingaráðgjafi, Þverholti 15, Mosfellsbæ
10. Kristín Agnes Landmark, kt. 280886-3279, 

leikkona, Drekavöllum 18, Hafnarfirði
11. Örn Bergmann Jónsson, kt. 408903-6199, 

kaupmaður og háskólanemi, Bríetartúni 34, Reykjavík
12. Þorsteinn Hrannar Svavarsson, kt. 250795-

3279, nemi, Vesturvangi 44, Hafnarfirði
13. Svavar Þorsteinsson, kt. 061065-3189, 

framkvæmdastjóri, Vesturvangi 44, Hafnarfirði
14. Þórarinn Þórhallsson, kt. 211056-7119, 

mjólkurfræðingur, Smyrlahrauni 6, Hafnarfirði
15. Einar Baldursson, kt. 250849-2499, kennari, 

Hlíðarhjalla 51, Kópavogi
16. Árni Þórður Sigurðarson, kt. 230992-2909, 

tollvörður, Einibergi 23, Hafnarfirði
17. Karl Friðrik Jónasson, kt. 140675-4319, 

matreiðslumeistari, Flókagötu 12, Reykjavík
18. Gísli Sveinbergsson, kt. 200944-3489, 

málarameistari, Skipalóni 5, Hafnarfirði
19. Sigrún Aspelund, kt. 110446-4629, 

skrifstofumaður, Arnarási 16, Garðabæ
20. Jónas Henning Óskarsson, kt. 251290-2889, 

starfsmaður fangelsismálastofnunar, Langeyrarvegi 1, 
Hafnarfirði

21. Ingvar Sigurðsson, kt. 030170-5719, 
framkvæmdastjóri, Miðvangi 107, Hafnarfirði

22. Friðrik Ólafsson, kt. 230359-2459, verkfræðingur, 
Hörðalandi 4, Reykjavík

23. Skúli Þór Alexandersson, kt. 250560-4279, 
vagnstjóri há Strætó bs., Flatahrauni 7, Hafnarfirði

24. Stefán Bjarnason, kt. 131064-7999, 
framkvæmdastjóri, Dalakri 7, Garðabæ

25. Nanna Hálfdánardóttir, kt. 280533-4169, 
frumkvöðull og lífeyrisþegi, Selvogsgötu 6, Hafnarfirði

26. Sigurjón Örn Þórsson, kt. 110367-4149, 
framkvæmdastjóri Kringlunnar, Iðalind 4, Kópavogi

P – listi Pírata:
1. Jón Þór Ólafsson, kt. 130377-4089, þingmaður, 

Ólafsgeisla 18, Reykjavík
2. Oktavía Hrund Jónsdóttir, kt. 070379-4659, 

ráðgjafi, Ljósvallagötu 8, Reykjavík
3. Dóra Björt Guðjónsdóttir, kt. 190688-2599, 

alþjóðafræðingur, Rafstöðvarvegi 29, Reykjavík
4. Andri Þór Sturluson, kt. 270284-2139, grínisti, 

Sjávargrund 2b, Garðabæ
5. Gígja Skúladóttir, kt. 050384-2849, 

geðhjúkrunarfræðingur, Hringbraut 86, Reykjavík
6. Hákon Helgi Leifsson, kt. 260778-6099, 

sölumaður, Tröllakór 5-7, Kópavogi
7. Kristín Vala Ragnarsdóttir, kt. 270354-7269, 

prófessor, Grenibyggð 30, Mosfellsbæ
8. Þór Saari, kt. 090660-8299, hagfræðingur, 

Breiðabólsstað, Garðabæ
9. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir, kt. 041276-3559, 

þroskaþjálfi, Skipalóni 23, Hafnarfirði
10. Grímur Friðgeirsson, kt. 080348-3989, 

rafeindatæknifræðingur, Eiðismýri 28, Seltjarnarnesi
11. Halldóra Jónasdóttir, kt. 070174-5109, 

flugmaður, Barónsstíg 65, Reykjavík
12. Bjartur Thorlacius, kt. 211295-2019, 

hugbúnaðarsérfræðingur, Lundarbrekku 10, Kópavogi

13. Kári Valur Sigurðsson, kt. 250770-5109, pípari, 
Breiðvangi 54, Hafnarfirði

14. Valgeir Skagfjörð, kt. 080556-4119, leikari, mark-
þjálfi og framhaldsskólakennari, Hlíðarvegi 50, Kópavogi

15. Sigurður Erlendsson, kt. 180560-3279, 
kerfisstjóri, Engihjallia25, Kópavogur

16. Lárus Vilhjálmsson, kt. 150261-2449, 
leikhússtjóri, Álfagarði í Kjós., Mosfellsbæ

17. Guðmundur Karl Karlsson, kt. 091082-5359, 
hugbúnaðarsérfræðingur, Dvergholti 21, Hafnarfirði

18. Ragnheiður Rut Reynisdóttir, kt. 040280-
4489, leiðbeinandi á leikskóla, Tröllakór 5-7, Kópavogi

19. Hallur Guðmundsson, kt. 120770-3739, sam-
skipta og miðlunarfræðingur, Álfaskeiði 43, Hafnarfirði

20. Hermann Haraldsson, kt. 310896-2099, forritari, 
Hæðarseli 2, Reykjavík

21. Maren Finnsdóttir, kt. 220669-3009, óperu söng-
kona og leiðsögumaður, Austurströnd, Seltjarnarnesi

22. Arnar Snæberg Jónsson, kt. 050877-5829, eins 
manns pönksveitin Hemúllinn, Vesturbraut 19, Hafnarfirði

23. Hildur Þóra Hallsdóttir, kt. 070898-2099, nemi, 
Álfaskeiði 43, Hafnarfirði

24. Björn Gunnlaugsson, kt. 030269-4039, 
verkefnastjóri, Miðbraut 17, Seltjarnarnesi

25. Ýmir Vésteinsson, kt. 080372-3349, lyfjafræðingur, 
Breiðvangi 64b, Hafnarfirði

26. Jónas Kristjánsson, kt. 050240-3559, 
eftirlaunamaður, Brúnavegi 9, Reykjavík

R – listi Alþýðufylkingarinnar:
1. Erna Lína Örnudóttir Baldvinsdóttir, kt. 

070798-2049, háskólanemi, Bjarkavöllum 5e, Hafnarfirði
2. Þorvarður Bergmann Kjartansson, kt. 

020392-2749, tölvunarfræðingur, Garðaflöt 11, Garðabæ
3. Guðmundur Smári Sighvatsson, kt. 150465-

5839, byggingafræðingur, Lómatjörn 12, Reykjanesbæ
4. Sigrún Erlingsdóttir, kt. 171292-2399, flugfreyja, 

Hjallabraut 43, Hafnarfjörður
5. Einar Andrésson, kt. 190390-3229, 

stuðningsfulltrúi, Ásgarði 14, Reykjavík
6. Maricris Castillo de Luna, kt. 201180-2369, 

grunnskólakennari, Fjarðarseli 35, Reykjavík
7. Erla María Björgvinsdóttir, kt. 090594-2819, 

verkamaður, Fannborg 7, Kópavogi
8. Guðjón Bjarki Sverrisson, kt. 170253-3029, 

stuðningsfulltrúi, Selvogsgötu 26, Hafnarfirði
9. Alina Vilhjálmsdóttir, kt. 230293-4499, 

hönnuður, Garðaflöt 11, Garðabæ
10. Kári Þór Sigríðarson, kt. 220765-3939, 

búfræðingur, Merkigili 22, Akureyri
11. Sigurjón Þórsson, kt. 210586-2969, 

tæknifræðingur, Klapparstíg 9, Hvammstanga
12. Tómas Númi Helgason, kt. 201196-2999, 

atvinnulaus, Sunnubraut 6, Reykjanesbæ
13. Sveinn Elías Hansson, kt. 060761-7799, 

húsasmiður, Sólheimum 40, Reykjavík
14. Sigurjón Sumarliði Guðmundsson, kt. 

261089-2709, nemi, Seljabraut 22, Reykjavík
15. Bergdís Lind Kjartansdóttir, kt. 211296-2089, 

nemi, Engihjalla 17, Kópavogi
16. Viktor Penalver, kt. 240891-2049, öryrki, Þúfubarði 

17, Hafnarfjörður
17. Stefán Hlífar Gunnarsson, kt. 150997-3569, 

vaktstjóri, Lækjamótum 29, Sandgerði
18. Egill Fannar Ragnarsson, kt. 200291-3019, 

hlaðmaður, Borgarvegi 3, Reykjanesbæ
19. Kolbrún Ósk Óskarsdóttir, kt. 241253-4069, 

tónlistarkennari, Trönuhjalla 7, Kópavogi
20. Bjarki Aðalsteinsson, kt. 140695-2389, 

atvinnulaus, Fífumóa 3b, Reykjanesbæ
21. Patrick Ingi Þór Sischka, kt. 050990-3119, 

öryrki, Klausturstíg 1, Reykjavík

22. Bjarni Júlíus Jónsson, kt. 200799-3059, 
pizzasendill, Svölutjörn 42, Reykjanesbæ

23. Gunnjón Gestsson, kt. 210890-3439, leiðbeinandi, 
Álftamýri 24, Reykjavík

24. Vilhjálmur Hjaltalín Jónsson, kt. 240774-
5429, stuðningsfulltrúi, Nónhæð 4, Garðabæ

25. Axel Þór Kolbeinsson, kt. 011278-5159, öryrki, 
Háaleitisbraut 39, Reykjavík

26. Guðmundur Magnússon, kt. 060747-4829, 
leikari, Reynimel 64, Reykjavík

S – listi Samfylkingarinnar - 
jafnaðarmannaflokks Íslands: 

1. Guðmundur Andri Thorsson, kt. 311257-6419, 
rithöfundur, Blikastíg 14, Álftanesi

2. Margrét Tryggvadóttir, kt. 200572-5219, 
bókmenntafræðingur, Reynihvammi 22, Kópavogi

3. Adda María Jóhannsdóttir, kt. 070367-5569, 
framhaldsskólakennari og bæjarfulltrúi, Skógarhlíð 7, 
Hafnarfirði

4. Finnur Beck, kt. 150675-5539, lögfræðingur og 
Stjórnmálafræðingur, Reynimel 92, Reykjavík

5. Sigurþóra Bergsdóttir, kt. 210372-5399, 
vinnusálfræðingur, Nesvegi 123, Seltjarnarnesi

6. Símon Örn Birgisson, kt. 240884-2599, 
dramatúrgur, Blómvangi 15, Hafnarfirði

7. Gunnar Helgason, kt. 241165-4269, leikari og 
rithöfundur, Stekkjarhvammi 23, Hafnarfirði

8. Steinunn Dögg Steinsen, kt. 020379-3409, 
verkfræðingur, Hjallahlíð 5, Mosfellsbæ

9. Erna Indriðadóttir, kt. 251252-4919, 
fjölmiðlamaður, Nýhöfn 1, Garðabæ

10. Hjálmar Hjálmarsson, kt. 280863-2709, leikari 
og leikstjóri, Reynigrund 83, Kópavogi

11. Kolbrún Þorkelsdóttir, kt. 081175-4549, 
lögfræðingur, Blásölum 20, Kópavogi

12. Kjartan Due Níelsen, kt. 030975-3919, 
verkefnastjóri, Brattholti 21, Mosfellsbæ

13. Margrét Kristmannsdóttir, kt. 240262-4449, 
framkvæmdastjóri, Engjasmára 9, Kópavogi

14. Hafsteinn Karlsson, kt. 061056-3279, skólastjóri, 
Naustavör 4, Kópavogi

15. Gerður Aagot Árnadóttir, kt. 070664-4109, 
læknir, Brautarlandi 15, Reykjavík

16. Óskar Steinn Ómarsson, kt. 090794-2489, 
stjórnmálafræðinemi og ritari, Kirkjuvegi 11b, Hafnarfirði

17. Margrét Hildur Guðmundsdóttir, kt. 121181-
4449, deildarstjóri, Hverfisgötu 61, Hafnarfirði

18. Þráinn Hallgrímsson, kt. 070248-3609, 
skrifstofustjóri Eflingar, Helgubraut 13, Kópavogi

19. Ýr Gunnlaugsdóttir, kt. 151163-3439, 
viðburðastjóri, Andahvarfi 5, Kópavogi

20. Gísli Geir Jónsson, kt. 070149-2739, 
verkfræðingur, Nýhöfn 5, Garðabæ

21. Rósanna Andrésdóttir, kt. 220989-2919, 
stjórnmálafræðingur, Hólmatúni 31, Álftanesi

22. Stefán Bergmann, kt. 020742-4889, líffræðingur 
og f.v. dósent við HÍ, Hamarsgötu 2, Seltjarnarnesi

23. Jóhanna Axelsdóttir, kt. 021243-3299, kennari, 
Burknavöllum 17a, Hafnarfirði

24. Ingvar Júlíus Viktorsson, kt. 090442-7599, kenn ari 
og fv. bæjarstjóri í Hafnarfirði, Svöluhrauni 15, Hafnarfirði

25. Rannveig Guðmundsdóttir, kt. 150940-4789, 
fv. bæjarfulltrúi, alþingismaður og ráðherra, Hlíðarvegi 
61, Kópavogi

26. Árni Páll Árnason, kt. 230566-5939, lögfræðingur, 
fv. alþingismaður og ráðherra, Túngötu 36a, Reykjavík

V – listi Vinstrihreyfingarinnar 
- græns framboðs:

1. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, kt. 090275-5189, 
alþingismaður, Ásvallagötu 23, Reykjavík

2. Ólafur Þór Gunnarsson, kt. 170763-4409, 
öldrunarlæknir, Þinghólsbraut 32, Kópavogi

3. Una Hildardóttir, kt. 030891-2529, 
upplýsingafulltrúi, Álafossvegi 31, Mosfellsbæ

4. Fjölnir Sæmundsson, kt. 260170-5709, 
lögreglufulltrúi, Lækjarkinn 10, Hafnarfirði

5. Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, kt. 301275-5879, starfs-
maður Kvikmyndasafns Íslands, Langeyrarvegi 3, Hafnarfirði

6. Margrét Pétursdóttir, kt. 031166-2929, 
aðstoðarmaður tannlæknis, Hringbraut 63, Hafnarfirði

7. Amid Derayat, kt. 050664-3099, líffræðingur, 
Mánabraut 15, Kópavogi

8. Gunnar Árnason, kt. 040569-3919, 
framkvæmdastjóri, Brekkugötu 14, Hafnarfirði

9. Kristrún Birgisdóttir, kt. 291067-8679, sérfræð ing-
ur í framhaldsskólamálum, Smyrlahrauni 28, Hafnarfirði

10. Kristján Ketill Stefánsson, kt. 110279-5909, 
framkvæmdastjóri, Ástúni 10, Kópavogi

11. Þórdís Dröfn Andrésdóttir, kt. 110597-2159, 
háskólanemi og ritstýra UVG, Stekkjarhvammi 15, 
Hafnarfirði

12. Helgi Hrafn Ólafsson, kt. 240188-2289, 
Íþróttafræðingur, Ásbraut 19, Kópavogi

13. Kristín Helga Gunnarsdóttir, kt. 241163-2459, 
rithöfundur, Einilundi 8, Garðabæ

14. Kristbjörn Gunnarsson, kt. 080774-3119, 
tölvunarfræðingur, Melási 5, Garðabæ

15. Guðbjörg Sveinsdóttir, kt. 110854-4639, 
geðhjúkrunarfræðingur, Trönuhjalla 13, Kópavogi

16. Árni Stefán Jónsson, kt. 191251-3349, formaður 
SFR, Stuðlabergi 110, Hafnarfirði

17. Bryndís Brynjarsdóttir, kt. 300368-4259, 
myndlistarmaður, Fellsási 9a, Mosfellsbæ

18. Sigurbjörn Hjaltason, kt. 100658-5429, bóndi, 
Kiðafelli 2, Mosfellsbæ

19. Ragnheiður Gestsdóttir, kt. 010553-3269, 
rithöfundur, Lækjargötu 12, Hafnarfirði

20. Þórir Steingrímsson, kt. 240846-3579, formaður 
Heilaheilla, Hraunbraut 22, Kópavogi

21. Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, kt. 210369-
5979, bæjarfulltrúi og lögmaður, Austurgötu 41, Hafnarfirði

22. Magnús Jóel Jónsson, kt. 051089-2009, 
Hafravöllum 3, Hafnarfirði

23. Þóra Elfa Björnsson, kt. 050639-7469, setjari, 
Skólagerði 41, Kópavogi

24. Grímur Hákonarson, kt. 080377-4019, leikstjóri, 
Framnesvegi 34, Reykjavík

25. Þuríður Backman, kt. 080148-4539, fyrrverandi 
alþingismaður, Bjarnhólastíg 2, Kópavogi

26. Ögmundur Jónasson, kt. 170748-4099, 
fyrrverandi alþingismaður, Grímshaga 6, Reykjavík

Yfirkjörstjórn  
Suðvesturkjördæmis,  

14. október 2017.

Ástríður Sólrún Grímsdóttir,
Huginn Freyr Þorsteinsson,
Helga Sigrún Harðardóttir,

Herdís Hallmarsdóttir,
Eysteinn Jónsson.
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Á vormánuðum opnaði fyrirtækið 
Paint Iceland í húsnæði að Flatahrauni 
5 hér í Hafnarfirði. Fyrirtækið býður 
upp á nýja tegund afþreyingar sem ekki 
hefur verið í boði hér á landi fram til 
þessa. Ætti hún að geta vakið áhuga, 
bæði hjá heimamönnum og þeim 
ferðamönnum sem leggja leið sína til 
landsins.

Paint Iceland býður upp á  málunar-
kvöld þar sem einstaklingar og hópar 
geta mætt og málað saman. Á þessum 
kvöldum leiðbeina myndlistarkennarar 
gestum í gegnum gerð málverks allt frá 
fyrstu pensilstroku og þar til að verkið 
stendur fullklárað eftir. Hver og einn 
þátttakandi vinnur sína eigin mynd og 
er alltaf skemmtilegt að sjá hversu 
ólíkar myndirnar verða þrátt fyrir að 
málað sé eftir sömu fyrirmyndinni.

Kvöldin henta öllum, hvort sem fólk 
hefur haldið á pensli áður eða ekki. 
Þannig sýnir reynslan að fólk kemur 
sjálfu sér oftast mjög á óvart þegar það 
hefst handa við að móta myndina.

Nú þegar er komin nokkur reynsla á 
þessa afþreyingu að sögn þeirra sem 
standa að fyrirtækinu. Hafa smærri og 
stærri hópar málað fjölda fallegra 
mynda sem þátttakendur geta verið 
stoltir af og hægt er að sjá nokkur dæmi 
um afraksturinn á heimasíðu fyrir-

tækisins, painticeland.com og einnig 
facebook-síðu þess.

Einkunnarorð Paint Iceland eru 
„Sköpum og skálum“ og vísa þau til 
þess markmiðs fyrirtækisins að gera 
fólki kleift að skapa, skála og skemmta 
sér. 

Segir Þórunn Erla Stefánsdóttir hjá 
Paint Icland segir að það hafi til dæmis 
komið skemmtilega út þegar starfs-
mannafélög og fyrirtækjahópar hafa 
tekið kvöldið frá hjá Paint Iceland og 
þannig nýtt hugmyndafræðina til að 
hrista hópinn vel saman. „Hægt er að 
taka á móti allt að 30-40 manns í hvert 

sinn. Hefst þá kvöldið jafnvel á góðum 
kvöldverði á veitingahúsi en þá eru 
einnig dæmi um að hópar hafi komið 
með veitingar á hlaðborð og gæðir 
hópurinn sér þá á veitingum inn á milli 
en engar veitingar eru seldar á 
staðnum,“ segir Þórunn Erla.

Skapað, skálað og skemmt sér 
Paint Iceland býður upp á listræna afþreyingu

Ánægður hópur með myndirnar sem þátttakendurnir máluðu.

Fulltrúi Félags íslenskra bifreiða-
eigenda veitti þann 11. október sl. Set-
bergs skóla viðurkenningu félagsins 
fyrir öruggar gönguleiðir í skólans.

Tilgangur viðurkenningarinnar sem 
kallast Gangbrautin 2017 er að vekja 
athygli á því sem er vel gert í gang-
brautarmálum og að brýna fyrir skóla-
börnum að nota öruggar gönguleiðir í 
skólann.

Víða hefur mikið vantað upp á að 
gangbrautir séu merktar skv. reglum, 
ekki síst í Hafnarfirði en eftir ábend-
ingar, m.a. í þessu blaði hafa merkingar 
víða verið bættar.

Við afhendinguna kynnti Runólfur 
Ólafs son, framkvæmdastjóri FÍB,  átak 
félagsins, Gangbraut – Já takk, sem 
miðar að því að tryggja ör yggi gangandi 
vegfarenda og sýndi yngstu nemendum 
Setbergsskóla mynd ir úr átakinu.

Afhenti hann Maríu Pálmadóttur, 
skólastjóra Setbergsskóla og tveimur 
fulltrúum nemenda skjöld sem er 
viðurkenning félagsins til Setbergsskóla 
fyrir öruggar gönguleiðir í skólann.

Þetta er í annað sinn sem þessi 
viðurkenning er veitt en félagið veitti 
Hólabrekkuskóla verðlaunin árið 2014.

Setbergsskóli fékk viðurkenningu fyrir 
öruggar gönguleiðir í skólann

Liður í átaki FÍB til að bæta merkingar gangbrauta

Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB og María Pálmadóttir skólastjóri 
Setbergsskóla ásamt Hröfnu Hjartar Geirfinnsdóttur og Birni Hólm 
Bjarnasyni sem tóku við viðurkenningunni f.h. skólans.Gangbrautir eru vel merktar við skólann.
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KJÖRFUNDUR Í HAFNARFIRÐI

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

vegna alþingiskosninga 28. október 2017
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
Kjörstaðir í Hafnar�rði eru Lækjarskóli og Víðistaðaskóli

Lækjarskóli Sólvangsvegi 4

1. kjördeild
Erl.bús.len.en 8 ár
Erl.bús.skem.en 8 ár
Óstaðsettir í hús
Arnarhraun
Austurgata
Álfaberg
Álfaskeið
Álfholt
Ásbúðartröð
Berjahlíð
Birkiberg
Birkihlíð
Birkihvammur

2. kjördeild
Bjarmahlíð
Blikaás
Brattakinn
Brattholt
Brekkuás
Brekkugata
Brekkuhlíð
Brekkuhvammur
Burknaberg
Bæjarholt
Bæjarhraun
Dalsás
Dalshraun
Dofraberg
Dvergholt
Efstahlíð
Einiberg
Einihlíð
Engjahlíð
Erluás
Erluhraun
Eyrarholt

3. kjördeild
Fagraberg
Fagrahlíð
Fagrakinn
Fagrihvammur
Fálkahraun
Fjarðargata
Fjóluás
Fjóluhlíð
Fjóluhvammur
Flatahraun
Furuás
Furuberg
Furuhlíð
Garðstígur
Gauksás
Glitberg
Greniberg
Grænakinn
Gunnarssund
Hamarsbraut
Hamrabyggð
Háabarð
Háaberg
Háakinn
Háholt
Háihvammur
Hellubraut

4. kjördeild
Hlíðarás
Hlíðarbraut
Hnotuberg
Holtabyggð
Holtsgata
Hólabraut
Hólsberg

4. kjördeild frh.
Hraunstígur
Hringbraut
Hvammabraut
Hvassaberg
Hverfisgata
Hörgsholt
Jófríðarstaðarvegur
Kaldakinn
Kelduhvammur
Kjarrberg
Kjóahraun
Klapparholt
Klausturhvammur
Kléberg

5. kjördeild
Klettaberg
Klettabyggð
Klettahraun
Klukkuberg
Kríuás
Krókahraun
Kvistaberg
Kvíholt
Lindarberg
Lindarhvammur
Linnetsstígur
Ljósaberg
Ljósatröð
Lóuás
Lóuhraun
Lyngbarð
Lyngberg
Lynghvammur
Lækjarberg
Lækjargata

6. kjördeild
Lækjarhvammur
Lækjarkinn
Mánastígur
Mávahraun
Melholt
Miðholt
Mjósund
Mosabarð
Móabarð
Móberg
Mýrargata
Næfurholt
Reyniberg
Reynihvammur
Selvogsgata
Skálaberg
Skipalón
Skógarás
Skógarhlíð
Skólabraut
Sléttahraun
Smárabarð
Smárahvammur
Smyrlahraun
Sólberg
Sóleyjarhlíð

7. kjördeild
Sólvangsvegur
Spóaás
Staðarberg
Staðarhvammur
Stapahraun
Steinahlíð
Stekkjarberg

7. kjördeild frh.
Stekkjarhvammur
Stekkjarkinn
Strandgata
Stuðlaberg
Suðurbraut
Suðurgata
Suðurholt
Suðurhvammur
Sunnuvegur
Svalbarð
Svöluás
Svöluhraun

8. kjördeild
Teigabyggð
Tinnuberg
Tjarnarbraut
Traðarberg
Túnhvammur
Urðarstígur
Úthlíð
Vallarbarð
Vallarbraut
Vallarbyggð
Vesturholt
Vitastígur
Víðiberg
Víðihvammur
Vörðuberg
Þórsberg
Þrastahraun
Þrastarás
Þúfubarð
Öldugata
Ölduslóð
Öldutún
Stök hús

Víðistaðaskóli Hrauntungu 7

9. kjördeild
Akurvellir
Berjavellir
Bjarkarvellir
Blómvangur
Blómvellir
Breiðvangur
Brunnstígur
Burknavellir

10. kjördeild
Daggarvellir
Drangagata
Drekavellir
Einivellir
Engjavellir
Eskivellir
Fífuvellir
Fjóluvellir
Fléttuvellir

11. kjördeild
Flókagata
Furuvellir
Garðavegur
Glitvangur
Glitvellir
Hafravellir
Heiðvangur
Hellisgata
Herjólfsgata
Hjallabraut
Hnoðravellir
Hraunbrún
Hraunhvammur

12. kjördeild
Hraunkambur
Hrauntunga
Hraunvangur
Kirkjuvegur
Kirkjuvellir
Klettagata
Klukkuvellir
Krosseyrarvegur
Kvistavellir
Langeyrarvegur
Laufvangur
Merkurgata
Miðvangur

13. kjördeild
Norðurbakki
Norðurbraut
Norðurvangur
Nönnustígur
Reykjavíkurvegur
Skerseyrarvegur
Skjólvangur
Skúlaskeið
Smiðjustígur
Suðurvangur
Sævangur
Tunguvegur
Unnarstígur
Vesturbraut
Vesturgata
Vesturvangur
Víðivangur
Vörðustígur
Þrúðvangur

Kjósendum er bent á kosningavef innanríkisráðuneytisins: www.kosning.is og upplýsingar á vef 
Hafnarfjarðarbæjar: www.hafnar�ordur.is. Kjósendum ber að framvísa persónuskilríki á kjörstað.

Yfirkjörstjórn mun hafa aðsetur í Lækjarskóla, sími 555 0585.

Y�rkjörstjórn Hafnar�arðar
Þórdís Bjarnadóttir, Torfi Karl Antonsson og Sigurður Pétur Sigmundsson
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Verslunin SmartBeds var opnuð 
nýlega á 2. hæð í verslunarmiðstöðinni 
Firði. Þar má sjá allsérstæð húsgögn 
sem nýtast vel þar sem pláss er af 
skornum skammti.

Sigmundur Þór Árnason í SmartBeds 
segir húsgögnin vera ítalska gæða-
framleiðslu sem hönnuð sé með það í 
huga að nýta og spara pláss. Segir hann 
verslunina kynna fyrst og fremst 
húsgögn ætluð heimilum en þau geta 
líka nýst á gistiheimilum og hótelum.

„Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval 
rúma sem fella má upp að vegg. Þau 
geta nýst sem skápur, hillur eða 
skrifborð þegar þau eru ekki í notkun 
og með einu handtaki má svo breyta 
þeim í rúm,“ segir Sigmundur.

Nefnir hann sem dæmi unglingarúm 
sem er skrifborð á daginn en þegar nota 
á rúmið er það felt niður og allt sem á 
borðinu var er aðgengilegt undir 
rúminu. Ekki þarf að taka neitt af 
borðum eða hillum, þegar rúmin eru 
feld niður.

„Við erum einnig með borð sem fella 
má niður og kojur og henta því mjög 
vel fyrir þá sem búa í litlu húsnæði og í 
raun geta komist af með minna húsnæði 
en ella,“ segir Sigmundur.

Hægt er að velja viðaráferð og áklæði 
eftir smekk en rúmin eru flutt inn eftir 
pöntunum. Fram að jólum er tilboð á 
húsgögnunum og fylgir vandaður 
etanól arinn hverju keyptu rúmi.

Skoða má hinar ýmsu gerðir í 
versluninni en einnig á heimasíðu 
verslunarinnar, www.smartbeds.is

Ný verslun með húsgögn sem spara pláss
SmartBeds er ný verlun í Firði með rúm sem hægt er að fella upp að vegg og fleiri húsgögn

Sigmundur Þór í nýju versluninni í Firði.

Unglingarúmið sem sjá má undir málverkinu á stóru myndinni.
Við hillusamstæðu sem breytist í 
vandað rúm.

Umferð á 
gatnamótin 
8. desember
Framkvæmdir ganga vel við nýju 

mislægu gatnamót Reykjanesbrautar 
og Krýsuvíkurvegar. Gatnamótin munu 
auðvelda aðkoma í iðnaðarhverfin á 
Völlum og í Selhrauni auk þess að gera 
leiðina greiðari að byggðinni innst á 
Völlum og í Skarðshlíð.

Þá myndast á ný vegtenging af 
Hvaleyrarholti og að Reykjanesbraut 
og yfir hana að Völlum svo íbúar á 
Hvaleyrarholti eiga nú greiðari aðgang 
að Ásvallalaug, íþróttasvæði Hauka og 
versluninni Bónus svo eitthvað sé 
nefnt.

Kostnaður við mislægu gatnamótin 
er um einn milljarður króna. Tvöföldun 
á Reykjanesbraut frá Kaldárselsvegi að 
gatnamótunum er tilbúin til útboðs en 
ekkert fjármagn hefur verið sett í það 
verk ennþá.
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Ekki er mjög langt síðan einstefna 
var sett á götu sem liggur að íþróttahúsi 
Setbergsskóla. Nú er heimilt að aka að 
íþróttahúsinu nyrst við húsið, alveg við 
miðeyju að hringtorgi en frá því á milli 
Setbergsskóla og íþróttahússins. 

Sá galli er hins vegar á gjöf Njarðar 
að á milli akreina er heil lína þar sem 
aka á inn að íþróttahúsinu og í raun 
ætlast til að þeir sem koma úr suðri 
þurfi fyrst að fara um hringtorgið áður 
en hægt er að aka að íþróttahúsinu. Það 
gera menn hins vegar ekki og jafnvel 

virða heldur ekki merkingu um að 
innakstur sé bannaður.

Það vekur einnig athygli að þar sem 
yfirhöfuð er miðlína þá er það hálfbrotin 
lína sem segir að óheimilt er að aka yfir 
hana nema með sérstakri varúð. Spyrja 
menn sig hvers vegna ekki sé notuð heil 
lína og framúrakstur bannaður framan 
við skólabyggingarnar.

Ökumönnum vísað yfir heila línu
Misvísandi umferðarmerkingar við Setbergsskóla - framúrakstur leyfður með varúð

Mörgum hefur brugðið í brún að sjá 
gríðarlega landfyllingu í Kapelluhrauni, 
suðvestan við kvartmílubrautina og 
Gerðisstíg.

Skv. skipulagi sem bæjarstjórn 
samþykkti 28. október 2015 er þarna 
svæði merkt Akstursíþróttir - vélhjól 
þar sem vera á 1,7 km löng malar 
motorcrossbraut með öllu tilheyrandi. 
Þá er gert ráð fyrir 0,7 km langri 
minicross malarbraut og 700 m braut 
fyrir ísakstur um vetur og gokart á 
sumrin.

Ekki finnast í fundargerðum nein 
framkvæmdaleyfi en á deiliskipulagi er 
ekkert getið um hæð jarðfyllinga annað 
en að gert sé ráð fyrir 2-4 m háum  
jarðvegsmönum sem nota á til að draga 
úr hávaðamengun á svæði Kvartmílu-
klúbbsins.

Formaður skipulags- og byggingar-
nefndar gat ekki upplýst um það hvaða 
leyfi lágu á bak við jarðvegsfyllinguna.

Gríðarleg landfylling í Kapelluhrauni
Fyrirhugað svæði fyrir aksturssvæði fyrir vélhjól á vegum Kvartmíluklúbbsins

Mynd af jarðfyllingunum tekin í lok júlí sl.

Eins og sjá má hefur gríðarlega 
mikið magn af jarðvegi verið flutt á 
svæðið sem orðið hefur að stjóru 
„fjalli“.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Gildandi deiliskipulag

Engar yfirborðsmerkingar sýna að framúrakstur sé bannaður. Hér er heil lína á milli akreina þar sem heimilt er að aka að íþróttahúsinu.
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þjónusta
Bílaþrif. Kem og sæki. Bón verndar 

bílinn. Úrvals efni. Djúp hreins un. Hagstætt 
verð. Uppl. í s. 845 2100. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTAFRÉTTASKOT
á

sport@fjardarfrettir.is

Hafnarborg
Tvær sýningar standa nú yfir í Hafnar-
borg. Það eru sýningarnar „Málverk – 
ekki miðill“ í aðalsal safnsins og 
sýningin „Erindi“ í Sverrissal. 

Kvöldganga í skógi
Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar og 
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar bjóða 
til skógargöngu nk. þriðjudag, 24. 
október, kl. 19.30. Safnast verður 
saman við Gróðrarstöðina Þöll við 
Kaldárselsveg og þaðan verður gengið 
um skógarsvæði Skógræktarfélags 
Hafnarfjarðar. Við upphaf göngunnar 
flytur formaður Krabbameinsfélags 
Hafnarfjarðar, Anna Borg, stutt ávarp 
og að því loknu mun Steinar Björg vins-
son, skógfræðingur, vera með leiðsögn 
um skóginn. Gert er ráð fyrir að skógar-
gangan taki um eina klukkustund og að 
henni lokinni verður boðið upp á heitt 
súkkulaði og meðlæti í húsakynnum 
Þallar. Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar 
og Skógræktarfélag Hafnarfjarðar, 
hvetja sem flesta til að taka þátt í 
kvöld göngu um skóginn. Göngufólk er 
beðið að taka með sér ljósfæri þar sem 
skuggsýnt er orðið. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Kallað var eftir aðstoð slökkviliðs að 
Setbergsskóla í hádeginu 11. október sl. 
Kveiktur hafði verið eldur í ruslafötu á 
snyrtingu drengja á jarðhæð. Varð af 
eldinum mjög mikill reykur en hús-
vörður og fleiri voru skammt undan og 
slökktu eldinn fljótt svo engin hætta 
stafaði af að sögn skólastjóra.

Óskað var eftir aðstoð slökkviliðs til 
að reykræsa og mætti slökkvilið á 
staðinn með slökkvibíl og sjúkrabíl. 

Eldvarnakerfi skólans brást við með 
látum og fóru allir nemendur og 
starfsfólk út á skólalóð eins og rým-
ingaráætlun segir til um. Lokuðust 
hurð ir á milli reykhólfa. Slökkvilið 
reykræsti salernið og nemendur komust 
fljótt aftur inn í þá hluta skólans sem 
ekki lokuðust af.

Vel gekk að reykræsa en nokkrar 
skemmdir urðu á salerni. Slökkviliðið 
hvarf á braut upp úr kl. 13.

Mikill reykur í Setbergsskóla
Kveikt í ruslafötu á salerni – starfsfólk slökkti eldinn

Slökkviliðið við Setbergsskóla.

Þúsund manns mættu á leik FH gegn 
St. Petersburg í Evrópubikarnum í 
handbolta sl. sunnudag. Leikið var í 
Rússlandi en FH vann fyrri leikinn í 
Kaplakrika 32-27.

Staðan í hálfleik var 16-12 St. Peters-
burg í vil. Seinni hálfleikur var æsi-
spennandi þrátt fyrir að FH væri undir 
með þrem til fimm mörkum allan 
hálfleikinn því St. Petersburg þurfti að 
vinna leikinn með meira en 5 mörkum til 
þess að komast áfram. Þegar fimmtán 
sekúndur voru til leiksloka var staðan 
32-27 og FH í sókn, FH-ingar náðu skoti 
á mark en markmaður St. Peters burg 
varði og var haldið í framlengingu til að 
ná fram úrslitum í einvíginu.

Allar sóknir fyrri helmings fram-
lengingarinnar nema seinasta sókn Rúss-
anna enduðu með marki og var staðan 
35-31 í lok fyrri helmings fram leng ingar-
innar. Seinni helming fram lengingarinnar 
lauk með 2-2 jafntefli. Leiknum lauk 
með fjögurra marka sigri St. Petersburg 
37-33 en FH vann ein vígið samanlagt 
65-64 og eru komið áfram í þriðju um -

ferð Evrópu bikarsins að því gefnu að 
kæra Rússanna á framkvæmd leiksins 
verði ekki tekin til greina. Eftirlitsdómari 

tilkynnti fyrir leik að ef jafnt yrði í 
einvígunu að loknum venjulegum 
leiktíma yrði 2 x 5 mínútna framlenging 
en Rússarnir segja að grípa hefði átt stax 
til víta keppni skv. gildandi reglum.

Mikil fagnaðarlæti urðu í Sjónarhóli 
þar sem fólk kom saman að horfa á 
leikinn.

Einar Rafn Eiðsson var markahæstur 
FH-inga með 8 mörk en þeir Gísli 
Þorgeir Kristjánsson og Ísak Rafnsson 
skoruðu 6 mörk hvor.

Dregið var í 3. umferð EHF-bikarsins 
sl. þriðjudag og mun sigurvegari úr 
einvíginu mæta slóvakíska stórveldinu 
HT Tatran Presov sem 12 sinnum hefur 
orðið slóvakískur meistari síðan 2004.

Uppfært: EHF hefur úrskurðað að 
vítakeppnin fari fram í Rússlandi!

Úrslit Evrópuleiks kærð
FH sigraði í viðureigninni gegn St. Petersburg en óvissa er um framhaldið

Einar Rafn Eiðsson var markahæstur FH-inga með 8 mörk. Hann er 
jafnframt markahæstur í EHF deildinni með samtals 32 mörk.

Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði 6 mörk í leiknum í Rússlandi.
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

FJÖRÐUR

„Minn metnaður er heiðarleiki, vönduð 
vinnubrögð og persónuleg þjónusta“

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði, sími 519 5900

Ertu í fasteignahugleiðingum? 
Vantar allar gerðir eigna á skrá!  Frítt söluverðmat

Páll B. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Ársæll Steinmóðsson 
aðst.m. í lögg.námi

Ársæll Steinmóðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala  

sími 896 6076 
as@remax.is

Handbolti: 
19. okt. kl. 19.45, Víkin 

Víkingur- FH,  1. deild kvenna

22. okt. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Selfoss,  úrvalsdeild karla

22. okt. kl. 19.30, Valshöllin 
Valur - FH,  úrvalsdeild karla

24. okt. kl. 20, Framhús 
Fram - Haukar,  Úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar - Selfoss: 22-20
FH - Afturelding: 20-15

ÚRSLIT KARLA:
Afturelding - Haukar: 25-32

St. Petersburg HC - FH: 37-33
Víkingur - FH: 23-36

Körfubolti: 
20. okt. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Þór Þ.,  úrvalsd. karla

25. okt. kl. 19.15, Smárinn 
Breiðablik - Haukar,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar - Valur: (miðv.dagur)

Snæfell - Haukar: 72-76

ÚRSLIT KARLA:
Grindavík - Haukar: 90-80

ÍÞRÓTTIR
Hafnarfjarðarbær og Markaðsstofa 

Hafnarfjarðar stóðu fyrir vel heppnaðri 
ráðstefnu í Hafnarborg um stöðuna og 
tækifærin í ferðaþjónustunni sl. 
laugardag. Ráðstefnan bar yfirskriftina 
„Stefna og staða Hafnarfjarðar í ferða-
þjónustu“. 

Um eitt hundrað manns sóttu ráð-
stefnuna sem var hugsuð sem upphafs-
stef í framtíðarvinnu þar sem lögð 
verður áhersla á framtíðarsýn og 
stefnu mörkun fyrir bæinn. Ekki ein-
ungis sem áfangastað fyrir erlenda gesti 
heldur einnig fyrir þá sem þar búa og 
reka fyrirtæki.  

Fagfólk bæði úr fræðigreinum og 
ferða þjónustu héldu erindi og í fram-
haldinu voru pallborðs umræður. 
Áherslan var á vörumerkjastefnur og 
ferða málastefnur, hvernig þær eru unn-
ar, hvernig þeim er framfylgt og 
að gerð ar áætlanir sem þeim þurfa að 
fylgja og hvernig unnið er með þær og 
þeim framfylgt. 

Rauði þráðurinn í erindum frum-
mælenda var tvíþættur. Annarsvegar 
það að vörumerki eða mörkun sveitar-
félags getur aldrei verið byggt á öðru en 
sannri upplifun gesta og íbúa hvers 
sveitarfélags eða áfangastaðar. Hins-

vegar að ferðaþjónustan verði að vaxa 
og dafna innan ramma sem reynir 
hvorki á þolmörk íbúa né náttúru. Það 
var í raun sameiginlegt stef þeirra sem 
héldu kynningar sama hvort þeir komu 
frá Reykjavík eða Skaftárhreppi. 

Helgi S. Gunnarsson forstjóri Regin 
kynnti svo áform félagsins um að 
byggja 140 herbergja hótel við 
Strandgötuna, á reitnum fyrir aftan 
verslunar miðstöðina Fjörð. Helgi 
kynnti teikn ingar af væntanlegri 
byggingu sem er teiknuð upp sem mörg 
minni hús frekar en eitt stórt til að falla 

betur inn í götumynd Strandgötunnar. 
Sagði  Helgi að félagið leiti ennþá að 
hent ugum aðila til að reka hótel í 
bygging unni en sagðist finna fyrir 
miklum áhuga á framkvæmdinni og að 
Regin væri að undirbúa verkefnið af 
fullum þunga.  

Fundarstjóri var Þór Bæring Ólafsson 
einn eigandi Gaman ferða og stjórnar-
maður í Markaðsstofu Hafnarfjarðar. 
Ráðstefnan var opin öllum bæði 
fagaðilum og bæjarbúum með áhuga á 
greininni.

Ráðstefna um ferðaþjónustu
Upphafsstef í framtíðarvinnu um uppbyggingu ferðaþjónustu í bænum

Góð þátttaka var á ráðstefnunni um ferðaþjónustu í Hafnarfirði.

Hótel og stækkun Fjarðar.

Ekki er enn búið að finna rekstraraðila að hóteli við Fjörð.

Vespu ekið á 
gangandi 

vegfaranda
Um kl. 21.30 á þriðjudagskvöld var 

lögreglu tilkynnt um að vespu sem 
ungur ökumaður ók hefði verið ekið á 
gangandi vegfaranda við Arnarhraun. 
Meiðsli voru þó talin minni háttar.

Mynd úr safni.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



16    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 19. OKTÓBER 2017  

Nær fullt var í Bæjarbíói 
þegar Hafnarfjarðarbær boðaði 
til íbúafundar um sam göngu-
mál með áherslu á Reykja-
nesbraut á þriðjudagskvöld.

Haraldur L. Haraldsson setti 
fundinn og kynnti áherslur 
Hafnarfjarðarbæjar. Þormóður 
Sveinsson skipulagsfulltrúi 
sagði frá deiliskipulagi á 
svæðinu og Hrafnhildur R. 

Halldórsdóttir, íbúi í Setbergi 
sagði frá upplifun sinni af 
akstri um Reykjanesbrautina. 
Þá sagði Sindri Blær Gunnars-
son frá því þegar hann slasaðist 
í hörðum árekstri á nýju 
Reykja nesbrautinni við Kapla-

krika þar sem engin vegrið 
aðskilja akstursstefnu.

Þá var komið að kynningu á 
möguleikum þar sem Lilja 
Guðríður Karlsdóttir sam-
gönguverkfræðingur kynnti 
fyrst hver staðan væri í dag, 
umferðarþunginn og hvernig 
hann deilist yfir daginn. Þá 
kynnti hún ýmsa möguleika og 
sagði tvöföldun Reykjanes-

braut ar brýnasta af öryggis-
sjónarmiðum og sýndi nokkra 
möguleika á lausnum á gatna-
mótum við Lækjargötu og við 
Kaplakrika og einnig á mótum 
Fjarðarhrauns og Flatahrauns.

Benti hún á að nú annaði 
hring torgið við Lækjargötu 
vart umferðinni og betri lausn 
væri að hafa ljósastýrð 
gatnamót. Síðar benti fund-
argestur á að þar hefðu orðið 
alvarleg slys þegar þar var 
ljósastýring og fólk vildi ekki 
aftur ljósastýringu. 

Fulltrúi Vega gerðarinnar, 
Magnús Einars son kynnti að 
unnið væri að tillögu að ljósa-
stýrðu hringtorgi en hann 
fjallaði um sambærileg mál-
efni og Lilja.

Kynntu þau að 47 þúsund 
bílar færu um Reykjanesbraut 
á milli Kaplakrika og Lækjar-
götu á dag, 32 þúsund sunnan 
við Lækjargötu og 25 þúsund 
sunnan við kirkjugarðinn.

Megin niðurstaða fundarins 
var að fjár magn vantar til að 
bæta ástandið en hugmyndir 
um lausnir eru nokkrar.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Fjölmennur íbúafundur um 
Reykjanesbrautina

Engar lausnir í sjónmáli en tvöföldun tilbúin til útboðs

Hrafnhildur R. Halldórsdóttir í ræðustól.

Lilja Guðríður Karlsdóttir samgönguverkfræðingur.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Fjölmennt var og fjölmargar 
fyrirspurnir lagðar fram af 
fundargestum í lokin.
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