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Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Kosið er í Lækjarskóla og 
Víðistaðaskóla á laugardaginn 
og er opið kl. 9-22. Þú getur 
séð á bls. 9 hvar þú átt að 
kjósa. Hægt er að velja á milli 
10 stjórnmálasamtaka, jafn-
margra og í fyrra en í stað 

Dög  unar býður Miðflokk ur-
inn nú fram hér.

Skv. skoðanakönnun MMR 
sl. mánudag fær enginn flokk-
ur yfir 23% á landsvísu og 
Sjálfstæðisflokkur, VG, Sam-
fylking og Píratar einu flokk-

arnir með yfir 10% fylgi.  En 
það eru kjósendur sem ráða 
og hvert atkvæði skiptir máli. 
Meiri þátttaka hefur verið í 
utankjörfundar kosn ingu en í 
fyrra sem gefur vísbendingu 
um gjóða kjörsókn.

Fjölmennt var á 140 ára afmæli Lækjarskóla. Sjá nánar á bls. 8 og á www.fjardarfrettir.is

Kjósum á laugardag!
Tíu flokkar í boði hér í Suðvesturkjördæmi - Kraganum

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

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

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

Stofnuð 1983

KVISTAVELLIR 14-16

EINIVELLIR 7 HVERFISGATA 35
Glæsileg ný 145 m² raðhús á 
einni hæð með 31 m² bílskúr, 
skil ast fullbúin að utan sem 
innan.   
Verð frá 65 millj.

Sérlega falleg, björt og vel 
skipu lögð 80 m², 2-3ja herb. 
íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi, sér-
inngangur, útsýni. Laus strax.  
Verð 32,9 millj.

Tvær íbúðir, 211 m², sem seljast 
saman, lokafrágangur eftir 
ef skal selja sitt í hvoru lagi. 
Fallegt hús. Góð staðsetning.   
Verð 69,5 millj.

Hrekkjavaka
Halloween hátíð í Firði
Hrekkjavökutilboð 
í verslunum!

Hvað ætlar þú að kjósa??

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is Hádegisréttir og helgarbröns

http://www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Það er hrekkjavaka og aþingis-
kosn ingar á sama tíma. Allir 
reyna að vekja athygli á sér og 
allir vilja fá eitthvað fyrir sinn 
snúð. Sennilega nær samlíkingin 
ekki lengra – eða hvað?

Aðeins er ár síðan við kusum síðast til þings og 
meirihlutastjórn var mynduð. Upp úr meirihluta-
samstarfi slitnaði og þá er strax boðað til kosninga. 
Samt voru þingmenn kosnir til fjögurra ára og 
tryggðin við flokkana dugði hjá sumum ekki þetta 
eina ár. Að ári liðnu verður kosið til sveitarstjórna 
og þar er ekkert val, kosnir sveitarstjórnarfulltrúar 
verða að koma sér saman um stjórnun sveitar-
félagsins. Þá skiptir engu hvort meirihluti sé 
myndaður og eðlilega nægir að sveitarstjórnin taki 
ákvarðanir í málefnum sveitarfélagsins. Þegar upp 
er staðið ber hver og einn ábyrgð og flokkslínur 
skipta í raun engu.

Af hverju gildir ekki sama regla á þingi? Af 
hverju eru þingmenn ekki þvingaðir til að mynda 
stjórn? Nú er aðskilnaður á milli löggjafarvalds 
(Alþingis) og framkvæmdavalds (ráðuneytanna). 
Komi þingmenn sér ekki saman um myndun 
ríkisstjórnar er hægt að skipa utanþingsstjórn. Hér 
hefur ekki verið hefð fyrir minnihlutastjórnum eins 
og þekkist á Norðurlöndunum en þá reynir meira á 
aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdavalds 
eins og væri ef utanþingsstjórn væri skipuð. Með 
minnihlutastjórn geta flokkar sem af einhverjum 
ástæðum ekki vilja vera í stjórn varið stjórnina falli 
og stutt hana í þeim málefnum sem samkomulag er 
um. Þannig reynir meira á samstarf og minni hætta 
á gerræðislegum vinnubrögðum eins og fólk hefur 
upplifað í íslenskum stjórnmálum.

Hvað sem þessu líður þurfum við að kjósa á 
laugardag og sá á kvölina sem á völina. Grikk eða 
góðgæti? Nýtum okkur lýðræðislegan rétt, kjósum! 

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

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Sunnudagur 29. október

Messa kl. 11 
tileinkuð siðbótinni

Sunnudagaskóli
á sama tíma 

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13.30 

 www.astjarnarkirkja.is

Sunnudagur 29. október kl. 11

Sunnudagaskóli  
Hátíðarmessa

í tilefni 500 ára siðbótarafmælisins.

Súpa, brauð og kaffi.

Fimmtudagur 26. október kl. 20

Haustfundur kvenfélagsins
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  

www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Vetrardagar í Víðistaðakirkju

Laugardagur 28. október

Hátíðartónleikar  
og Lútherskantata kl. 16
á vegum Kjalarnessprófastsdæmis

Flytjendur:
Ragnheiður Gröndal,

Bylgja Dís Gunnarsdóttir
Gissur Páll Gissurarson

Kórar og organistar prófastsdæmisins.
Sinfóníuhljómsveit áhugamanna.

Stjórnandi: Oliver J. Kentish.

Sunnudagur 29. október

Tónlistarguðsþjónusta kl. 11
Karlakórinn Þrestir syngur  
undir stjórn Ástvalds Traustasonar.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt dagskrá  

í umsjá Maríu og Bryndísar.
Veitingar eftir messur í safnaðarsalnum.
Myndlistarsýning Jóns Gunnarssonar

Þriðjudagur 31. október

Bach fyrir börnin kl. 9.30
Börnum í 6. og 7. bekk Víðistaðaskóla

boðið á tónlistardagskrá í flutningi
Friðriks Vignis Stefánssonar organleikara.

Kyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:00

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is Hafnarfjarðarbær 
fékk 

jafnréttisverðlaun
Fyrst með jafnlaunavottun

Jafnréttisráð veitti á þriðjudag Hafnarfjarðarbæ 
jafnréttisverðlaun en verðlaunin eru veitt árlega.

Viðurkenningu geta hlotið einstaklingar, fyrirtæki, 
stofnanir, sveitarfélög, hópar eða félagasamtök, sem á 
einn eða annan hátt hafa skarað fram úr eða markað 
spor á sviði jafnréttiskynja. Var óskað eftir tilnefn-
ingum með auglýsingu.

Í rökstuðningi segir að Hafnarfjörður sé fyrstur 
sveitarfélaga til þess að fá jafnlaunavottun og reki 
framsækna og metnaðarfulla stefnu í jafnréttismálum 
sem geri sveitarfélagið að heildstæðum brautryðjenda 
á sviði jafnréttismála.
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Alls bárust 157 tillögur um framtíðar-
notkun húsnæðis St. Jósefsspítala við 
Suðurgötu en starfshópur um fram tíð-
ar not húsnæðisins hefur farið yfir til-
lög urnar og skilað lokaskýrslu sem 
kynnt var á fundi bæjarráðs 19. október 
sl.

Þar segir að við yfirferð á innsendum 
tillögum sé ljóst að Hafnfirðingum séu 
forvarnir, andlegt heilbrigði, öldrunar-
starf og endurhæfing ofar í huga þó svo 
nokkrar tillögur hafi snúið að því að 
endurvekja rekstur St. Jósefsspítala í 
óbreyttri mynd. Eins og áður hefur 
komið fram þótti starfshópnum sú hug-
mynd ekki framkvæmanleg vegna 
lagalegra ákvæða. 

Margir lögðu til að starfsemi bóka-
safnsins ætti að flytjast í húsið en við 
skoðun á burðarvirki hússins er talið að 
húsið myndi ekki bera slíkan þunga 
sem fylgir bókasafni.

Starfshópurinn leggur fram þrjár 
tillögur sem Hafnarfjarðarbær getur 
skoð að fyrir framtíðarstarfsemi í hús-
inu. Lagt er upp með að húsið verði 
sveigjanlegt með fjölnota rekstur og 
forðast skal sértækar innréttingar sem 
erfitt er að breyta í framtíðinni.

TILLAGA 1 — LÍFSGÆÐA
SETUR  HEILSA, 
SAMFÉLAG OG SKÖPUN
Margar tillögur bárust starfshópnum 

er snéru að heilbrigðismálum. Yfirskrift 
margra var forvörn og endurhæfing. 
Starfshópurinn leit m.a. til vaxandi 
útgjalda vegna örorku, skorts á öldrun-
ar rýmum og horfði til heilsustefnu 
Hafnarf jarðar sem unnin var á árunum 
2015-2016.

Fyrsta tillaga starfshópsins byggir á 
því að efla Hafnarfjörð sem heilsubæ 
og halda einnig í heiðri því fræðslustarfi 
sem systurnar á St. Jósefsspítala unnu 
ötullega að alla tíð. Fjölbreytt starfsemi 
á sviði heilsuverndar og sköpunar 
myndi veita fólki úrræði á fyrstu stigum 
heilsubrests eða til forvarnar og auka 
þannig lífsgæði og stuðla að hamingju-
vexti Hafnfirðinga. Lagt er til að í 
húsinu verði samfélag sem býður upp á 
forvarnir, heilsuvernd, snemm tæka 
íhlutun, fræðslu og skapandi setur.

Lykilatriði í tillögu starfshópsins er 
að sú fjölbreytta starfsemi sem kemur í 
húsið geti fengið sem mest úr samvinnu 
og samþættingu hverrar einingar.

TILLAGA 2 — 
ÞJÓNUSTUHÚS 
FJÖLSKYLDUÞJÓNUSTU
Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar 

sendi inn nokkrar hugmyndir og er ljóst 
af þeim sem og tillögum annarra íbúa 
að mikil þörf er fyrir að hafa þjónustu 
við íbúa á einum stað. Húsnæði fyrir 
úrræði ætluð ungum einstaklingum 
með fötlun í Hafnarfirði er fátæklegt og 
er skortur á framtíðarhúsnæði sem 
hýsir félagsstarf og atvinnusköpun 

áberandi. Starfshópurinn sér fyrir sér að 
bærinn nýti húsnæðið að fullu til að 
þjónusta skjólstæðinga fjölskyldu þjón-
ustu Hafnarfjarðar og jafnvel annarra 

sveitarfélaga. Til viðbótar væri hægt að 
vera með forvarnir fyrir eldri borgara á 
þriðju hæðinni eins og nefnt er í tillögu 
eitt.

Nýta mætti suðurhluta undir starfsemi 
sem nokkrir einstaklingar sækja nú 
utan sveitarfélagsins, eða starfsstöð 
Fjöl iðjunnar. Útfæra mætti félagsstarf 
og starfsþjálfunaraðstöðu fyrir fjöl-
breytta hópa sem þegar eru að sækja 
þjónustu til félagsþjónustunnar í tengsl-
um við aukna virkni og endurhæfingu.

Til viðbótar gætu félagasamtök nýtt 
hluta húsnæðis til dagvistunar.

Í tilefni af 500 ára siðbótarafmæli 
verða haldnir stórtónleikar í Víðistaða-
kirkju kl. 16 á laugardaginn þar sem 
m.a. verður flumflutt Lútherskantata 
eftir Eirík Árna Sigtryggsson. Eiríkur 
kenndi lengi bæði tónlist og myndlist í 
Hafnarfirði og stórnaði Karlakórnum 
Þröstum um tíma.

Tónleikarnir eru í samstarfi við Sin-
fóníuhljómsveit áhugamanna, kirkju -
kóra og organista prófasts dæmisins.

UM LÚTHERSKANTÖTUNA
Höfundurinn fullyrðir að hún sé sú 

fyrsta sinnar tegundar og frumflutningur 
hennar því „heimssögulegur viðburð-
ur“. Verkið samanstendur af kórþáttum 
með samleik hljómsveitar og svo 
stuttum hljómsveitarþáttum á milli. 

Stíllinn er blanda af hefðbundnum 
kórsöng í sálmastíl, nútímalegum 
ómstreitum, dægurlagakenndum hljóm-

 um og rómantískum laglínum. Tón-
verkið er byggt á „95 tesum“ Lúthers, 
sem voru birtar 31. október árið 1517 

og marka upphaf siðbótar innar. 
Einsöngvarar verða Ragnheiður 
Gröndal, Gissur Páll Gissurarson og 
Bylgja Dís Gunnarsdóttir.

Kirkjukór Keflavíkurkirkju, Kirkju-
kór Njarðvíkurkirkju, Kirkjukór 
Grinda víkurkirkju, Kirkjukór Víði-
staðakirkju, Kirkjukór Bessastaða-
kirkju, Kirkjukór Vídalínskirkju og 
Kirkjukór Lágafellskirkju mynda um 
120 manna kór.

Simfóníuhljómsveit áhugamanna 
leikur undir stjórn Oliver J. Kentish.

Á efnisskrá verður Guð helgur andi 
heyr oss nú, Heyr himna smiður, 
Lifandi vatnið og Lútherskantatan.

Miðasala er á tix.is og við innganginn. 
Aðrir tónleikar eru í Hljómahöllinni í 
Keflavík á sunnudaginn.

Stórtónleikar í Víðistaðakirkju
Sjö kirkjukórar  syngja saman og þrír einsöngvarar ásamt Sinfóníuhljómsveit áhugamanna og organistum

Frá æfingu í Víðistaðakirkju.

Lífsgæðasetur eða þjónustuhús 
fjölskylduþjónustu

Starfshópur um notkun St. Jósefsspítala hefur skilað lokaskýrslu

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2017 

Við viljum 

réttlátt samfélag 
sem skiptir okkar miklu gæðum 
                     með sanngjörnum hætti.

Suðvesturkjördæmi
Guðmundur Andri , 1. sæti 

Margrét Tryggvadóttir, 2. sæti
Adda María Jóhannsdóttir, 3. sæti

Kjósum Samfylkinguna
www.xs.is

Látum hjartað ráða för

Kosningakaffi á kjördag verður hjá Samfylkingunni í Hafnarfirði að 
Strandgötu 43 frá klukkan 10 til 18. Ef þörf er fyrir akstur á 
kjördag svörum við í síma 611 2393.

Við viljum tryggja öruggt og gott húsnæði fyrir alla. Við samþykkjum 
engar skattahækkanir á almenning. Við viljum nýja stjórnarskrá.
Við berjumst fyrir jafnara samfélagi.
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Í fyrsta sinn nær Iceland Airwaves 
hátíðin til Hafnarfjarðar en 20 
tónlistaratriði verða í Bike Cave vei t-
ingast aðnum í Hafnarborg mið viku-
daginn 1. nóvember til sunnu dagsins 5. 
nóvember.

Þessi árlega tónlistarhátíð hefur það 
að meginmarkmiði að kynna nýja 
tónlist og er mikils metin tónlistarhátíð 
sem laðar að fjölda erlendra gesta.

Veitingastaðurinn Bike Cave í 
Hafnarborg verður einn af tónlistar-
stöðum hátíðarinnar og er þetta í fyrsta 

sinn sem hátíðin teygir rætur sínar til 
Hafnarfjarðar.

Aðgangur að Off Venue Airwaves er 
ókeypis og hvetjum við Hafnfirðinga 
og nærsveitamenn til að kíkja í Bike 
Cave þessa daga. Eigendur Bike Cave 
hafa þá hugsjón að það eigi að vera 
hægt að fara út og lyfta sér upp án þess 
að pyngjan léttist mikið, og leggja 
áherslu á að bjóða ávallt upp á góðan 
mat á góðu verði.

Alls verða 20 tónlistaratriði í boði í 
Bike Cave og má sjá dagskrána hér.

Iceland Airwaves í 
Bike Cave

20 tónlistaratriði í Hafnarfirði 1. - 5. nóvember

MIÐVIKUDAG 1. NÓVEMBER
18.00-18.30 Sveinn Guðmundsson (IS), singer-songwriter
18.45-19.15 Man in Between (ES), singer-songwriter
19.30-20.00 Miss Naivety (RU), singer-songwriter

FIMMTUDAG 2. NÓVEMBER
16.30-17.00 Eif (DK), nordic pop
17.15-17.45 Circe (UK), alt-pop
18.00-18.30 Morning Bear (US) indie-folk
18.45-19.30 Graveyard Club (US) indie

FÖSTUDAG 3. NÓVEMBER
15.45-16.15 Bróðir Big (IS), rap
16.30-17.00 Dagný (IS), acoustic
17.15-17.45 Canis (IS), blackend metal core
18.45-19.15 Gróa (IS), rock
19.30-20.00 Hemúllinn (IS), pönk

LAUGARDAGUR 4. NÓVEMBER
15.45-16.15 Aron Óskars (IS), pop/rock - country/folk
16.30-17.00 Styrmir (IS), rap
17.15-17.45 Fever Dream (IS), rap
18.00-18.30 MSEA (CA), alternative

SUNNUDAGUR 5. NÓVEMBER
14.30-15.30 David Bavas (US), americana
15.45-16.15 Phoebe Coco (UK), piano with subtle electronica
16.30-17.00 Andri Pétursson (IS), acoustic
17.15-18.15 DJ Vital (LV), electronica
18.30-19.30 I AM HALO, (US), potronica

Fjölmörg dæmi eru um að fólk nenni 
ekki að fara með rusl sem ekki kemst í 
venjulegar ruslafötur í Sorpu en hendi 
því þess í stað í eða við ruslatunnur og 
gáma hjá öðrum. Þá eru aðrir sem 
henda út í næstu gjótu eða bara út fyrir 
veg. Þetta er auðvitað með ólíkindum 
og þetta upplifði starfsfólk leikskólana 
Hjalla við Víðistaðatún þar sem búið 
var að henda fuglabúri, kassa af vhs 
spólum og hillu inn í ruslagerði skólans. 
Þetta þarf starfsfólk skólans að aka með 
út í sorpu enda fer þetta ekki með öðru 
rusli.

Nágrannar skólans, skátarnir í Hraun-
búum, hafa upplifað álíka og fundið 
jafnvel örbylgjuofn í sínu rusli.

Fólk er að sjálfsögðu hvatt til að sýna 
ábyrgð í þessu sem öðru og allir bera 
ábyrgð á sínu rusli.

Sett í ruslatunnur 
hjá öðrum

Eyðingarafl sem 
verður að hemja

Tekjujöfnuður er sem betur fer með því 
sem best gerist í OECD löndunum. Hið 
sama gildir ekki um eignajöfnuð. Þar 
hefur dregið í sundur og það er 
ekki góð þróun. Vinstri flokkar 
vilja skatt leggja til að bæta hér 
úr. Viðreisn er ekki þeirrar 
skoð unar.

Rót vandans eru sveiflur og 
háir vextir. Munurinn á því að 
eiga milljón og skulda milljón 
er um 130.000 á ári. Það er 
fljótt að verða að hárri upphæð 
þegar tugir milljóna eiga í hlut 
sem er veruleiki flestra sem eru að eignast 
eigið húsnæði. Eignamyndun milli -
stéttarinnar, sem er stærsti hópur lands-
manna, er of hæg og of viðkvæm. Reglu-
bundnar sveiflur og sviptingar í gengi 
krónunnar með tilheyrandi breyt ingum á 
verðlagi og afborgunum lána sópa í burtu 
á skömm um tíma eigna myndun fólks.

Til þess að ná tökum á þessum vanda 
er nauðsynlegt að taka á rót vandans með 

róttækum aðgerðum sem tryggja varan-
lega lausn. Hér dugir ekkert hálfkák.

Eina raunhæfa lausnin er sú sem 
Viðreisn leggur til. Sveifl ur 
krónunnar verður að stöðva. 
Það á að gera í fyrstu atrennu 
með gengis festu (Myntráði) 
sem felur í sér að binda gengi 
krónunnar við sterkan gjald-
miðil. Þar blasir evran við 
enda lang stærsta markaðs-
svæðið okkar. Með þessu 
minnka sveiflur og vextir 
munu lækka. Þannig munu 

milli tekju  hópar geta byggt upp eignir 
sínar og treyst því að þær þurrkist ekki 
út í næstu niðursveiflu.

Viðreisn hefur kjark til að breyta því 
sem þarf að breyta. Kjark sem íslenskt 
samfélag þarf á að halda.

Höfundur er alþingismaður og 
skipar 2. sæti á lista Viðreisnar í 
Suðvesturkjördæmi.

Jón Steindór 
Valdimarsson
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Lægri vextir
eru brýnasta

velferðarmálið

vidreisn.is

KJARKUR
TIL AÐ BREYTA
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Uppskeruhátíð Ratleiks Hafnarfjarðar 
var haldin í nýjum glæsilegum húsa-
kynnum Ástjarnarkirkju miðvikudaginn 
18. október sl. Ratleikurinn stóð yfir í 
allt sumar en 27 ratleiksmerkjum hafði 
verið komið fyrir víðs vegar um 
bæjarlandið og jafnvel út fyrir það. 
Stutt var í sum merkin en eitt var t.d. í 
hlíðum Ásfjalls á meðan lengra var í 
önnur eins og Húshelli og Urðarás en 
annar voru merkin í réttum, seljum, 
hellum og öðrum áhugaverðum stöðum 
í bæjarlandinu. En Hafnfirðingar geta 
státað af einu fjölbreyttasta bæjarlandi á 
Íslandi og ekki sakar að nágrannarnir 
eiga líka áhugavert bæjarland sem við 
kíkjum stundum til.

Góð þátttaka var í Ratleiknum í ár 
sem var hinn tuttugasti á 21 ári. Ein-
staklingar, fjölskyldur og vinahópar 
leit uðu merkjanna í sumar, með Rat-
leikskortið að vopni og nýttu sér ýmsar 
aðferðir við að finna staðina. Eðlilega 
gekk fólki misvel að finna staðina, 
sumir voru auðfundnir á meðan nokkrar 
ferðir þurfti til að finna önnur merki. 
Þær ferðir voru þó ekki til einskis enda 
margt að upplifa og sjá á ferðum um 
bæjarlandið, ekki síst í hraununum þar 
sem fólk hefur farið um með fé í 
margar aldir.

Markmið með leiknum er að hvetja 
bæjarbúa og aðra til að upplifa nærum-
hverfið en þátttakendur geta líka keppt 
að verðlaunum með því að skila inn 
úrlausnum þó það sé ekkert skilyrði. Í ár 
má áætla að ratleiksstaðirnir hafi verið 
heimsóttir um þrjú þúsund sinn um en 
alls fóru 34 á alla staðina 27 sem er gott 
afrek að ná. Flestir þátttakenda sem skil-
uðu inn lausnum náðu að fara á a.m.k. 18 
staði en 34 fóru á a.m.k. 9 staði.

Um 70 manns mættu á uppskeru-
hátíðina þar sem farið var yfir leikinn, 

myndir sýndar og verðlaun veitt. Dreg-
ið er úr innsendum úrlausn um og 
eftirfarandi fengu verðlaun:

ÞRAUTAKÓNGUR  
– 27 MERKI

1. Páll Már Pálsson, Reykjavík, sem 
fékk vandaða Scarpa gönguskó að 
verðmæti 49.995,- frá Fjallakofanum
2. Þorsteinn Jóhannsson, Hafnarfirði, 
6 mánaða sundkort frá Hafnarfjarðar-
bæ að verðmæti 15.600 kr.
3. Valtýr Grímsson, Hafnarfirði, 
kvöldverður að hætti hússins í 
Fjörukránni að verðmæti 14.000 kr.

GÖNGUGARPUR  
– 18 MERKI

1. Vilhjálmur Sveinbjörnsson, Hafnar-
firði, 6 mánaða sundkort frá Hafnar-
fjarðarbæ að verðmæti 15.600 kr.

2. Ágúst Haraldsson, Hafnarfirði, 3ja 
rétta máltíð fyrir 2 frá Von mathús að 
verðmæti 13.800 kr.
3. Ingimar Ingimarsson, Hafnarfirði, 
Zo-on göngupoka að verðmæti 7.990,- 
frá Músik og sport.

LÉTTFETI – 9 MERKI
1. Dalía Pétursdóttir, Hafnarfirði, 
15.000 kr. gjafabréf frá Altis.
2. Íris Lindberg, Hafnarfirði, 6 mán-
aða sundkort frá Hafnarfjarðarbæ að 
verðmæti 15.600 kr.
3. Pétur Þór Marinósson, Reykjavík, 
Zo-on göngupoka að verðmæti 7.990,- 
frá Músik og sport.

ÚTDRÁTTARVERÐLAUN
Þá voru fjölmargir af þeim sem 

mættu dregnir út og fengu út  drátt ar-
verðlaun frá Hafnarfjarðarbæ, Von mat-

húsi, Hafís, Fjörukránni, Burger-inn og 
Hafnarfjarðarhöfn. 

Almenn og mikil ánægja er með 
Ratleikinn sem þátttakendur bíða efir á 
hverju sumri. Þó margir taki þátt ár eftir 
ár bætast alltaf fjölmargir nýir í hópinn. 

Guðni Gíslason lagði leikinn og 
hefur umsjón með honum og er það í 
tíunda skipti sem hann gerir það. Ómar 
Smári Ármannsson veitti ómetanlega 
aðstoð en hann heldur út hinni merku 
síðu www.ferlir.is  sem geymir hafsjó 
af fróðleik um Reykjanesskagann.

Fjölmörg fyrirtæki og stofnanir 
styrktu leikinn, m.a. með því að gefa 
vinninga en auk Hafnarfjarðarbæjar er 
VHE ehf. aðalstyrktaraðili leiksins í ár.

Er öllum sem styrktu leikinn þakkað 
framlagið og öllum þeim sem tóku þátt.

Reykvískur Þrautakóngur Ratleiksins
Yngstu keppendurnir stálu senunni á uppskeruhátíð Ratleiks Hafnarfjarðar

Þátttakendur gátu átt von á vinningum og alls hlutu 19 einstaklingar verðlaun.
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Í ár eru 140 ár frá því barnaskóli var 
stofnaður í Flensborg en vísir að 
skólanum má rekja til 1875 þegar 
Þorsteinn Egilsson gekkst fyrir stofnun 
barnaskóla og kenndi í honum þar til 
hinn nýi skóli var stofnaður.

Nemendur Lækjarskóla höfðu skreytt 
skólann, hengt upp gamlar myndir og 
boðið var upp á viðamikla afmælis-
dagskrá 18. október sl. Kór skólans 
söng, ávörp voru flutt, gjafir gefnar og 
nemendur fluttu ljóð, lásu og flutt 
tónlist. Nánar er sagt frá hátíðinni á 
www.fjardarfrettir.is

Lækjarskóli fagnaði 140 ára afmæli
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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



10    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2017 

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Kjósum með 
hjartanu

Næsta laugardag göngum við til 
kosninga, rétt ári eftir að kosið var 
síðast. Nú eins og þá er kosið vegna 
siðferðisbrests. Stjórnmála menn hafa 
brugðist fólkinu í landinu, fólkinu sem 
veitti þeim umboð og treysti 
þeim til að vinna að almanna-
hagsmunum. 

GÆÐUNUM 
MISSKIPT
Þeir flokkar sem hafa verið 

við stjórn telja að hér drjúpi 
smjör af hverju strái og 
breytingar séu óþarfar. Þeir 
sem það sjónarmið hafa 
virðast ekki vera í neinum takti við 
meirihluta landsmanna, sem er ósáttur 
við að innan við 10% þjóðarinnar eigi 
næstum því jafnmikið og hin rúmlega 
90%. Í því ríka samfélagi sem við 
bú um er óásættanlegt að yfir sex 
þúsund börn líði skort. Það er staðreynd 
að skattbyrði hefur aukist mest hjá 
þeim lægst launuðu auk þess sem 
helmingur einstaklinga er dottinn út úr 
vaxtabótakerfinu og fjórða hver fjöl-
skylda fær ekki barnabætur. Hús-
næðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi 
og unga fólkið okkar er fyrsta kynslóðin 

sem hefur það verr en kynslóðin á 
undan. 

VIÐ GETUM GERT BETUR
Mantran um hærri skatta er hávær en 

gleymum ekki hvaðan hún 
kemur. Ójöfnuður eigna er 
mikill og því þurfum við 
sanngjarnara og réttlátara 
skattkerfi sem ekki einungis 
hentar ríkustu 10 prósentunum 
eins og nú er. Við getum það 
vel og Samfylkingin hefur 
lagt fram metnaðarfulla áætl-
un í þeim efnum. Við eigum 
að hlúa betur að fólki og við 

eigum taka höndum saman um að 
útrýma fátækt á Íslandi. Við viljum búa 
í velferðarsamfélagi sem grípur okkur 
þegar á bjátar, samfélagi sem vinnur 
með okkur á öllum lífsskeiðum.

Við erum rík þjóð en gæðunum er 
misskipt og við getum gert svo miklu 
betur. Í stað þess að hafa hagsmuni 
almennings að leiðarljósi hafa sér-
hagsmunaöfl fengið að ráða för. Höfum 
þetta í huga þegar við göngum til 
kosninga. Nýtum kosningaréttinn og 
kjósum með hjartanu. Setjum X við S.

Höfundur skipar 3. sæti á lista Sam-
fylkingarinnar í Suðvestur kjördæmi.

Adda María 
Jóhannsdóttir

Góð kona spurði mig hvers vegna ég 
talaði ekki heldur um heilbrigðismál 
þegar ég var eitthvað að fjalla um 
nauðsyn á öflugu menntakerfi. 
Það var mál sem henni var 
hugleikið, eins og okkur 
öllum sem eigum svo mikið 
undir því. Mér vafðist tunga 
um tönn og fann ekki rétta 
svarið sem væri auðvitað: „Ég 
er að tala um heilbrigðis mál“.

Menntun getur verið með 
ýmsu móti: fór hér áður ekki 
síst frá manni til manns þegar 
handverk voru sýnd og kennd, en nú er 
það breytt að mestu.  Góð menntun, 
staðgóð þekking, skilar okkur heil-
brigðari einstaklingum en ella og þar 
með heilbrigðara samfélagi. Þetta snýst 
ekki bara um kaup og kjör heldur líka 
lífsfyllingu.

GRUNNURINN ER 
MENNTUN
 Heilbrigðismál og menntamál eru 

málaflokkar sem varða hverja einustu 
fjölskyldu í landinu. Séu menntamálin í 
ólagi bitnar það á öllu hinu en þrótt-
mikið og heilbrigt skólastarf smitar út 
frá sér og gefur okkur bæði kraft og 
þekkingu til að takast á við ótrúlega 

flókin úrlausnarefni sem bíða okkar 
sem einstaklinga og þjóðfélags. En 
þetta snýst ekki bara um framtíðina: 

Við verðum að vita hvaðan 
við komum; við verðum að 
kunna að greina nútímann og 
vera óhrædd við að beita 
þekkingunni við að finna 
sanngjarnar og snjallar lausnir 
á alls konar flækjum – og svo 
þurfum við að kunna að 
smíða öll þau furðutól sem 
bíða í framtíðinni og við 
höfum ekki hugmyndaflug til 

að ímynda okkur hvernig líta út. 

ÁNÆGÐIR KENNARAR
Grunnurinn að þessu öllu liggur í 

menntun. Og lykillinn að heilbrigðu og 
góðu menntakerfi eru ánægðir kennarar 
sem geta einbeitt sér að því að vekja, 
glæða, styrkja og rækta   – og skynja að 
þeir njóta trausts í starfi sínu. Sam-
fylkingin boðar stórsókn í þessum 
málum eins og nýleg þingsályktunar-
tillaga þingmanna flokksins um við-
brögð við nýrri tæknibyltingu sýnir. 
Það er ekki eftir neinu að bíða: framtíðin 
er hafin.

Höfundur er oddviti 
Samfylkingarinnar í SV kjördæmi.

Guðmundur Andri 
Thorsson

Menntamál eru 
heilbrigðismál

Þegar horft er til framtíðar er mikil-
vægt að líta á staðreyndir dagsins. 
At vinnuleysi er hverfandi, kaupmáttur 
hefur aukist og verðbólga verið undir 
viðmiði Seðlabankans í tæp fjögur ár. 
Þá má ekki gleyma að skuldir og vextir 
hafa lækkað verulega. Sóknartækifærin 
eru því fyrir hendi til að bæta lífskjör 
allra og styrkja innviði samfélagsins 
fyrir alla landsmenn án lántöku og 
skattahækkana.

LÆKKA ÁLÖGUR Á ALLA 
LANDSMENN
Það er á þessum grunni sem Sjálf-

stæðisflokkurinn vill halda áfram og 
lækka álögur á fólk og fyrirtæki m.a. 
með lækkun tekjuskatts og lækkunar á 
tryggingargjaldi. Vegna skynsamlegrar 
stjórnunar ríkisfjármála og góðrar stöðu 
þjóðarbúsins er hægt að ráðast í 
umsvifamiklar fjárfestingar á innviðum 
samfélagsins. Gott Heilbrigðiskerfi 
þarf að styrkja enn frekar og efla þá 
þjónustu sem kallað er eftir í sam-
félaginu eins og í geðheilbrigðismálum. 
Auka þarf jafnframt fjármagn til sam-
göngumála en sá málaflokkur skiptir 
okkur öll máli, hvort sem það er hér á 

höfuðborgarsvæðinu eða utan þess. 
Góðar samgöngur eru forsendur fyrir 
öflugri atvinnuþróun um land allt. 

BYGGJUM Á FRELSI
Það er til mikils að vinna að halda 

áfram á þessari leið þar sem grunnurinn 
að góðri og farsælli framtíð liggur í 
stöðugleika og tækifærum. Sjálfstæðis-
flokk urinn byggir á frelsi fólksins, 
frum kvæði og dugnaði og á þeim 
grunni horfum við til framtíðar fyrir 
alla landsmenn. 

Bryndís er alþingismaður og skipar 
2. sætis á lista Sjálfstæðisflokksins í 
Suðvesturkjördæmi og Kristín er 
varaþingmaður og skipar 7. sætið á 
lista flokksins.

Kristín 
Thoroddsen

Bryndís 
Haraldsdóttir

Fyrir alla 
landsmenn

Leikskóli á Öldurnar 
Mikilvægt er að hefja undirbúning að 

uppbyggingu á leikskóla á Öldunum í 
Suðurbæ nú þegar. Síðan starfsstöð 
Brekkuhvamms (nú Smárahvamms) 
við Hlíðarbraut var lögð niður á síðasta 
skólaári sækja nú um 100 leikskólabörn 
er búa í Suðurbæ, leikskóla í 
önnur skólahverfi. Er það 
umtalsvert meira en í nokkru 
öðru hverfi bæjarins. Af því 
hlýst mikið óhagræði fyrir 
íbúa hverfisins með börn á 
leikskólaaldri. Leikskóla þjón-
usta er nærþjónusta og mikil-
vægt er að hún sé það m.a. 
með tilliti til umhverfis mála, 
gæða íbúahverfa sem og 
annarra þátta.

Á Öldunum í næsta nágrenni Öldu-
túnsskóla er á skipulagi lóð fyrir 4 - 6 
deilda leikskóla. Sú lóð hentar mjög vel 
til uppbyggingar á leikskólaþjónustu 
þegar t.d. er horft til samgangna og 
nálægðar við hverfisskólann. Nálægð 
við hann býður upp á margháttaða 
möguleika á eflingu á samstarfi á milli 
grunn- og leikskóla í hverfinu sem er 
mjög mikilvægt út frá fjölmörgum 
faglegum þáttum.

Hverfið er að ganga í gegnum endur -
nýjun á íbúasamsetningu og þörf fyrir 
leikskólapláss í hverfinu fer því vax andi. 
Almennt hlýtur líka að vera kapps mál 
sveit arfélagsins að lækka enn frekar inn-
tökualdur barna á leikskóla, helst þannig 

að leikskólinn taki við börnum 
í nám um leið og fæðingarorlofi 
foreldra þeirra líkur. Það er 
stórt hags munamál fyrir for-
eldra barna á leikskólaaldri 
sem og börnin sjálf sem fá fyrr 
að njóta góðr ar menntunar í því 
faglega umhverfi sem ríkir í 
leik skólum bæjarins og við 
getum ver ið afar stolt af.

Ég mun beita mér, ásamt 
flokks syst kinum mínum, fyrir því í 
fjárhags áætl unargerð í mínu ráði, 
um hverfis- og fram kvæmdaráði, að sett 
verði fjár magn strax á næsta ári til að 
hefja upp byggingu á leikskóla á 
Öldunum. Til hagsbóta fyrir íbúa hverf-
isins sem eiga börn á leikskólaaldri sem 
og börnin sjálf sem sækja munu þennan 
nýja og langþráða leikskóla.

Höfundur er varabæjarfulltrúi Sam-
fylk ingarinnar í Hafnarfirði og á sæti 
í umhverfis- og framkvæmdaráði. 

Friðþjófur Helgi 
Karlsson
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Kauptu NOKIAN gæðadekk hjá 
MAX1 og styrktu Bleiku slaufuna

Veldu NOKIAN margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru sérstaklega 
hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða

• Ein öruggustu dekk sem völ er á 

• Ítrekað valin bestu dekkin í gæðakönnunum

• Breitt úrval nagla-, vetrar- og heilsársdekkja

• Eigum dekk fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

SÖLUSTAÐIR:
Bíldshöfði 5a, Reykjavík
Jafnasel 6, Reykjavík
Dalshraun 5, Hafnarfirði

OPIÐ:
Virka daga kl. 8-17
Laugardaga kl. 9-13

AÐALNÚMER:

515 7190

Skoðaðu dekkjaleitarvélina á MAX1.IS   Frábært verð

Hluti söluágóða AF NOKIAN gæðadekkjum hjá 
MAX1 rennur til Krabbameinsfélagsins

STOLTUR STYRKTARAÐILI BLEIKU SLAUFUNNAR

NOKIAN WR D4 - FÓLKSBÍLADEKK 
205/55/16R - 4 stk með ásetningu 59.712 kr.

NOKIAN NORDMAN 7 - NEGLD FÓLKSBÍLADEKK
205/55/16R - 4 stk með ásetningu 63.712 kr.

NOKIAN NORDMAN 7 - NEGLD FÓLKSBÍLADEKK 
235/55/17R - 4 stk með ásetningu 109.800 kr.

NOKIAN WR SUV 3 - JEPPADEKK 
235/55/17R - 4 stk með ásetningu 97.800 kr.

Vetrardekk á frábæru verði
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Kæru kjósendur! Það er áhugavert að 
vera í stöðu til að bæta samfélagið og ég 
vill leggja mitt að mörkum til þess og 
skipa 2. sæti á lista Mið flokksins í 
Suðvesturkjördæmi.

Ég ætla ásamt Miðflokknum 
að halda áfram með lýð heilsu-
stefnuna sem Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson fór af 
stað með 2014, þegar hann 
stofnaði ráðherranefnd um 
lýðheilsu. Eftir því var tekið 
m.a. hjá Alþjóðaheil brigðis-
mála stofnuninni, enda geta 
áhrif stjórnvalda á heilsu og 
líðan almennings verið mikil og þeim 
ber að vinna að félagslegu réttlæti, 
heilsu og hamingju fólks. Ein af 
aðgerðum lýð heilsustefnunnar er að efla 
jákvæða leiðandi uppeldishætti foreldra 
og forráðamanna barna.

Eitt mikilvægasta starf okkar í lífinu er 
nefnilega uppeldi barnanna okkar. Það 
starf getur verið snúið vegna þess hve 
börnin eru ólík og þurfa þá mismunandi 
leiðsögn. Það eru ekki til óþekk börn, en 
hegðun þeirra segir til um hvernig þeim 
líður. Rannsóknir sýna að leiðandi 
uppeldishættir foreldra og forráðamanna 
barna og ungmenna eru heppilegasta 
uppeldisaðferðin. Sú aðferð styrkir 
sjálfsmynd, eflir sjálfstæði og kennir 
börnum að setja sig í spor annarra.

Það á að vera eðlilegt að foreldrar fari 
á námskeið til þess að kynna sér heppi-
legar uppeldisaðferðir. Þess vegna ætlar 
Miðflokkurinn að gefa öllum foreldrum 
ungra barna kost á að sækja námskeið til 
að auka færni sína við uppeldi barna. 
Leiðandi uppeldisaðferðir foreldra efla 

jákvæða sjálfsmynd barna og ung-
menna, styrkja geðheil brigði þeirra og 
geta haft áhrif á val þeirra um heilbrigt 
líf, hreyfingu, mataræði og slök un. 

Þannig verður sporn að við 
lífsstíls tengdum sjúk dómum 
og unn ið gegn ofbeldi í sam-
félaginu.

Það að hafa eitthvað hollt og 
gott fyrir stafni þar sem börn 
frá hrós og hvatningu getur 
skipt sköpum um hvaða leið 
börn og ung lingar velja í lífi 
sínu. Miðflokkurinn ætlar að 
efla íþrótta- og tómstundastarf 

barna og ungmenna í samstarfi við 
íþrótta hreyfinguna og frjáls félaga-
samtök því íþróttir og tómstundir skipta 
höfuðmáli í uppeldi.

Það skiptir einnig miklu að vinna 
gegn því að börn og unglingar þrói með 
sér þunglyndi og kvíða. Miðflokkurinn 

ætlar að efla skimanir fyrir þunglyndi og 
kvíða hjá öllum grunnskólabörnum, en 
hér á landi hafa slíkar skimanir farið 
fram í einhverjum grunnskólum. Sér-
stök próf hafa verið lögð fyrir og ef 
niður staða prófsins sýnir tilhneigingu til 
þunglyndis eða kvíða hefur ung-
mennunum verið boðið að sækja nám-
skeið til að vinna gegn þunglyndinu og 
kvíðanum. 

Miðflokkurinn er eini flokkurinn sem 
ætlar að leggja höfuðáherslu á að fyrir-
byggja sjúkdóma í stað þess að stöðugt 
þurfi að bregðast við þeim. Ef þú ert 
sammála okkur, merktu þá við XM á 
kjör seðilinn þinn á laugardaginn. 

Höfundur er uppeldis-, menntunar- 
og lýðheilsufræðingur og skipar 2. 
sæti á lista Miðflokksins í 
Suðvesturkjördæmi.

Una María 
Óskarsdóttir

Fyrirbyggjum sjúk dóma með 
bættri lýðheilsu!

Á laugardaginn kl. 15 verður opnuð  
sýningin Japönsk nútímahönnun 100, í 
aðalsal Hafnarborgar. Þetta er 
farandsýning sem leggur áherslu á 
hönnun nytjahluta frá árunum 2010 – 
2017. Þar hafa hundrað vandaðar 
hönnunarvörur verið valdar til sýningar 
um allan heim. Á sýningunni er að 
finna hversdagslega gripi sem sýna 
ekki aðeins fremstu hönnun og nýjustu 
stefnur í Japan, heldur varpa einnig ljósi 
á líf og áherslur fólks, sem lifir og 
hrærist í japanskri samtímamenningu.

Sýningin var fyrst sett upp árið 2004 
og hefur farið um heiminn síðan. Þetta 
er endurskipulögð útgáfa sömu 
sýningar þar sem sjá má hundrað 
afbragðsdæmi um japanska hönnun 
með áherslu á vörur og hluti úr daglegu 
lífi. Þá fléttar hún saman framúrskarandi 
nýjum hönnunarvörum við hönnun frá 
fimmta til tíunda áratugar síðustu aldar, 
sem haft hefur mikil áhrif á nútíma-

hönnun. Sýningin er unnin af The 
Japan Foundation og kemur til Íslands í 
samstarfi við Japanska sendiráðið á 
Íslandi.

Sýningin Með augum Minksins – 
hönnun, ferli, framleiðsla verður opnuð 

í Sverrissal Hafnarborgar þar sem 
hönnun og þróun ferðavagnsins 
Minksins er skoðuð allt frá frumskissum 
yfir í teikningar af lokafrágangi, 
efnisvali og tæknilegum lausnum. 
Minkurinn er íslensk hönnun og fram-
leiðsla en hugmyndin að útliti og gerð 
Minksins er hins vegar sótt allt aftur til 
fjórða áratugarins, til bandaríska ferða-
vagnsins „The Teardrop Trailer“. 

Hugmyndina fengu þeir Ólafur 
Gunnar Sverrisson og Kolbeinn Björns-
son fyrir um fjórum árum. Í samvinnu 
við sænsku hönnunarstofuna Jordi 
Hans Design var hugmyndin þróuð 
áfram og unnin þar af hönnuðinum 
Kaesar Amin. Hönnun innviða var í 
höndum Emilíu Borg þórsdóttur en 
heildarhönnun stýrði Ólafur Gunnar 
Sverrisson.

Japönsk nútímahönnun og hjólhýsi
Tvær sýningar verða opnaðar í Hafnarborg á laugardaginn kl. 15. 

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is
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NÝHERJI / BORGARTÚNI 37, MÁN.-FÖS. KL. 9-18 & LAU. KL. 11-15  /  KAUPANGI AKUREYRI, MÁN.-FÖS. KL. 9-17  /  NETVERSLUN.IS

Við höfum góða reynslu af framtíðinni

LENOVO VERMIR
EFSTA SÆTIÐ  
Á LISTA LAPTOP MAG
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Handbolti: 
ÚRSLIT KVENNA:

Fram - Haukar: 22-28
Víkingur - FH: 23-23

ÚRSLIT KARLA:
FH - Fjölnir: (miðv.dag)

Valur - FH: 21-33
Haukar - Selfoss: 23-24

Körfubolti: 
26. okt. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Keflavík,  úrvalsd. karla

28. okt. kl. 16.30, Ásvellir 
Haukar - Keflavík,  úrvalsd. kvenna

1. nóv. kl. 19.15, Borgarnes 
Skallagrímur - Haukar,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Breiðablik - Haukar: (miðv.dag)

Haukar - Valur: 94-80

ÚRSLIT KARLA:
Haukar - Þór Þ.: 96-64

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.

húsnæði óskast

Er einhver með herbergi á leigu fyrir 
næstu 5 mánuði? Ég er einstæð 43 ára 

kona og vantar herbergi eða lítið húsnæði til 
næstu 5 mánaða. Ég er í fullri vinnu og líka í 

aukavinnu, því lítið heima. Ég get borgað 
80.000 kr.-í mesta lagi á mánuði. Ég geng 
mjög þrifanlega um og er ekki með hávaða. 

Ég er við í netfangi. jona74@gmx.at

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

ÍÞRÓTTIR

ÚRVALSDEILD KARLA 
STAÐAN

  L U J T Mörk Nett Stig
1 FH 6 6 0 0 201 51 12
2 Valur 7 5 1 1 174 5 11
3 Haukar 7 5 0 2 197 23 10
4 Selfoss 7 5 0 2 203 9 10
5 ÍBV 7 4 2 1 192 9 10
6 Stjarnan 7 3 3 1 191 3 9
7 Fram 7 3 1 3 203 -9 7
8 ÍR 7 3 0 4 194 24 6
9 Afturelding 7 1 1 5 184 -17 3
10 Fjölnir 6 0 2 4 143 -30 2
11 Víkingur 7 0 2 5 170 -41 2
12 Grótta 7 0 0 7 166 -27 0

Bókasafn Hafnarfjarðar fagnaði 95 
ára afmæli sínu miðvikudaginn 18. 
októ  ber. Engin stórhátíð var en þó 
afmæliskaka og tónlist auk þess sem 
Óskar Guðjónsson, forstöðumaður 
safns ins ávarpaði gesti og sagði reyndar 
að þetta væri aðeins æfing fyrir 100 ára 
afmælið.

Katrín Helga Ólafsdóttir lék á bassa 
og söng fyrir gesti sem gæddu sér á 
afmælistertu og glöddust með starfs-
fólki safnsins.

Aðalhvatamaður að stofnun safnsins 
var Gunnlaugur Kristmundsson kennari 
og sandgræðslustjóri. Framtak hans 
varð til þess að bæjarstjórn samþykkti 
8. mars 1921 að stofna skyldi bókasafn 
til frjálsra afnota fyrir bæjarbúa. Áður 
en Bókasafn Hafnarfjarðar tók til starfa 
höfðu verið gerðar tilraunir með 
lestrarfélög í bænum. Þau komu að 
talsverðu gagni en stofnað var til þeirra 
af vanefnum og bókakostur fremur 
lítill.

Í fyrstu fékk bókasafnið til afnota lítið 
herbergi í suðurenda gamla barna-
skólans við Suðurgötu. Árið 1928 flutti 
safnið í allgóða kennslustofu í barna-
skólanum enda var skólinn þá fluttur í 

nýja húsið við Lækinn. Safnið var þar 
til ársins 1937 en árið eftir fluttist það í 
rúmgott húsnæði á efri hæð austurálmu 
nýja Flensborgarskólans á Hamrinum. 

31. maí 1958 var nýja bókhlaðan að 
Mjósundi 12 vígð við hátíðlega athöfn. 
Fyrstu árin notaði bókasafnið einungis 
neðri hæðina en Iðnskólinn í Hafnarfirði 

leigði efri hæðina. Árið 1972 fékk 
bókasafnið til afnota allt húsið sem er 
um 536 fermetrar. Safnið var til húsa að 
Mjósundi 12 í tæp 44 ár. 

Þann 20. apríl 2002 opnaði bóka-
safnið í nýju húsnæði að Strandgötu 1, 
sem er tæplega þrisvar sinnum stærra 
en bókhlaðan í Mjósundinu.

Bókasafn Hafnarfjarðar 95 ára
Boðið var upp á köku og tónlist í tilefni dagsins

Katrín Helga Ólafsdóttir lék á bassa og söng fyrir gesti.

Nokkrir úr starfsliði Bókasafnsins við afmæliskökurnar. Óskar Guðjónsson forstöðumaður l.t.v.
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LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn berStoð 35 ára
Stoð hf. fagnar 35 ára afmæli 

fyrirtækisins með opnu húsi kl. 13-16  
föstudaginn 27. október.

Fyrirtækið er leiðandi í þjónustu við 
einstaklinga sem þurfa á stoð- og hjálp-
ar tækjum að halda. „Við erum í sam-
starfi við aðila í heilbrigðisþjónustu 
sem auðveldar okkur að finna bestu 
heild  ar lausnirnar fyrir okkar við-
skiptavini,“ segir Rannveig Bjarnadóttir 
sjúkraþjálfari..

Hjá Stoð vinna stoðtækjafræðingar, 
stoðtækjasmiðir, bæklunarskósmiðir, 
sjúkraþjálfarar, sjúkraliði, og heil-
brigðisverkfræðingur auk annars sér-
þjálfaðs starfsfólks.
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MIÐFLOKKURINN
SUÐVESTURKJÖRDÆMI

Mótaðu framtíðina með okkur!

Una María Óskarsdóttir
2. sæti Suðvesturkjördæmi

Við ætlum ...

KOSNINGAKAFFI OG AKSTUR Á KJÖRDAG!
Miðflokkurinn býður í kosningakaffi á kjördag í 

kosningamiðstöðinni Bæjarhrauni 8 Hafnarfirði.
Kíkið við og fáið ykkur kaffi og með því allan daginn frá 11-18.

Bjóðum uppá akstur á kjörstað, vinsamlegast pantið akstur í síma 644-0952.
Miðflokkurinn í Suðvesturkjördæmi

Gunnar Bragi Sveinsson
1. sæti Suðvesturkjördæmi

• að láta Landsbankann leiða fjármálakerfið inn í 
 breyttan heim með lægri vöxtum.

• að bygg ja nýjan spítala á betri stað og búa þannig 
 til aðlaðandi vinnustað sem stuðlar að betri líðan 
 sjúklinga.

• að minnka eigið fé bankanna um a.m.k. 130 milljarða 
 og nýta m.a. í samgöngubætur. Þannig getum við 
 klárað Reykjanesbrautina.

• að koma á eðlilegu vaxtastigi í fjármálakerfinu fyrir 
 fólk til að búa til betri húsnæðismarkað. Það hjálpar 
 unga fólkinu mest.

• að endurskoða námslánakerfið með hliðsjón af því 
 sem hefur virkað best á Norðurlöndunum.

• að lækka tryggingag jald og lækka það meira fyrir 
 fyrstu 10 starfsmenn fyrirtækis.
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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

Hrekkjavaka
Halloween hátíð í Firði

Hrekkjavökutilboð 
í verslunum!

Zoomba danssýning 

kl. 14 á laugardag

hrekkjavaka


