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Framboðslistar fyrir kom
andi sveitarstjórnar kosningar 
í Hafnarfirði eru tveimur fleiri 
nú en fyrir fjórum árum síðan. 
Einn listi hverfur af sjónar
sviðinu, Björt framtíð, eftir 
uppgjör í flokknum en Mið
flokkurinn, Bæjarlistinn og 
Við reisn koma nýir inn.

Yfirkjörstjórn hefur yfir
farið framboðslistana og met
ið þá gilda.

Nokkrar  breytingar verða 
örugglega í bæjarstjórn því 
þrír bæjarfulltrúar gefa ekki 
kost á sér og einn á ekki 

mögu  leika á að komast inn. 
Við síðustu kosningar voru 
bæði Framsókn og Píratar 

mjög nálægt því að ná inn 
manni og spennandi að sjá 
hvernig fer 26. maí.
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Vellir og Skarðshlíðin – vaxandi byggð í Hafnarfirði.

Átta framboðslistar 
í Hafnarfirði

Björt framtíð ei lengur í Hafnarfirði

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is I facebook.com/vonmathus

Stofnuð 1983

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 5-6 
herbergja íbúð á 2. hæð með 
bílskúr í góðu og vel staðsettu 
fjölbýli í Norðurbænum.  
Stutt í alla helstu þjónustu.

Mjög falleg og góð 3ja herbergja 
íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi á 
Völlunum. Allt aðgengi og sameign 
er til fyrirmyndar.  
Örstutt er í alla þjónustu.

Sérlega falleg og björt 3ja herbergja 
íbúð á þriðju hæð á þessum vinsæla 
stað í Áslandshverfinu. Örstutt í skóla 
og leikskóla.  
Fallegt útsýni.

BREIÐVANGUR 24 KRÍUÁS 17A

156 m² 46,9 millj. kr. 87 m² 38,5  millj. kr. 104 m² 40,9 millj. kr.  

BERJAVELLIR 6
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Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir 
1. sæti Pírata í Hafnarfirði

AÐGENGI - ÁBYRGÐ - HEIÐARLEIKI

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA
Bjóðum upp á alla 
þá tækniþjónustu 
sem þitt fyrirtæki 
þarf á að halda. 

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

Hverjir munu stjórna Hafnar
firði eftir kosningar? Hverjir 
sem það verða munu þeir marka 
sín spor í pólitíkinni, til góðs eða 
ills. Það er auðvelt að lofa en 
erfitt að standa við. Það er 

auðvelt að lifa þegar ytri aðstæður eru góðar en 
getur leitt menn villur vegar en að sama skapi erfitt 
að gera fólki til hæfis þegar ytri aðstæður eru 
erfiðar. Langstærstur hluti skatttekna Hafnar
fjarðar bæjar fer í liði sem mjög erfitt er að skera 
niður. Lögmæt skólaþjónusta er lang stærsti 
útgjaldaliðurinn með gríðarlega háan launakostnað. 
Þegar vel árar og skatttekjur meiri en áætlað hefur 
verið er meir afgangs til framkvæmda og þá er 
freistingin að lofa fjárfestingum til langs tíma þó 
lítt sé vitað um tekjuþróun sveitarfélagsins langt 
fram í tímann.

Bæjarbúar þurfa að vera betur meðvitaðir um 
stefnu bæjarins og þau útgjöld sem henni fylgir. 
Það er auðvelt að kalla eftir nýjum íþróttahúsum 
og lækkun gjalda en enginn kallar eftir auknum 
tekjum, a.m.k. leggur enginn fram tillögu um það 
hvernig þeirra megi afla. Með nýjum byggingum 
eykst rekstrarkostnaður og það er erfitt að skera 
niður ef og þegar tekjur dragast saman.

Núverandi bæjarstjóri hefur oft sagt að það sé 
hans skoðun að sveitarfélög eigi helst ekki að 
skulda en hvernig á bæjarstjóri að fara eftir sinni 
sannfæringu þegar stjórnmálamenn lofa milljarða 
framkvæmdum til þess eins að afla sér vinsælda?

Til að bæjarbúar geti verið betur meðvitaðir um 
rekstur bæjarfélagsins þar upplýsingaflæði að 
batna til mikilla muna og siðferði og eftirlit með 
stjórnvaldsaðgerðum þarf að aukast og stjórnsýslan 
að vera gagnsærri en hún er í dag. Fólk þarf að geta 
treyst stjórnsýslunni og umkvartanir þurfa að hafa 
einfaldan farveg og niðurstöður þurfa að koma 
hratt. Farvegurinn í sveitarstjórnarráðuneytinu í 
dag er allt of hægur og veikburða.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Sunnudagurinn 13. maí

Kyrrðar- og 
íhugunarmessa kl. 11
Jón Helgi prestur, Erla Björg söngkona og 

Kjartan organisti leiða stundina. 
Ath. að sunnudagskólinn  

er kominn í sumarleyfi.

Uppstigningardagur 10. maí

Hátíðarmessa  
í Víðistaðakirkju kl 14.

Kaffiveitingar á eftir. 
Eldri borgarar sérstaklega boðnir velkomnir.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Uppstigningardagur 10. maí

Guðsþjónusta kl. 14
fyrir eldri borgara í Víðistaða- og 

Hafnarfjarðarsóknum.
Sr. Jón Helgi Þórarinsson prédikar 

og sr. Bragi J. Ingibergsson 
þjónar fyrir altari.

Gaflarakórinn 
syngur undir stjórn 

Kristjönu Þ. Ásgeirsdóttur.

Hátíðarkaffi í safnaðarsal  
að guðsþjónustu lokinni. 

Sunnudagur 13. maí

Sunnudagaskóli kl. 11
Fjölbreytt og skemmtileg stund. 

FERMINGARSKRÁNING 
stendur yfir á vidistadakirkja.is 

www.vidistadakirkja.is

Upphaf fermingarstarfs
Kynningarfundur með væntanlegum 

fermingarbörnum og foreldrum verður í 
kirkjunni mánudaginn 14. maí kl. 18.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Stjórnmála-
flokkarnir sem 

bjóða fram
Yfirkjörstjórn úrskurðaði átta lista gilda fyrir 

sveitarstjórnarkosningarnar 26. maí nk.:
• Bæjarlistinn  L
• Framsókn og óháðir  B
• Miðflokkurinn  M
• Píratar  P
• Samfylkingin  S
• Sjálfstæðisflokkurinn  D
• Viðreisn  C
• Vinstri græn  V
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THE COMPLETE 
FASTENING

SYSTEM

The Nordic market leader in fastening products is launching on Iceland at Ferrozink. 
Find stores: 

ESSBOX 

Buy Essve’s products at Ferrozink

The Nordic market leader
 in fastening is launching 

on Iceland.  

THE COMPLETE 
FASTENING

SYSTEM

HEILDAR
LAUSNIR Í 
FESTINGA

VÖRUM ESSVE ER LEIÐANDI 
FRAMLEIÐANDI 

Í FESTINGAVÖRUM

FERROZINK ER SÖLUAÐILI 
FYRIR ESSVE Á ÍSLANDI

Vortónleikar Kvennakórs Hafnar
fjarðar fóru fram í Hásölum þann 26. 
apríl sl. Tónleikarnir báru yfirskriftina 
Blærinn faðmar bæinn en það er 
tilvitnun í ljóð Böðvars Guðmundssona, 
Fylgd, sem var eitt af lögunum sem 
kórinn flutti á tónleikunum. Þessi 
yfirskrift fól einnig í sér skírskotun til 
heimabæjar kórsins, Hafnarfjarðar, og 
þann hlýja hug sem bæjarbúar bera til 
hans.

Kvennakór Hafnarfjarðar hefur 
mark að sér fastan sess í menningarlífi 
bæjarins og hlaut kórinn nýverið styrk 
til tónleikahalds frá Hafnarfjarðarbæ. 

Vortónleikarnir eru alltaf eins konar 
uppskeruhátíð að loknu starfi vetrarins 
og mikil vinna lögð í undirbúning 
þeirra. Auk kórsins komu fram að 
þessu sinni hljóðfæraleikararnir Anton
ía Hevesi sem lék á píanó, Jóhann 
Hjörleifsson á slagverk og Jón Rafnsson 
á bassa. Stjórnandi kórsins, Erna Guð
mundsdóttir, á heiðurinn af fjölbreyttri 
dagskrá tónleikanna sem var allt í senn: 
metnaðarfull, ljúf og fjörmikil og voru 
Hásalir þétt setnir tónleikagestum sem 
gerðu góðan róm að tónlistarflutningi 
kvöldsins.

Sungið og spilað á glös
Hásalir voru þétt setnir á vortónleikum Kvennakórs Hafnarfjarðar

Hásalir voru þéttsetnir og góður rómur gerður að söng kórsins.

Erna Guðmundsdóttir, stjórnandi 
Kvennakórs Hafnarfjarðar.
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Látið okkur um rekstur húsfélagsins 

 

Við sérhæfum okkur í umsjón með rekstri húsfélaga og bjóðum trausta 
og faglega þjónustu á góðu verði. 

 

Rekstrarumsjón ehf.  •  Dalshrauni 11, 220 Hafnarfirði  •  S: 571 6770  •  www.rekstrarumsjon.com  •  umsjon@rekstrarumsjon.com 

Húsnæði og atvinna
Gott bæjarfélag byggist á heilbrigðri 

blöndu íbúa af öllum aldri og atvinnulífs 
af ýmsum toga. Á liðnum árum hefur 
Hafn ar fjörður átt undir högg að sækja í 
atvinnumálum og er mikilvægt að sækja 
fram svo fjölbreytni atvinnulífsins aukist. 
Kröftugt atvinnulíf er til þess 
fallið að laða til sín hæfileikaríkt 
og vel menntað ungt fólk sem 
byggir framtíð sína hér. Má þar 
gera mikla bragarbót, t.a.m. 
með lækkun álaga á fyrirtæki 
og kröfu um að opinberar stofn
anir verði settar hér niður, sem 
áður var.

En þó atvinna sé góð er 
að gengi að húsnæði mögulega 
sá þáttur sem mestu ræður um búsetu 
einstaklinga. Dylst það engum hvernig 
ástand er í húsnæðismálum og þá eink um 
á höfuðborgarsvæðinu. Eru það því 
nokkur vonbrigði að samkvæmt talningu 
Samtaka iðnaðarins hefur íbúð um í 
byggingu í Hafnarfirði fækk að ár frá ári, 
þó þörfin fyrir nýbyggingar hafi vaxið 

samhliða. Ennfremur hafa áherslur í 
íbúða byggingu snúið frekar að stærri 
íbúðum sem mæta ekki þeirri þörf sem til 
staðar er. En þó umræðan sé oft bundin 
við málefni yngra fólks og þeirra sem eru 
að koma inn á fasteignamarkaðinn má 

ekki hjá líðast að horfa einnig 
til þeirra sem eldri eru.

Samkvæmt mannfjöldaspá 
Hagstofu Íslands mun fjöldi 
þeirra sem er 60 ára og eldri 
tvö  faldast á næstu þrjátíu ár  um. 
Þessum aukna fjölda íbúa þarf 
að mæta með fjöl breytt um 
bú setu  úrræðum sem gera 
einstakl  ingum kleift að haga 
búsetu sinni í takti við eigin 

vilja og getu. Hafnarfjörður er vel í stakk 
búinn til að mæta þörfum þessa aldurs
hóps.

Hafnarfjörður býr við gnótt tækifæra. Það 
er okkar að sækja fram og tryggja að þau 
raungerist. Kjósum M flokkinn 26. maí.

Höfundur skipar 6. sæti á lista 
Miðflokksins í Hafnarfirði. 

Elínbjörg 
Ingólfsdóttir

Styttum vinnuvikuna
Eitt af baráttumálum Samfylkingar

innar er að koma á tilraunaverkefni hjá 
Hafnarfjarðabæ og stytta vinnuvikuna. 
Þegar vinnutími OECDlandanna er 
skoðaður kemur í ljós að Íslend
ingar í fullu starfi vinna hátt í 45 
stundir á viku og eru þar í fjórða 
sæti en efst trónir Tyrkland. 
Einnig má geta þess að tæp 
14% starfmanna á vinnu mark
aði vinna fleiri en 50 vinnu
stund ir á viku og slíkt getur 
ekki talist fjölskyldu eða 
heilsu  vænt. Nokkrar til raun ir 
um styttri vinnuviku hafa verið 
framkvæmdar á Íslandi, m.a. hjá Þjóðskrá, 
Útlendingastofnun, Ríkisskattstjóra og 
Reykjavíkurborg. Árið 2015 fór Reykja
víkurborg af stað með tilraunaverkefni 
þar sem vinnu vikan var stytt niður í 35 
stundir án skerðingar á launum m.a. hjá 
Þjón ustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. 

Ávinningurinn af styttri vinnuviku
En hvers vegna ættum við í Hafnar firði 

að ráðast í slíkt tilraunaverkefni? Rann
sóknir (m.a. hjá Reykjavíkurborg) og 

niðurstöður af þeim tilrauna verk efnum 
sem hafa verið framkvæmd eru mjög 
jákvæðar. Það sem stendur upp úr er að 
starfsfólk afkastar meiru, starfs andi 

batnar og fjarvistum vegna 
veikinda fækkar. Stóra málið er 
að styttri vinnuvika eykur lík
urnar á að foreldrar verji meiri 
tíma með börnunum sínum en í 
dag er fjöldi foreldra sem er 
með börn á leikskóla í allt að 9 
tíma á dag sem getur ekki talist 
góð þróun. Kannanir gefa 
einnig vísbendingar um að börn 
í grunnskóla verji sífellt meiri 

tíma ein heima og meiri samvera með 
foreldrum mynda styðja betur við nám 
barnanna og veita þeim jafnframt meira 
aðhald. Hafnarfjörður hefur tækifæri til 
að vera fyrirmyndarbæjarfélag og Sam
fylkingin er tilbúin að setja fjöl skyldu
vænt umhverfi í forgang sem stuðlar að 
betri framtíð fyrir íbúa sveitarfélagsins.

Höfundur skipar sjöunda sæti á lista 
Samfylkingarinnar.

Steinn  
Jóhannsson

Dagskrá næstu daga:
Fim. 10. maí, kl. 20:00 - 22:00 

Rætt um lýðræðismál og aðgengi að stjórnsýslunni

Lau. 12. maí, kl. 12:00 - 16:00 

Opið hús, vöfflur og kaffi fyrir gesti og gangandi

Þri. 15. maí, kl. 17:00 - 19:00 

Rætt um fjölskyldu-, skóla- og frístundamál.

Þið þekkið okkur á píratafánanum

Verið öll velkomin

Píratar í Hafnarfirði

AÐGENGI - ÁBYRGÐ - HEIÐARLEIKI

Kosningamiðstöð Bæjarhrauni 24

Eins og tímaflakkið var bylting fyrir 
marga sjónvarpsnotendur er kosning 
utan kjörstaðar bylting fyrir almenna 
borgara í lýðræðissamfélagi.

Það er brjáluð hugmynd að 
þurfa ekki að kjósa á fyrirfram 
ákveðnum degi og þurfa ekki 
að standa prúðbúin í röð. 
Utankjörstaðakosning er 
nefni  lega ekki bara fyrir sjó
menn og ferðalanga. Hún er 
fyrir nútímafólk sem vill ráða 
sinni dagskrá sjálft. Fyrir fólk 
sem vill nýta lýðræðisleg 
réttindi sín en njóta þess líka að fara út 
að skemmta sér kvöldið fyrir kjördag. 

Þú getur kosið á leið heim úr vinnu eða 
á leiðinni í innkaupaleiðangurinn. 
Hvenær hentar þér að kjósa? Þú getur 

svo nýtt kjördaginn með 
fjölskyldunni, farið í veislu 
eða verið heima, þitt er valið. 

Mikið væri notalegt að 
skríða fram úr rúminu á kjör
dag, hanga á náttfötunum 
allan daginn og horfa á 
útsvarið á tímaflakkinu. Án 
þess einu sinni að hafa sam
viskubit.
Höfundur skipar 3. sæti 

Pírata í Hafnarfirði.

Hildur Björg 
Vilhjálmsdóttir

Tímaflakkið
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Við tökum vel á móti 
þér á Smáratorgi 

Útibúið okkar hér í Hafnarfirði sameinast
Smáraútibúi í Kópavogi þann 7. júní. 

Við tökum vel á móti þér á Smáratorgi 3 og höldum áfram 
að veita  þér framúrskarandi þjónustu og faglega ráðgjöf 
um fjármálin.
 
Starfsfólk Arion banka
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Ég vil að Hafnarfjörður verði fyrsti 
valkostur barnafjölskyldna til búsetu á 
höfuðborgarsvæðinu. Við erum á réttri 
leið enda hefur ánægja með 
þjón ustuna við barnafólk auk
ist á milli ára í Hafnarfirði 
sam kvæmt þjónustukönnun 
Gallup. Þetta eru góðar niður
stöður og í takti við þá stefnu 
sem unnið hefur verið eftir á 
þessu kjörtímabili. Leikskóla
gjöld hafa ekki hækkað í 
Hafnarfirði á síðustu 5 árum, 
búið er að lækka innritunar
aldur á leikskólum og námsgögn eru frí 
fyrir grunnskólanemendur. Frístunda
styrkir hafa hækkað og akstur frístunda
bílsins hófst að nýju. Við Sjálfstæðis
menn viljum halda áfram á þessari 
braut og lækka enn frekar álögur og 
gjöld á barnafjölskyldur. Við ætlum að 
halda áfram að lækka innritunaraldur á 
leikskóla á næsta kjörtímabili þar til við 
getum tryggt 12 mánaða börnum dag
vistun. Endurskoða verður sumarlokanir 

á leikskólum og einnig þarf að skoða 
hvort hægt sé innrita börn á leikskóla 
oftar yfir árið. Mikilvægt er að auka 

frístundastyrki ennþá frekar 
og efla áfram frístundabílinn 
til stuðla að styttri vinnudegi 
barna. Þá verður að koma upp 
aðstöðu og stuðningi við 
heimanám í frístund svo börn 
geti sinnt því þar. Við leggjum 
áfram mikla áherslu á að 
börnunum okkar líði sem best 
í skólunum og eru miklar 
vonir bundnar við það þver

faglega samstarf milli fjölskyldu og 
fræðslusviðs um snemmtæka íhlutun 
sem hefst í haust. Við ætlum líka að 
halda áfram að bæta starfsaðstæður í 
leik og grunnskólum bæjarins. Höld
um áfram  gerum Hafnarfjörð að besta 
bænum fyrir börn og fjölskyldur þeirra!

Höfundur er varaformaður ÍTH og 
skipar 6. sæti á framboðslista 
Sjálfstæðisflokksins.

Guðbjörg Oddný 
Jónasdóttir

Besti bærinn fyrir 
barnafjölskyldur 

Málefni þeirra Guðlaugar Kristjáns
dóttur og Einars Birkis Einarssonar, 
fyrrum bæjarfulltrúa Bjartrar framtíðar 
ætlar seint að taka enda og tekur á sér 
ýmsar myndir. 

Einar Birkir hefur flutt heimili sitt í 
Kópavog en færði lögheimili sitt til 
systur sinnar sem býr í Hafnarfirði til að 
geta hangið á bæjarfulltrúaembættinu 
þó hann hafi í raun losað sig úr öðrum 
ábyrgðarstöðum sem bæjarfulltrúar 
almennt sinna eins og úr ráðum bæjar
ins. Hann er nú á lista Bæjarlistans, nýs 
framboðs í Hafnarfirði.

Guðlaug tilkynnti að hún væri farin í 
leyfi frá bæjarstjórn og upplýsti m.a. 
Fjarðarfréttir um að það væri af heilsu
farsátæðum, „hún hafi einfaldlega 
tæmt orkubirgðir sínar og nú þurfti hún 
að endurheimta tilveruna og byggja 
upp þrek.“ Hún mun svo hafa skilað 
inn læknisvottorði til bæjarstjóra og á 
fundi bæjarstjórnar var upplýst að 
Guðlaug hafi tilkynnt um ótímabundin 
forföll sem bæjarfulltrúi. Jafnframt var 
upplýst að Borghildur Sturludóttir tæki 
sæti í bæjarstjórn þann tíma sem forföll 
stæðu yfir, sbr. 3. mgr. 31. gr. sveitar
stjórnar laga nr. 138/2011 og teljist aðal
maður í bæjarstjórn þann tíma. Einn 
lögfræðinga bæjarins, Ívar Bragason, 
sat fundinn og ritaði fundargerð.

ENGIN LEIÐRÉTTING Í 
BÆJARSTJÓRN
Á næsta fundi á eftir mætir Guðlaug 

svo í bæjarstjórn án nokkurra skýringa 
og bæjarstjórn dregur ekki á neinn hátt 

til baka fyrri bókanir sínar um forföll 
Guðlaugar eða setu Borghildar sem 
alalbæjarfulltrúa. 

ÓLÖGLEG BREYTING Í 
RÁÐUM
Hins vegar lagði Guð laug, sem þá 

strax tók við sem forseti bæjarstjórnar, 
til breytingar í skipulags og byggingar
ráði og í hafnar stjórn þar sem fólki er 
bolað út gegn þeirra vilja með atkvæð
um Guð laugar og Einars og allra 
fulltrúa Sjálf stæðisflokksins. Var mál
efnið ekki á dagskrá fundarins auk þess 
sem einhug hefði þurft í bæjarstjórn 
skv. sveitar stjórnarlögum til að gera 
slíka breytinga, hefðu þær verið á 
dagskrá. Minnihlutinn mótmælti en 
greiddi ekki atkvæði á móti heldur sat 
hjá og gerði enga athugasemd við það 
að málið hafi ekki verið á útsendri 
dagskrá.

KÆRA
Þetta athæfi kærðu fulltrúar Bjartrar 

framtíðar til sveitarstjórnarráðuneytis 
sem kallaði eftir upplýsingum frá 
Hafnar fjarðabæ. Það erindi var tekið 
fyrir á aukafundi í forsetanefnd, þar 
sem Guðlaug var í forsæti en aðeins 
einn varaforseti var mættur en ekki 
tveir eins og fyrrnefndur lögfræðingur 
bæjarins ritaði í fundargerð. Ekkert var 
bókað um afgreiðslu málsins eins og 
samþykktir gera kröfu um.

Málið var næst tekið fyrir í bæjarráði 
3. maí sl. en þar bar svo við að Guðlaug 
vék af fundi undir þeim lið. Þar var 
harðlega gagnrýnt að ekki lægju fyrir 
nein drög að svari en Rósa Guð
bjartsdóttir, formaður bæjarráðs sagði 
málið í eðlilegum farvegi hjá forseta
nefnd í samræmi við 5. gr. í erindisbréfi 
nefndarinnar.

SVAR Á DAGSKRÁ Í DAG
Enn var málið tekið fyrir í forsetan

efnd 7. maí þar sem nefndin lagði til við 
bæjarstjórn að hún samþykkti 
fyrirliggjandi drög að svarbréfi vegna 
erindis samgöngu og sveita stjórnar
ráðuneytisins. Svarbréfið er því á 
dagskrá bæjarstjórnar í dag, mið viku
dag. Aðeins Margrét Gauja Magnús
dóttir og Kristinn Andersson sátu fund 
nefndarinnar undir þessum lið þar sem 
Guðlaug vék af fundi á meðan.

ÚRSKURÐUR FYRIR 
KOSNINGAR
Bæði Guðlaug og Einar Birkir eru á 

lista Bæjarlistans sem kjörstjórn hefur 
samþykkt og það er vonandi að ráðu
neytið úrskurði um lögmæti að gerða 
bæjarstjórnar áður en bæjar búar ganga 
til kosninga.

Hver á að gæta lýðræðisins?

Hver gætir lýðræðisins í Hafnarfirði?
Bæjarfulltrúar fjalla um eigin embættisfærslur

sem láta sig varða líðan og velferð 
barnanna. Hafnarfjörður undir 
stjórn jafnaðarmanna var í 
fararbroddi íslenskra sveitar
félaga, þegar innleiddir voru 
frístundarstyrkir, sem gerðu 
öllum börnum kleift óháð 
efnahag að taka þátt í fjöl
breyttu félagsstarfi. Þetta var 
mikið heillaskref, aðsókn 
jókst og starf íþróttafélaganna 
styrktist, sem m.a. sést á góð
um árangri hafnfirsks íþróttafólks á 
öllum aldri. 

Fjölbreytt tómstundastarf í öllum 
hverfum 
Íþróttastarf stuðlar að jákvæðri sjálfs

mynd og bættri líðan. Það gerir einnig 
tónlistar og listnám, skákin, hesta
mennskan, skátastarfið svo fátt eitt sé 
talið. Þetta allt er mikilvæg forvörn. Þá 
þarf að huga sérstaklega vel að börnum 
sem ekki finna sig í keppnisíþróttum og 

bjóða upp á fjölbreytt tóm stundastarf í 
öllum hverfum. Í slíku starfi 
er unnið markvisst að því að 
styrkja sjálfsmynd einstakl
ings ins, hópinn og félagsleg 
tengsl.  Jafnframt þarf að 
stemma stigum við brottfalli 
unglinga úr íþrótta og 
tómstundastarfi með nýj um 
verkefnum og gera íþrótta og 
tómstundarfélög um kleift að 
þróa starfið sitt og styðja við 

ný verkefni. 
Hækkum tómstundastyrkina 
Samfylkingin vill nýta fjárhagslegt 

svigrúm bæjarins til að lækka álögur, 
einkum fyrir barnafjölskyldur og liður í 
því er að hækka frístundarstyrkina og 
gera fleirum kleift að sækja um styrkina 
vegna tómstundariðkunar barna sinna. 

Höfundur skipar 4. sætið á lista 
Samfylkingarinnar 

Stefán Már 
Gunnlaugsson

Öflugt tómstunda-  
og íþróttastarf 

Í öllu forvarnarstarfi er mikilvægt að börn og unglingar eigi kost á að sækja 
íþrótta og tómstundastarf undir handleiðslu góðra og vel menntaðra leiðbeinenda 

Á bæjarstjórninum fræga þegar bæjarfulltrúar öskruðu á hvern annan í fundarhléi.
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FRAMBOÐSLISTAR

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Eftirfarandi framboðslistar eru boðnir fram við
sveitarstjórnarkosningarnar í Hafnar�rði 26. maí 2018

Framsókn og Óháðir
B
1 Ágúst Bjarni Garðarsson
2 Valdimar Víðisson
3 Jóhanna Erla Guðjónsdóttir
4 Margrét Vala Marteinsdóttir
5 Einar Baldvin Brimar
6 Magna Björk Ólafsdóttir
7 Brynjar Þór Gestsson
8 Anna Karen Svövudóttir
9 Þórður Ingi Bjarnason
10 Jóhanna Margrét Fleckenstein
11 Árni Rúnar Árnason
12 Njóla Elísdóttir
13 Guðmundur Fylkisson
14 Selma Dögg Ragnarsdóttir
15 Ingvar Kristinsson
16 Linda Hrönn Þórisdóttir
17 Ólafur Hjálmarsson
18 Elísabet Hrönn Gísladóttir
19 Guðlaugur Siggi Hannesson
20 Þórey Anna Matthíasdóttir
21 Sigurður Eyþórsson
22 Elín Ingigerður Karlsdóttir

Viðreisn
C
1 Jón Ingi Hákonarson
2 Vaka Ágústsdóttir
3 Þröstur Emilsson
4 Sunna Magnúsdóttir
5 Árni Stefán Guðjónsson
6 Auðbjörg Ólafsdóttir
7 Ómar Ásbjörn Óskarsson
8 Þórey S. Þórisdóttir
9 Hrafnkell Karlsson
10 Harpa Þrastardóttir
11 Daði Lárusson
12 Edda Möller
13 Jón Garðar Snædal Jónsson
14 Ása Rut Jónasdóttir
15 Þorvarður Goði Valdimarsson
16 Lilja Margrét Olsen
17 Þorsteinn Elí Halldórsson
18 Sóley Eiríksdóttir
19 Halldór Halldórsson
20 Kristín Pétursdóttir
21 Benedikt Jónasson
22 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Sjálfstæðis�okkurinn
D
1 Rósa Guðbjartsdóttir
2 Kristinn Andersen
3 Ólafur Ingi Tómasson
4 Helga Ingólfsdóttir
5 Kristín Thoroddsen
6 Guðbjörg Oddný Jónasdóttir
7 Skarphéðinn Orri Björnsson
8 Lovísa Björg Traustadóttir
9 Magnús Ægir Magnússon
10 Bergur Þorri Benjamínsson
11 Tinna Hallbergsdóttir
12 Einar Freyr Bergsson
13 Eyrún Eyfjörð Svanþórsdóttir
14 Guðvarður Ólafsson
15 Kristjana Ósk Jónsdóttir
16 Rannveig Klara Matthíasdóttir
17 Arnar Eldon Geirsson
18 Vaka Dagsdóttir
19 Örn Tryggvi Johnsen
20 Jón Gestur Viggósson
21 Helga Ragnheiður Stefánsdóttir
22 Sigrún Ósk Ingadóttir

Bæjarlistinn Hafnar�rði
L
1 Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir
2 Birgir Örn Guðjónsson
3 Helga Björg Arnardóttir
4 Sigurður Pétur Sigmundsson
5 Hulda Sólveig Jóhannsdóttir
6 Klara G. Guðmundsdóttir
7 Böðvar Ingi Guðbjartsson
8 Arnbjörn Ólafsson
9 Lilja Eygerður Kristjánsdóttir
10 Númi Arnarson
11 Jón Ragnar Gunnarsson
12 Steinunn Eiríksdóttir
13 Baldur Kristinsson
14 Einar Birkir Einarsson
15 Jóhanna Valdemarsdóttir
16 Hörður Svavarsson
17 Sara Helgadóttir
18 Andrés Björnsson
19 Einar P. Guðmundsson
20 Vilborg Lóa Jónsdóttir
21 Arnar Dór Hannesson
22 Karólína Helga Símonardóttir

Mið�okkurinn
M 
1 Sigurður Þ. Ragnarsson
2 Bjarney Grendal Jóhannesdóttir
3 Jónas Henning
4 Gísli Sveinbergsson
5 Arnhildur Ásdís Kolbeins
6 Elínbjörg Ingólfsdóttir
7 Ingvar Sigurðsson
8 Magnús Páls. Sigurðsson
9 Sævar Gíslason
10 Ásdís Gunnarsdóttir
11 Davíð H. Gígja
12 Bjarni Bergþór Eiríksson
13 Sigurður F. Kristjánsson
14 Haraldur J. Baldursson
15 Skúli Þ. Alexandersson
16 Rósalind Guðmundsdóttir
17 Árni Guðbjartsson
18 Guðmundur Snorri Sigurðsson
19 Tómas Sigurðsson
20 Árni Þórður Sigurðarson
21 Kristinn Jónsson
22 Nanna Hálfdánardóttir

Píratar
P
1 Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir
2 Kári Valur Sigurðsson
3 Hildur Björg Vilhjálmsdóttir
4 Hallur Guðmundsson
5 Haraldur R. Ingvason
6 Eysteinn Jónsson
7 Hlynur Guðjónsson
8 Eva Hlín Gunnarsdóttir
9 Ýmir Vésteinsson
10 Lilja Líndal Sigurðardóttir
11 Ólafur Stefán Arnarsson
12 Þórir Árnason
13 Magnea Dís Birgisdóttir
14 Agnes Reynisdóttir
15 Arnar Snæberg Jónsson
16 Haraldur Sigurjónsson
17 Hildur Þóra Hallsdóttir
18 Haraldur Óli Gunnarsson
19 Ingimundur Benjamín Óskarsson
20 Olga Kristín Jóhannesdóttir
21 Eiríkur Rafn Rafnsson
22 Gunnar Jónsson

Samfylkingin
S
1 Adda María Jóhannsdóttir
2 Friðþjófur Helgi Karlsson
3 Sigrún Sverrisdóttir
4 Stefán Már Gunnlaugsson
5 Árni Rúnar Þorvaldsson
6 Sigríður Ólafsdóttir
7 Steinn Jóhannsson
8 Sigurbjörg Anna Guðnadóttir
9 Einar Pétur Heiðarsson
10 Vilborg Harðardóttir
11 Sverrir Jörstad Sverrisson
12 Dagbjört Rún Guðmundsdóttir
13 Matthías Freyr Matthíasson
14 Svava Björg Mörk
15 Guðjón Karl Arnarson
16 Þórunn Blöndal
17 Colin Arnold Dalrymple
18 Elín Lára Baldursdóttir
19 Gylfi Ingvarsson
20 Ingibjörg Dóra Hansen
21 Gunnar Axel Axelsson
22 Margrét Gauja Magnúsdóttir

Vinstrihrey�ngin grænt framboð
V 
1 Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir
2 Fjölnir Sæmundsson
3 Kristrún Birgisdóttir
4 Júlíus Andri Þórðarson
5 Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir
6 Davíð Arnar Stefánsson
7 Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir
8 Daníel E. Arnarsson
9 Agnieszka Sokolowska
10 Árni Áskelsson
11 Þórdís Dröfn Andrésdóttir
12 Christian Schultze
13 Jóhanna Marín Jónsdóttir
14 Árni Stefán Jónsson
15 Rannveig Traustadóttir
16 Þorbjörn Rúnarsson
17 Hlíf Ingibjörnsdóttir
18 Sigurbergur Árnason
19 Damian Davíð Krawczuk
20 Birna Ólafsdóttir
21 Gestur Svavarsson
22 Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir

Y�rkjörstjórn Hafnar�arðar
Þórdís Bjarnadóttir, Torfi Karl Antonsson,

Birna Sigurbjörg Benediktsdóttir og Hallgrímur Hallgrímsson
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Árlegt íþróttamót grunnskólanna í 
Hafnarfirði var haldið 2. maí sl. og 
keppt var í fimm greinum, bandí, 
fótbolta, handbolta, körfubolta og 
sundi. 

Sjö grunnskólar sendu lið til keppni 
og gaf sigur 12 stig og því mest hægt að 
fá 60 stig.

Aðeins einn skóli náði að sigra í fleiri 
en einni grein, Víðistaðaskóli, sem 
sigraði í sundi og fótbolta en Áslands
skóli, Hraunvallaskóli og Öldutúnsskóli 
sigruðu í einni grein hver.

Hraunvallaskóli stóð uppi sem 
sigurvegari með 43 stig, 3 stigum meira 
en Víðistaðaskóli sem varð í öðru sæti 
og 5 stigum á eftir Öldutúnsskóla sem 
varð í þriðja sæti.

En markmiðið var að sjálfsögðu að 
njóta og skemmta sér þó þeir sem urðu  
í neðstu sætunum ætli sér að sjálfsögðu 
að gera betur næst.

Hraunvallaskóli sigraði í íþróttakeppni 
grunnskólanna í Hafnarfirði

Nemendur Víðistaðaskóla sem sigruðu í fótbolta.

Nemendur Víðistaðaskóla sem sigruðu í sundiNemendur Öldutúnsskóla sem sigruðu í víðavangshlaupi.

Nemendur Hraunvallaskóla sem sigruðu í bandí. Keppt var í reiptogi og kannski var verið að æfa fyrir sjómannadaginn.

Nemendur Áslandsskóla sem sigruðu í körfubolta.

Nemendur Hraunvallaskóla, sigurvegarar í íþróttamóti grunnskólanna í Hafnarfirði 2018.
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Við ætlum að endurbyggja 
Suðurbæjarlaug og stórbæta aðstöðuna

Höldum áfram      fyrir Hafnarfjörðxdhafnarfjordur.is

Kosningaskrifstofa Sjálfstæðisflokksins á Norðurbakka 1 er opin alla virka daga milli 16-18. Allir velkomnir!

Kosning utan kjörfundar

AÐGENGI - ÁBYRGÐ - HEIÐARLEIKI

Þú ræður þinni dagskrá.
Þú getur kosið í dag 
og gert hvað sem er 

á kjördag.

Við minnum á 

kosningaskrifstofu okkar

að Bæjarhrauni 24. 

Kíktu í kaffi og spjall 

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar 
fer fram frá og með 11. maí í Smáralind.
Þar er opið milli kl. 10 og 22 alla daga

Frekari upplýsingar má fá á vefnum
www.syslumenn.is og í síma 458 2000

Skjóstu og kjóstu

Karlalið Hauka í handknattleik er 
komið í sumarfrí eftir að ÍBV sló liðið 
út í undanúrslitum Íslandsmótsins. 
Haukar náðu ekki að sigra leik og lauk 
einvíginu því með þremur sigrum ÍBV 
gegn engum sigri Hauka.

Hafnfirðingarnir í liði ÍBV, Sigur
bergur Sveinsson og Aron Rafn Eð 
varðsson, báðir fyrrum Haukamenn, 
stóðu sig mjög vel í úrslitakeppninni.

Þó ÍBV hafi sigrað í öllum leikjunum 
voru þeir mjög jafnir og spennandi.

Haukar slegnir út
ÍBV sigraði í þremur leikjum í röð

Gríðarlega sterk vörn ÍBV var mikil hindrun fyrir Haukana.
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SNJÓFRAMLEIÐSLA
1. áfangi snjóframleiðslu – Bláfjöll; 

heimatorfan, Kóngsgil og Öxlin.
2. áfangi snjóframleiðslu  Skálafell 

eða suðursvæði í Bláfjöllum.

Ofangreind verkefnaröðun og tíma
setningar geta breyst ef upp koma 
tæknilegar eða skipulagslegar aðstæður 
sem kalla á endurskoðun tímasetninga.

SKÍÐAGÖNGULEIÐIR
Unnið verði að áframhaldandi upp

byggingu á skíðagöngusvæði með upp
setningu snjógirðinga, stika og merk
inga, auk þess sem annar áfangi snjó
framleiðslu nýtist til að treysta snjóalag 
á gönguleiðum og lengja tímabilið fyrir 
gönguskíðafólk.

KOSTNAÐUR
Áætlaður kostnaður vegna þessara 

framkvæmda á árunum 2019 – 2024 er 
um 3,6 milljarðar króna. Kostnaðar
skipting sveitarfélaganna fer eftir 
íbúafjölda og gert er ráð fyrir að hlutur 
Reykjavíkurborgar sé um 60% 
kostnaðarins.

Gert er ráð fyrir að á árinu 2018 verði 
varið allt að 30 milljónum króna vegna 
nauðsynlegs tæknilegs og fjárhagslegs 
undirbúnings framangreindra verkefna. 
Skoðað verði sérstaklega í þeirri vinnu 
hvort unnt verður með hagkvæmum 
hætti að bjóða út kaup á lyftubúnaði í 
einu lagi með fjármögnun.

Samhliða endurnýjun og upp bygg
ingu mannvirkja skíðasvæðanna verða 
kannaðir möguleikar á að koma á teng
ingu almenningssamgangna við skíða
svæðin til að auðvelda aðgengi að þeim 
og draga úr álagi vegna umferðar 
einka  bíla á vatnsverndarsvæði höfuð
borgarsvæðisins.

FUNDUR MEÐ 
FRAMBJÓÐENDUM

FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Félag eldri borgara í Hafnarfirði stendur fyrir fundi með 
frambjóðendum þeirra stjórnmálaflokka sem bjóða fram 

í komandi sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. 
Fundurinn verður haldinn í Hraunseli, Flatahrauni 3 

fimmtudaginn 17. maí n.k. kl. 14.  Húsið opnað kl.13.30.

              Dagskrá: 
1. Fundur settur
2. Dregið um röð frambjóðenda
3. Flutt ávörp
4. Kaffihlé
5. Fyrirspurnir
6. Lokaorð
7. Fundi slitið

Félagar fjölmennum og tökum með okkur gesti.

 Félag eldri borgara í Hafnarfirði 50 ára 2018  |  www.febh.is  |  facebook

Vortónleikar Gaflarakórsins 
miðvikudaginn 16. maí kl. 20 í Víðistaðakirkju

Stjórnandi: Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir 
Undirleikari: Arngerður María Árnadóttir

Allir velkomnir - Frítt inn!

„Góðir vinir og gullnir vængir“

Sveitarfélögin Garðabær, Hafnar
fjarðarbær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, 
Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær 
sem sameiginlega reka skíðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins undirrituðu sl. 
mánudag samkomulag um endurnýjun 
á skíðasvæðunum næstu árin.

Samkvæmt samkomulaginu verður 
ráðist í endurnýjun og uppsetningu 
þriggja stólalyfta í Bláfjöllum og endur
nýjun stólalyftu í Skálafelli. Ennfremur 
verður settur upp búnaður til snjó
framleiðslu í Bláfjöllum. Samhliða 
þess um verkefnum verður unnið að 
áfram haldandi uppbyggingu á skíða
göngusvæði og bættum aðstæðum fyrir 
skíðagöngufólk.

Þessi verkefni eru fyrri áfangi af 
tveimur við heildaruppbyggingu skíða
svæðanna sem byggja á tillögu að 
fram  tíðarsýn um uppbyggingu og 
rekstur þeirra til ársins 2030.

BLÁFJÖLL
Ný stólalyfta Drottning í breyttri legu 

ásamt nauðsynlegum aðgerðum og 
aðlögun á brautum og endastöðvum. 
Áætluð tímasetning framkvæmda 2019 
til 2020.

Ný stólalyfta Gosi í Suðurgili í 
breyttri legu ásamt nauðsynlegum 
aðgerðum og aðlögun á brautum og 
endastöðvum. Áætluð tímasetning 
framkvæmda er 20222023.

Notuð stólalyfta í Eldborgargil ásamt 
nauðsynlegum breytingum á enda
stöðvum. Áætluð tímasetning fram
kvæmda er 20232024.

Ný toglyfta úr Kerlingadal. Áætluð 
tímasetning framkvæmda er 2023.

SKÁLAFELL
Notuð stólalyfta ásamt nauðsynlegum 

breytingum á aðstöðu við endastöðvar. 
Áætluð tímasetning er 20202021.

Mikil uppbygging á 
skíðasvæðum

Samkomulag sveitarfélaganna undirritað sl. mánudag
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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Nám sem nýtist
Sjálfstæðismenn hafa á líðandi 

kjörtímabili einsett sér að efla jafnt 
innra starf sem ytri aðbúnað í skólum 
Hafnarfjarðar og hafa starfs
menn bæjarins, með bæjar
stjóra í broddi fylkingar, fylgt 
þeirri stefnu vel eftir í góðu 
samstarfi við skólasamfélagið. 
Á þeirri braut munum við 
sjálfstæðismenn halda áfram 
og treystum á góðan stuðning 
bæjarbúa til þess.

Tækifæri fyrir skapandi 
hugsun
Íslendingar starfa í auknum mæli í 

alþjóðlegri samkeppni. Nefna má 
þróun og smíði stoð og lækningatækja, 
búnað til matvælavinnslu og frum
kvöðlastarf á sviði afþreyingar  tónlist
ar, tölvuleikja og sýndarveruleika  svo 
örfá dæmi séu nefnd. Þá eru tækifærin 
óþrjótandi í hefðbundnari atvinnu
greinum, í sjávarútvegi, land búnaði og 
ekki síst ferðaþjónustu, þar sem mennt
un er undirstaða þróunar og sam
keppnis hæfni okkar.

Byggt á traustum grunni
Við ætlum að efla skólana okkar til 

að veita nemendum okkar þá þekkingu 
og færni sem þarf fyrir 
atvinnu líf í stöðugri þróun. Í 
þessu felst aukin hvatning og 
stuðningur við skapandi 
grein ar, listir og handverk og 
efling áhuga á iðnnámi og 
þeim tækifærum sem það 
býður. Einnig er mikilvægt að 
styrkja enn frekar góðan 
grunn í stærðfræði, eðlisfræði 
og náttúruvísindum í skólum 

Hafnarfjarðar, sem greiðir götu nem
endanna okkar að frekara námi og 
störf um á sviði verkfræði, tækni og 
nýrra tækifæra við að nýta auðlindir 
lands og sjávar með ábyrgum hætti. 
Framtíð ungra Hafnfirðinga, hvort sem 
er til atvinnu eða eigin þroska, byggir á 
því veganesti sem við veitum í skól
unum okkar og þar eru áherslur okkar.

Höfundur er verkfræðingur og 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði.

Kristinn 
Andersen

Píratar ætla að standa vaktina fyrir 
ykkur og með ykkur til þess að byggja 
upp sterkt nærsamfélag og ábyrga 
stjórnsýslu. Hvernig förum við að því?

Frá því að Píratar voru 
stofnaðir höfum við markvisst 
unnið að því að opna stjórn
sýsluna, veita aðgengi al 
menn  ings að ákvarðanatöku 
og bent á ábyrgð hins opinbera 
gagnvart kjósendum. Við 
höfum kjark til að takast á við 
þá sem standa í vegi fyrir 
ábyrg um og mannlegum 
stjórn  málum. Það höfum við 
sýnt í erfiðum málum.

Við höfum lagt áherslu á gegnsæi í 
stjórnsýsluog að þjónusta við bæjarbúa 
sé einföld og aðgengileg. Árið 2014 
boðuðu Píratar að gerð yrði óháð 
stjórnsýsluúttekt á störfum sveitar
stjórnar Hafnarfjarðar, úttekt á 
velferðarþjónustu bæjarins, eflingu á 
þjónustu til allra bæjarbúa, að unnið 
yrði að ráðningu fagfólks í íþrótta og 

tómstundastarfi, ásamt ítarlegri kort
lagningu á íþrótta og tóm stundastarfi.

Kennsla til nemenda í skólum yrði 
með einstaklingsmiðaðri nálgun og 

aðferðafræði og núverandi 
form aðalskipulags yrði end
ur  skoðað með það að mark
miði að auka þátttöku íbúa og 
gegnsæi í ákvarðanatöku. Nú, 
má enn sjá þessar áherslur í 
stefnumálum okkar auk þess 
sem við höfum safnað upp
lýsingum til þess að kortleggja 
hvað betur mætti fara í 
störfum Hafnarfjarðarbæjar. 

Píratar telja að enn skorti samráð við 
íbúa við ákvarðanatöku er varðar 
hagsmuni þeirra og að aðkoma fagaðila 
við úrlausn og skipulagningu mála sé 
ábótavant. Við viljum auka aðgengi 
bæjarbúa að upplýsingum sem varða þá 
svo og störf sveitarstjórnar. Við bjóðum 
okkur fram til að standa vaktina fyrir 
bæjarbúa, með bæjarbúum.

Höfundur skipar 1. sæti á 
framboðslista Pírata í Hafnarfirði.

Elín Ýr Arnar 
Hafdísardóttir

Við bjóðum fram til 
að standa vaktina

Hvernig getum við sem einstaklingar 
sett okkur markmið um að gera bæinn 
okkar plastpokalausan og lausan við 
einnota plastáhöld, er það raunhæft 
markmið og hvaða  hagsmunir eru í 
húfi? Flest höfum við séð myndbönd á 
netinu eða fréttir þar sem verið er að 
fjalla um plastmengun og hvernig heilu 
eyjarnar úr plastrusli eru farnar að 
myndast í sjónum. Tölur sýna að í dag 
eru rúmlega  270.000 tonn af plasti 
fljótandi á yfirborði hafsins. Ímyndum 
okkur 24 milljón manna þjóð, t.d. 
Ástrali sem notar 6,9 billjón tonn af 
plastpokum á ári, ef við bindum þessa 
poka saman er hægt að vefja þeim 42 
sinnum hringinn í kringum jörðina.  En 
hvað er að gerast á Íslandi? Áætluð 
plastpokanotkun er um 70.000 tonn á 
ári sem þýðir að hver Íslendingur notar 
um 200 poka á ári og hvert heimili 
fargar 36 kg árlega af einnota plasti. 
Hvað getum við gert til að minnka 
plastnotkun? Ef við, íbúar Hafnarfjarðar, 
setjum okkur það markmið að draga úr 
plastnotkun um 15% á ári á næstu 
fjórum árum náum við að minnka hana  
um 65% árið 2022 og því  væri 
raunhæft að setja sér markmið um 
plastlausan Hafnarfjörð fyrir árið 2030.

Með það í huga gæti stjórnsýsla 
bæjarins komið til móts við bæjarbúa 

við að finna betri lausnir og leiðir til 
flokkunar plasts. 

Við í Viðreisn viljum einfalda flokk
un plasts, fjölga grenndargámum og 
auðvelda aðgengi að þeim og hvetja 
fyrirtækin í bænum til samvinnu. Við 
viljum bæta tölfræði á þessu sviði og 
líta þarf á þennan úrgang sem verðmæti 
og finna hugvitsamlegar leiðir þegar 
kemur að endurvinnslu. 

Að lokum þarf að tryggja að 
upplýsingar um flokkun sorps og 
staðsetningu móttökustöðva nái til 
allra, ekki síst erlendra ferðamanna.

Þórey er viðskiptafræðingur og 
formaður Viðreisnar í Hafnarfirði
Jón Ingi er ráðgjafi í 
starfsendurhæfingu, MBA

Jón Ingi 
Hákonarson

Þórey S.  
Þórisdóttir

Plastlaus 
Hafnarfjörður 

Lokaðu augunum og farðu í huganum 
á uppáhalds staðinn þinn. Dveldu þar, 
finndu tilfinninguna. Hvernig líður þér 
þar? Langar þig til að fara 
aftur og dvelja þar? 

Lokaðu aftur augunum og 
sjáðu fyrir þér einhvern stað 
undir berum himni í miðbæ 
Hafnarfjarðar, dveldu þar í 
huganum. Finndu tilfinn ing
una, hvernig líður þér? Langar 
þig þangað aftur?

Rannsóknir sýna að mað
urinn leitar fyrst og fremst 
eft ir öryggi og tengslum við náttúruna í 
því umhverfi sem hann vill lifa í. 
Þannig stuðlar hann að heilbrigði og 
hamingju. Þar vill hann lifa og dvelja.

Við skipulag borga og bæja ætti fyrst 
og fremst að ganga út frá þessum 
óyggjandi niðurstöðum. Því skipulag 
manngerðs umhverfis á að vera fyrir 
manneskjuna fyrst og fremst. 

Í dag er miðbær Hafnarfjarðar fyrst 
og fremst fyrir bíla. Einhverra hluta 
vegna eru öll dýrmætustu svæðin í 
miðbænum helguð bílastæðum og 
götum fyrir akandi umferð.

Rannsóknir sýna að akandi umferð 
ógnar öryggi okkar. Við upplifum okk

ur óörugg og forðumst að vera á þannig 
stöðum. 

Getur verið að  íbúar Hafna r  fjarðar 
forðist miðbæ inn sinn því 
þeim finnst hann ógna öryggi 
sínu? 

Hér er vitnað í vísindalegar 
rannsóknir ekki brjóstvitið.

VG í Hafnarfirði vill leggja 
sitt af mörkum til að gera 
miðbæ Hafnarfjarðar að stað 
þar sem allt skipuleg er 
hugsað fyrir íbúa bæjarins til 
að upplifun, vellíðan og 

öryggi sé til staðar og að hann sé eftir
sóknar verður staður. Til þess þarf að 
takmarka stórlega akandi umferð um 
miðbæinn okkar. Fækka bílastæðum og 
fjölga grænum lifandi svæðum fyrir 
fólk, nota bílakjallara við Fjörð fyrir 
bílastæði, ekki sem geymslu eða 
atvinnu húsnæði. 

Það er stærsta lýðheilsu og umhverf
is mál okkar tíma að minnka notkun á 
bílnum. Því hvetjum við alla íbúa sem 
það geta til að prófa að skilja bílinn eftir 
heima a.m.k. þrisvar í viku og nota aðra 
samgöngumáta. 

Höfundur skipar 13. sæti VG 
Hafnarfirði.

Jóhanna Marín 
Jónsdóttir

„Jákvæð upplifun“ í 
miðbæ Hafnarfjarðar

Gaflaraleikhúsið fær góða heimsókn 
í sumar þegar tvær stúlkur frá Þýska
landi stýra námskeiði fyrir 1013 ára 
börn  í grímugerð og grímuleik 11. til 
22. júní. Sunna Hrönn Köster, sem á 
íslenska móður, stundar nám í sam 
félags   legri leiklist við Listaháskól ann í 
Ottersberg í Þýskalandi og hefur lagt 
mikla áherslu á grímu gerð og notkun 
grímunnar í leiklist. Með henni kemur 

Sophia Lebeck sem er að læra dans við 
sama skóla og stóð nýlega að verkefni 
þar sem skoðaðir voru möguleikar til  
að tengja saman grímuleik og dans.

Gaflaraleikhúsið hefur um árabil 
staðið fyrir námskeiðum fyrir börn og 
unglinga og kynnir þessa nýjung fyrir 
hafnfirskum börnum. Námskeiðið 
stend ur í tvær vikur kl. 913 alla virka 
daga. Sjá nánar á gaflaraleikhusid.is

Grímunámskeið
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FRAMSÓKN OG 
ÓHÁÐIR 

Við erum 
sterkari saman
Kosningarnar í Hafnarfirði snúast 
hvernig við gerum Hafnar
örð að betri 
stað fyrir ungt fólk, hvernig við byggjum 
upp sterkari umgjörð um börnin og 
hvernig fólk sem hefur gefið samfélaginu 
gríðarlega mikið með störfum sínum á 
starfsævi sinni getur notið efri áranna í 
Hafnarfirði.

      

1. sæti 
Ágúst Bjarni Garðarsson 

framsokn.is/hafnar
ordur

Lýsir er nýtt fyrirtæki í Hafnarfirði 
sem er sérhæft á sviði fjarskipta og 
lagnakerfa, allt frá hugmynd að fullfrá
gengnu kerfi í samstarfi við samstarfs
aðila.

Að sögn Guðmundar Gunnarssonar, 
framkvæmdastjóra Lýsis er fyrirtækið 
dótturfyrirtæki Rafals sem lengi hefur 
starfað í Hafnarfirði en með fyrirtækinu 
eru sameinaðir kraftar einstaklinga með 
langa og víðtæka reynslu. Segir hann 
fyrirtækið koma að flestum sviðum 
tengdum fjarskiptalögnum og fjar
skiptakerfum.

Lýsir tekur m.a. að sér hönnun ljós
leiðarakerfa, ritun útboðsgagna og 
verkefna stjórnun, hönnun fjarskipta og 
tölvulagnakerfa í byggingar ásamt 
efnisútvegun, hönnun, útvegun efnis og 
uppsetning búnaðar fyrir dreifingu 
farsímaþjónustu, talstöðvafjarskipta, 
t.d. TETRA, og útvarpsstöðva, fyrir 
stórar byggingar, jarðgöng og aðra staði 
og önnur svæði þar sem krafa er um að 
alltaf sé tryggur aðgangur að þessum 
þjónustuliðum.

Meðal verkefna fyrirtækisins er 
hönnun og verkefnastjórnun ljósleiðara

kerfa í strjálbýli, m.a. fyrir Rangárþing 
eystra, Snæfellsbæ og Grundar fjarðar
bæ.

Samstarfsaðilum og viðskiptavinum 
var boðið til opnunarteitis sl. föstudag 
þar sem ný starfstöð, viðbygging við 
eldri byggingu að Hringhellu 9 var 
formlega tekin í notkun. Þar var ýmis 
búnaður til sýnis og sem dæmi um 
nýjungar má nefna að ljósin yfir skrif
borðum starfsmanna voru án hefð
bundinna raflagna en þess í stað voru 
LED ljósin fædd með lágspennu í 
gegnum íðnet (ethernet) og ljósunum 
stýrt yfir netið.

Sérfræðingar í fjarskiptakerfum
Lýsir ehf. er nýtt hafnfirskt fyrirtæki sem þjónar viðskiptavinum víða um land

Sigurður Svansson, Evert R. Snorrason, Hjálmar Árnason, Pétur Hrafnsson, Guðmundur Gunnarsson, Eiríkur Jónsson 
og Hrafn Guðbrandsson

Glæsileg húsakynni Lýsis ehf að 
Miðhellu 9.
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Auglýsingar
565 3066 - 896 4613 – gudni@fjardarfrettir.is

Í Hafnarfirði er raunveruleiki foreldra 
ungra barna, sem ekki eru komin með 
leikskólavist, alls ekki eins og best 
verður á kosið. Eftir að fæðingarorlofi 
lýkur er það eina sem í boði er 
að leita að dagforeldri til þess 
að gæta barnsins þannig að 
foreldrar (oftast móðirin) geti 
snúið aftur út á vinnumarkað 
eins og samfélagsgerð okkar 
ætlast til af foreldrum. Það er 
ekkert að því að barn sé hjá 
dagforeldri en vandinn er að 
það er augljóslega ekki nóg 
framboð dagforeldra og einn
ig er það þannig að dagforeldrar geta 
valið börn sem þau vilja gæta. Það 
getur því verið blákaldur raunveru
leikinn að barn sem er „erfitt“ getur átt 
mjög erfitt með að fá dagforeldrapláss. 
Einnig hefur það verið foreldrum erfitt 
að takast á við veikindafjarvistir vegna 
sín, barnsins, og dagforeldrisins og 
barna þess. Þetta er augljóst vandamál. 

Þess vegna leggjum við VG til að 
Hafnarfjarðarbær stofni ungbarna
leikskóla og ungbarnadeildir innan 
leik  skólanna sem taka við börnum 
þegar fæðingarorlofi lýkur.

Einnig leggjum við til að dagforeldra
kerfið taki stórum breytingum. Dag
foreldrar eiga að okkar mati að vera 
starfs  menn sveitarfélagsins. Hafnar fjarð

ar  bær á að búa til skilvirkt kerfi 
þar sem hvert barn á tvo dag
foreldra, eitt aðal og eitt auka 
dag  foreldri sem tekur við barn
inu ef aðal dagfor eldrið er veikt 
eða börn þess. 

Foreldrar geta þannig valið, 
dagforeldra eða ungbarna leik
skóla fyrir barnið fram að leik
skólavist. Það geta verið ým s ar 
ástæður fyrir vali for eldra.

VG vilja einnig jafna hlut foreldra. 
Hvort sem fyrir valinu verður dag
foreldri eða ungbarnaleikskóli verð ur 
sama mánaðargjald greitt fyrir dagvist
unina. Sama mánaðargjald og greitt er í 
dag fyrir leikskólavistun hjá sveitar
félaginu. 

Að brúa bilið milli fæðingarorlofs og 
leikskóla er ekki einungis mál barna
fjölskyldna heldur einnig jafnréttismál 
þar sem oftar en ekki það er móðir 
barnsins sem bíður heima með barnið 
þar til pláss losnar. 

Höfundur er oddviti VG í 
Hafnarfirði.

Elva Dögg Ásudóttir 
Kristinsdóttir

Ungbarnaleikskólar
Úrræði eftir fæðingarorlof 

Ungir og efnilegir drengir í 5. fl. í 
handbolta á yngra ári hjá FH gerðu sér 
lítið fyrir og urðu Íslandsmeistarar í 
handbolta. Strákarnir kepptu í 1. deild í 

vetur og sigruðu í öllum fimm deildar
keppnunum. 

Framtíðin er því björt hjá þeim og 
félagi þeirra. 

Íslandsmeistarar í 
5. flokki

Ómar Friðriksson þjálfari, Sigfús Garðarsson, Dagur Traustason, Arngrímur 
Bjartur Guðmundsson, Andri Clausen, Sindri Dagur Sigurgeirsson, Kristján 
Rafn Oddsson, Benedikt Emil Aðalsteinsson og Róbert Dagur Davíðsson.

Saga Íslands síðastliðin 100 ár er 
saga framfara. Það er óumdeilt að 
menntun er drifkraftur framsækinna 
þjóðfélaga sem sækja fram og 
skara fram úr. Við sem sam
félag erum stödd á krossgötum 
í menntamálum þar sem taka 
þarf stórar ákvarðanir sem 
munu hafa áhrif á framþróun 
okkar næstu áratugi. Þar má 
nefna áskoranir vegna 
nýliðunarvanda í kennarastétt, 
brotthvarf úr framhalds
skólum, lágt innritunarhlutfall 
í iðngreinar og læsi barna. 

Undanfarið hefur orðið töluverð 
vitundarvakning um þessar áskoranir 
sem og aðrar sem snúa að mennta
kerfinu. Áhersla á að hefja kennara
starfið aftur til vegs og virðingar er 
orðið nokkuð reglulegt umfjöllunarefni 
ásamt því að skólakerfið okkar verði í 
stakk búið til þess að veita öllum 
börnum  gæðamenntun sem hentar 
hverjum og einum. Þar gegna sveitar
félögin lykilhlutverki. 

Börnin okkar eru grunnur samfélags
ins. Það er mikilvægt að treysta faglegar 

undirstöður grunnskólanna og efla 
menntun, félagslíf og vellíðan þeirra. 
Heildstæð nálgun á skóla, íþrótta, og 

frístundamál er mikilvæg 
með það að markmiði tryggja 
jafnt aðgengi allra barna að 
ofangreindum þáttum óháð 
efnahag. Þannig tryggjum við 
blómlegri samfélög þar sem 
öll börn fá notið sín.

Í sveitarstjórnarkosningum 
þann 26. maí næstkomandi 
verður meðal annars kosið 
um áherslur í mennta, 

íþrótta, og æskulýðsmálum. Ég hvet 
íbúa Hafnarfjarðar til þess að kynna sér 
sérstaklega þær áherslur sem listi 
Frams óknar og óháðra hefur í mál
efnum barna og ungmenna. Framboðið 
hefur lagt fram metnaðarfulla kosn
inga stefnu skrá til þess að sækja fram 
fyrir bæjarfélagið. Það að bæta 
samfélagið er samvinnuverkefni okkar 
allra. Tökum þátt í þeirri vegferð og 
nýtum kosningaréttinn í komandi 
kosningum.  

Höfundur er mennta- og 
menningarmálaráðherra.

Lilja D. 
Alfreðsdóttir

Saman munum við 
sækja fram

Bókasafn Hafnarfjarðar verður LOKAÐ 
föstudaginn 11. maí vegna hreingerninga 

Bókasafnið verður opið  
laugardaginn 12. maí kl. 11-15

Hvað vil ég upp á dekk
Ég ákvað að taka 4. sætið á Bæjar

listan um, nýju framboði hér í bæ. Ég 
geri það vegna þess að þetta er góður 
og öflugur hópur sem hefur mikinn 
áhuga á að vinna í þágu hagsmuna 
bæjar  búa. Legg fram mína 
reynslu og þekkingu í púkkið 
sem ég vonast til að komi að 
gagni. Mín starfsreynsla snýr 
einkum að opinberum rekstri 
og stjórnsýslu, vinnumarkaðs
málum, málefnum fatlaðra, 
gerð fjárlaga, rekstraráætlana 
og úttekta. Þá hef ég verið 
virkur í starfi íþróttahreyfingar
innar í áratugi og hef mikla trú 
á forvarnargildi íþrótta og æsku
lýðsstarfs. Hef lengi haft áhuga á sveit
ar stjórnarmálum og unnið töluvert á 
þeim vettvangi. Vann m.a. mikið fyrir 
Akureyrarbæ og sveitarfélögin í Eyja
firði á árunum í kringum 1990, var 
varabæjarfulltrúi í Garðabæ 19941998 
og á líðandi kjörtímabili hef ég setið í 
nefnd um byggingu hjúkrunarheimilis 
við Sólvang og jafnframt verið vara
maður í skipulags og byggingarráði 
Hafnarfjarðar. 

Ég hef áhuga á fjölmörgum umbótar
verkefnum í Hafnarfirði en legg einkum 
áherslu á eftirfarandi:

1. Treysta enn frekar fjárhags og 
rekstrar stöðu Hafnarfjarðarbæjar. Ráð
inn verði faglegur bæjarstjóri með 
reynslu af rekstri en ég tel að mjög vel 
hafi tekist til í þeim efnum síðast.

2. Ráðist verði af fullum 
krafti í að fá fram nauðsynlegar 
breytingar á Reykjanes braut
inni í gegnum bæinn til að 
greiða betur fyrir umferð og 
tryggja öryggi. 

3. Fylgja eftir framkomnum 
hugmyndum um endurskipu
lag miðbæjarins og svokallaðs 
5 mínútna svæðis. Tel mjög 
mikilvægt að mótuð verði 

heildstæð stefna í skipulagsmálum 
bæjarins til lengri tíma með yfirskriftinni 
„Hafnarfjörður 2030“. 

4. Hafnarfjarðarbær vinni að því í 
samstarfi við byggingarverktaka og 
lána stofnanir að gera ungu fólki kleyft 
að kaupa sína fyrstu íbúð á ódýru verði. 
Þetta er hægt ef allir aðilar eru tilbúnir 
til að slá af álagningu sinni. Stofnað 
yrði félag sem myndi halda utan um 
samningagerð og skilyrði gagnvart 
íbúum.

Höfundur er hagfræðingur og er í  
4. sæti Bæjarlistans.

Sigurður Pétur 
Sigmundsson
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Hafnfirðingurinn Viðar Kristinsson 
gaf nýlega út sína fyrstu bók sem er 
ljóðabók sem hann nefnir Hljómfall.

Bókin er 34 síður í brotinu A5 og er 
fallega myndskreytt með vatnslita
mynd um Guðrúnar Árnadóttur.

Aðspurður um 
ljóðin í bókinni 
segir Viðar að 
það mætti ef til 
vill segja að þetta 
séu að einhverju 
leyti stemningar 
um leitina að hinu 
fagra í manninum 
og náttúrunni og jafnvel um mannlegan 
breyskleika.

Fyrsta upplagið seldist upp en nýtt 
upplag er væntanlegt úr prentun.

Hægt er að nálgast eintak með því að 
senda Viðari póst á netfangið 
vidarkristinsson@gmail.com

Handbolti: 
9. maí kl. 20, Selfoss 

Selfoss - FH,  úrslit karla.

ÚRSLIT KARLA:
FH  Selfoss: 4138
ÍBV  Haukar: 2725
Haukar  ÍBV: 2225

Knattspyrna: 
9. maí kl. 18, Kaplakriki 

FH - ÍBV,  úrvalsdeild kvenna

11. maí kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - ÍA,  . deild kvenna

12. maí kl. 16, Ásvellir 
Haukar - Magni,  1. deild karla

13. maí kl. 19.15, Fjölnisvöllur 
Fjölnir - FH,  úrvalsdeild karla

15. maí kl. 19.15, Frostaskjól 
KR - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
HK/Víkingur  FH: 21

ÚRSLIT KARLA:
FH  Breiðablik: 13

Haukar  Þór: 22
Grindavík  FH: 01

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 

Hagstætt verð.  
Uppl. í síma 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

ÍÞRÓTTIR

Hjá Rauða krossinum í Hafnarfirði 
og Garðabæ hefur verið rekin öflug 
starfsemi undanfarin ár og áratugi fyrir 
sameiningu deildanna árið 2015.  
Starfsemin er borin uppi af sjálfboða
liðum og félögum og væri starfið ekki 
mögulegt án þeirra. Ekki einungis að 
þeir vinni göfugt og óeigingjarnt starf, 
heldur einnig vegna þess að félags
gjöldin renna óskert til deildarinnar 
sjálfrar og nýtast því beint í verkefni í 
nærsamfélaginu. Við viljum því senda 
ykkur kærar þakkir fyrir aðstoð ykkar 
við að gera neðantalin verkefni mögu
leg: 

Heimanámsaðstoð fyrir nemendur í 
110. bekk í samstarfi við Bókasafn 
Hafnarfjarðar. Tækifæri sem er virkni
verkefni fyrir einstaklinga yngri en 30 
ára og byggir á að hver einstaklingur 
setji sér markmið og leitist við að ná 
þeim á sínum eigin forsendum. Karlar í 
skúrum sem hittast, spjalla og vinna að 
sameiginlegum verkefnum. Heim
sókna vinir sem heimsækja fólk í um 
klukku stund á viku og spjalla, fara í 
göngutúra eða skreppa á kaffihús til 

dæmis. Félagsstarf fyrir umsækjendur 
um alþjóðlega vernd á öllu höfuð borg
ar  svæðinu sem gengur út á skipu lagn
ingu viðburða, eins og opið hús, konu
morgna og tungumálakennslu. Föt sem 
framlag prjónahópsins sem hittist viku
lega í Hafnarfirði og prjónar, heklar og 
saumar ungbarnaföt og útbýr ungbarna
pakka sem eru sendir til fátækra barna í 
HvítaRússlandi. Í húsnæðinu okkar er 
Rauðakrossbúðin en þar er hægt að 
gera góð kaup á notuðum fatnaði og 
skóm. Deildin heldur einnig úti ýmsum 
námskeiðum, svo sem skyndihjálpar

námskeiðum, Börn og umhverfi nám
skeiðum og námskeiðum í sálrænum 
stuðningi. Ásamt því að koma að öðr
um verkefnum Rauða krossins á 
landsvísu. 

Hægt er að lesa meira um verkefnin á 
www.raudikrossinn.is eða á facebook: 
RaudikrossinnHafnarfirdiogGardabae

Viltu vita meira? Hafðu samband eða 
kíktu við í Strandgötu 24 s. 570 4220.

Fyrir hönd Rauða krossins í 
Hafnarfirði og Garðabæ: Takk kærlega,

Páll Daníelsson deildarstjóri.

Takk kæri félagi í Rauða krossinum

„Karlar í skúrum“ tálga í tré.

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Opnum á laugardag

Hljómfall er fyrsta ljóðabók Viðars
Ljóð um leitina að hinu fagra í manninum og náttúrunni

Hljómfall

Umhverfi Hafnarfjarðar er barnvænt 
og samfélagið gott. Bærinn hefur 
möguleika á að vera ákjósan
legur kostur fyrir ungar fjöl
skyldur til að stofna heimili. 
Staðan er sú að barnafjöl
skyldur í Hafnarfirði sem 
þurfa á þjónustu að halda 
þurfa að greiða fyrir hana 
tölu vert hærri gjöld en í sveit
ar félögunum í kring. Þessu 
þarf að breyta. Sem dæmi má 
nefna fjölskyldu með þrjú 
börn, eitt í leikskóla og tvö í grunnskóla 
sem nýta sér frístundaheimili alla daga 

vikunnar. Fjölskyldan þarf að greiða á 
annan tug þúsund króna hærri gjöld í 

hverjum mánuði fyrir frístund 
og daggæslu í Hafnarfirði 
umfram það sem hún þyrfti að 
greiða í Reykjavík. Þessi 
sama fjölskylda þyrfti að 
greiða tæplega 10 þúsund 
krón um minna á mánuði 
byggi hún í Kópavogi.
Aukinn samvera 
fjölskyldna

Ef kostnaður er lágmarkaður 
fyrir barnafjölskyldur þá um leið eykst 
samverutími því foreldrar hafa minni 

þörf fyrir að vinna lengur til að standa 
undir útgjöldum heimilisins. Það er 
mikilvægt skref í þá átt að gera 
Hafnarfjörð að betri bæ fyrir barna
fjölskyldur.

Höfundur skipar þriðja sæti á lista 
Samfylkingarinnar.

Sigrún  
Sverrisdóttir

Barnafjölskyldur í forgang 
Gerum bæinn meira aðlaðandi fyrir fjölskyldufólk

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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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

hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Skoðaðu nýjustu fréttirnar eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is

Það var ekki mjög vorlegt sl. 
sunnudag þegar blásið var til 
vor hátíðar Fríkirkjunnar í 
Hellis  gerði. Það aftraði ekki 
þeim fjölmörgu sem gengu 
fylktu liði í skrúðgöngu frá 
kirkjunni í Hellisgerði þar sem 
glatt var á hjalla. Fríkirkju
band ið, hljómsveit kirkjunnar 
lék og barnakór og krílakórar 
kirkjunnar sungu.

Grillaðar voru pylsur og 
kuldaveðrið tók sér greinilega 
pásu á meðan hátíðin stóð yfir 
og ungir sem aldnir skemmtu 
sér vel.

Fjölmennt á vorhátíð 
Fríkirkjunnar í Hellisgerði

Gengu í langri skrúðgöngu frá kirkjunni í Hellisgerði

Krakkarnir sungu eins og englar með Fríkirkjubandinu.
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Hætt við 
seinni 
opnun 

sundlauga
Eftir mikla uppákomu á 

bæjarstjórnarfundi á milli 
bæjarstjóra og Gunnars Axels 
Axelssonar bæjarfulltrúa, sem 
gagnrýndi að verið væri að 
skerða opnunartíma sundstaða 
þrátt fyrir fyrirheit um annað í 
greinargerð með fjárhags
áætlun, hefur verið ákveðið að  
halda áfram að opna kl. 8 í 
Suðurbæjar og Ásvallalaug 
um helgar. Jafnframt er hætt 
við helgar opnun í Sundhöllinni 
en með þessum aðgerðum er 
verið að bregðast við athuga
semdum sundlaugargesta. 

Fullyrt er að minna sé opið í 
sundlaugum í Hafnarfirði en í 
nágrannasveitarfélögunum.

http://www.fjardarfrettir.is

