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Kosið er til sveitarstjórna á 
Íslandi á laugardag og í 
Hafnarfirði er kosið á tveim ur 
stöðum, í Lækjar skóla og í 
Víðistaðaskóla og eru kjör
staðir opnir kl. 922.

Átta listar eru í boði og því 
um margt að velja fyrir bæjar
búa. Íslenskir ríkisborg arar 
sem náð hafa 18 ára aldri á 
kjördag og eru með skráð 
lögheimili í Hafnarfirði 
þremur vikum fyrir kjördag 
geta kosið og einnig norrænir 
ríkisborgarar með lögheimili í 
Hafnarfirði og átt hafa lög
heimili hér samfellt sl. þrjú ár. 

Einnig hafa aðrir erlendir 
ríkisborgarar, með lögheimili 
í Hafnarfirði og átt hafa lög
heimili hér á landi í fimm ár 
samfellt fyrir kjördag, kosn
ingarétt. 

Bæjarbúar eru hvattir til að 
skoða stefnuskrár allra flokka 
og taka málefnalega afstöðu 
til þeirra áður en þeir ákveða 
hvar X sé sett á kjörseðilinn.
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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

Stundum þarf að vita hvað er undir grímunni.

Nýtum lýðræðislega 
skyldu okkar og kjósum

Stefnuskrárnar skipta máli og rétt að halda þeim til haga

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

Nýlegt og einstaklega fallegt 
ein býli, vel staðsett miðsvæðis í 
Hafnarfirði. Húsið var byggt 2002 
og allar innréttingar sér smíð  aðar. 
Sérlega gott aðgengi. Falleg lóð. 

Glæsilegt vandað einbýli á einni hæð 
með rúmgóðum 60 m² bílskúr. 
Einstök staðsetning í Áslandinu og 
stórkostlegt útsýni yfir bæinn og 
fjörðinn ofl.

Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á  
2. hæð  í fallegu lyftuhúsi.   
Íbúðin er á  2. hæð bílastæðimegin 
en á 1. hæð garðmegin og þar er 
afgirt verönd.  

MÁVAHRAUN 21 BERJAVELLIR 2

267m² 97,9 millj. kr. 252 m² 105  millj. kr. 103m² 41,9 millj. kr.  

ERLUÁS 74
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546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

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

Kjósum nýja forystu fyrir Hafnarfjörð
Tryggjum leikskólapláss frá 
12 mánaða aldri

Stóreflum heimaþjónustu við 
eldri borgara

Stefnum að gjaldfrjálsu skólakerfi

Drögum úr plastnotkun 

SStyttum vinnuvikuna

Aukum framboð af fjölbreyttu 
húsnæði

Meira íbúalýðræði og fagleg 
vinnubrögð

Bætum líðan ungmenna í bænum

Eflum samgöngur með borgarlínu

TTryggjum jöfn tækifæri fyrir alla

Fólkið í forgang Samfylkingin

http://www.fjardarfrettir.is
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Kosið verður í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar á laugardaginn. 
Það er ekki sjálfgefið hvaða 
flokk á að kjósa enda getur verið 
erfitt að meta stefnuskrár 
flokkanna og ekki síður að meta 

hvort líklegt sé að flokkarnir nái að framfylgja 
markmiðum sínum. Bæði fer það eftir niðurstöðu 
kosninga en einnig eftir því hvort þeir einstaklingar 
sem kosnir eru standi við það sem þeir lofa.

Gott er að horfa til síðustu kosninga og þeirra 
loforða sem þá voru gefin. Hefur verið gerður 
farvegur fyrir virkt samstarf allra bæjarfulltrúa? 
Hefur stjórnsýslan verið bætt og upplýsingaflæði 
verið aukið? Flestir ættu að geta svarað þessum 
spurningum en í blekkingarleik stjórnmálanna 
getur verið erfitt að meta hversu vel hefur verið 
staðið við loforð um niðurgreiðslu skulda og 
bættan fjárhag. Ytri aðstæður hafa verið með 
eindæmum góðar fyrir stóru sveitarfélögin og hafa 
tekjur verið langt umfram það sem áætlanir gerðu 
ráð fyrir. Það á við um Hafnarfjörð líka án þess að 
lítið sé gert úr fjármálastjórn bæjarins. Hins vegar 
eru það blekkingar að segja að aðeins sé 
framkvæmt fyrir eigið fé þegar tekjur vegna sölu 
lóða eru ekki notaðar til að greiða niður skuldir 
eins og lofað var. Það er því verið að framkvæma 
fyrir peninga fyrri tíma.

Áberandi hefur verið að Hafnarfjarðarbær er 
meira áberandi núna fyrir kosningar en áður og 
verkefni sem ekki verða að veruleika alveg á 
næstunni eins og byggðin á Hraunum og 
Dvergsreiturinn hafa verið kynnt sem aldrei fyrr. 
Margir hneyksluðust svo þegar Hafnarfjarðarbær 
greiddi Fréttablaðinu 250 þúsund kr. fyrir viðtal 
við oddvita Sjálfstæðisflokksins viku fyrir kosn
ingar.

Nýjasta útspilið er viljayfirlýsing um byggingu 
a.m.k. tveggja milljarða kr. knatthúss á Ásvöllum 
sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun til 2021 
nema í skýringartexta sem lítið gildi hefur. Það er 
í raun ótrúlegt hvað hægt er að leyfa sér í pólitík 
kortér í kosningar þegar þeir sem lofa eru ekki í 
neinni stöðu til að geta tryggt að þeir efni loforð 
sín. Fjárhagsáætlun sveitarfélags er grafalvarlegt 
mál og á að gera á upplýstan og lýðræðislegan 
hátt. Kosningabaráttan á ekki að fjármagnast úr 
bæjarsjóði! Vandið valið á laugardag.

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 27. maí

Útiguðsþjónusta og 
ganga við Kaldársel kl. 11

Sunnudaginn 27. maí stendur 
Hafnarfjarðarkirkja fyrir helgistund og göngu í 
nágrenni sumarbúðanna í Kaldárseli þar sem 
þess verður minnst að 150 ár eru frá fæðingu 
æskulýðsleiðtogans sr. Friðriks Friðrikssonar.

Helgistund verður úti undir berum himni  
þar sem sálmar sr. Friðriks verða sungnir  

og hans mikla starfs meðal barna og unglinga 
verður minnst. 

Síðan verður gengið um nágrennið  
undir leiðsögn. 

Hressing í boði Hafnarfjarðarkirkju. 
ALLIR VELKOMNIR. 

Ef veður verður vont verður stundin  
í Hafnarfjarðarkirkju kl. 11.  

Tilkynning um það verður birt á heimasíðu 
Hafnarfjarðarkirkju á sunnudagsmorgun.

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

Laugardagur 26. maí

Nytjamarkaður og 
vöfflusala kl. 14-16

í safnaðarheimili kirkjunnar.
Ágóði rennur í styrktarsjóð kirkjunnar.

Á sama tíma er Systrafélag 
Víðistaðasóknar með  

árlega blómasölu á kirkjutorginu.
Hún stendur yfir frá 24. - 31. maí 

kl. 11:00 - 18:00 alla dagana. 

Sunnudagur 27. maí

Helgistund á 
sumarkvöldi kl. 20
Helga Þórdís Guðmundsdóttir   
spilar á orgel og leiðir söng.

SKRÁNING Í FERMINGU 2019 
á vidistadakirkja.is 

www.vidistadakirkja.is

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Eðlileg 
fundargerð?
Á löngum fundi bæjarráðs sem hófst á fimmtudag 

en lauk sl. þriðjudag kennir ýmissa grasa. T.d. kemur 
ekki fram hvernig kosið hafi verið um viljayfirlýsingu 
við Hauka og hvort yfir höfuð atkvæðagreiðsla hafi 
farið fram. 15 liður á dagskrá er Kaldárselsvegur 

121309, Hlíðarendi. Þar er þetta bókað:
„Farið yfir stöðu málsins.
Sigurður Haraldsson sviðsstjóri mætti á fundinn.
Bæjarstjóra falið að fara í viðræður við hesthúsa

eigendur í samræmi við umræður á fundinum.“ Hver 
ætlar að túlka hvaða umræður hafa farið fram? Fundir 
bæjarráðs eru ekki teknir upp!

Undir 14. lið fundargerðarinnar er fyrirsögnin 
Sörlaskeið 7, yfirlýsing um skipti á lóð. Þar kemur 
hvergi fram hver hin lóðin er né er nefnt samkomulag 
haft með sem fylgiskjal.

Ritun fundargerða hjá Hafnarfjarðarbæ er alls ekki 
til fyrirmyndar og ætti að vera lítið mál að laga – nema 
vísvitandi sé verið að fela eitthvað.
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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 sveitarstjórnarkosninganna 26. maí 2018
hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
Kjörstaðir í Hafnar�rði eru Lækjarskóli og Víðistaðaskóli

Lækjarskóli Sólvangsvegi 4

1. kjördeild
Erlend búseta
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
Hvaleyrarbraut
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
Stekkjarhvammur

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

8. kjördeild
Teigabyggð
Tinnuberg
Tjarnarbraut
Traðarberg
Trönuhraun
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
Bjarkavellir
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,

Birna Sigurbjörg Benediktsdóttir og Hallgrímur Hallgrímsson
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Píratar í Hafnarfirði

AÐGENGI - ÁBYRGÐ - HEIÐARLEIKI

Kosningamiðstöð Bæjarhrauni 24

Dagskrá næstu daga:
Fim. 24. maí, kl 16:00 til kl 20:00

Opið hús, heitt á könnunni 

Fös. 25. maí, kl. 16:00 til 22:00 
Opið hús. Pubquiz kl. 20:00

Kjördagur Lau. 26. maí, kl. 10:00 - 18:00
Kosningavöfflur og kosningakaffi

Kosningavaka Pírata í Hafnarfirði 
laugardagskvöldið 26. Maí

Gaflaraleikhúsið Víkingastræti 2 
Húsið opnar kl: 21:00

Og svona ef þú skyldir hafa misst af því...

SKJÓSTU OG KJÓSTU!

Nú styttist í kjördag og mikilvægt að 
kjósendur séu vel upplýstir um valkostina 
og fyrir hvað framboðin standa. Við sem 
erum fulltrúar Samfylkingar
inn ar trúum því að ákveðin 
gildi eigi að vera í forgrunni 
gagn vart kjósendum, þ.e. heið
ar leiki, ábyrgð og virðing sem 
þjóna sem ákveðin leiðarljós í 
verkum okkar og kosninga bar
áttu. Hafnarfjörður hefur tæki
færi á að vera fyrirmyndar
bæjar félag í þeim vinnubrögð
um sem við viljum að séu rækt
uð í bæjarfélaginu af kjörnum fulltrúum 
kjós enda. Í stjórnmálum kjósum við full
trúa okkar til að fara fyrir bæjarfélaginu 
og það er skilyrðislaus krafa að þeir séu 
heiðarlegir í svörum, komi fram af virð
ingu við kjósendur og starfsfólk bæjar

félags ins, beri ábyrgð á því sem sagt er og 
gæti jafnræðis í verkum sínum. Jafnframt 
er mikilvægt að kjörnir fulltrúar komi 

fram fyrir hönd allra bæjarbúa í 
öllum málum. Aðal stefnumál 
Samfylkingarinnar er fólkið í 
forgang og það þýðir að við 
skuldbindum okkur til að vinna 
að þeim stefnumálum sem 
íbúarnir setja í forgang, þ.e. 
stór aukið framboð á hús næði, 
stórsókn í leikskólamálum og 
mæta ólíkum þörfum eldri 
borg ara. Við stefnum hátt með 

því að taka ábyrgð og standa við þau 
loforð sem eru gefin. Setjum okkur gildi 
sem við vinnum eftir og ræktum menn
ingu Hafnarfjarðar.

Höfundur skipar 7. sæti á lista 
Samfylkingar.

Steinn  
Jóhannsson

Höfum heiðarleika, ábyrgð 
og virðingu að leiðarljósi

Húsnæðismál eru ein af grunnstoðum 
velferðarkerfisins. Öll þurfum við þak 
yfir höfuðið  við þurfum húsnæðisöryggi 
óháð efnahag og búsetu. Það er 
ein lykilforsenda heilbrigðs 
samfélags. 

Hlutverk sveitarfélaga
Eftirspurn eftir húsnæði 

hefur verið meiri en framboðið 
og slíkt skapar vandamál og 
hækkar verð. Uppbyggingin 
hef  ur samt verið meiri á höfuð
borgarsvæðinu en áður og hafa 
öll sveitarfélögin tekið þátt í 
þeirri uppbyggingu að Hafnarfirði 
undanskildum. Fjöldi íbúða í byggingu í 
Reykjavík er 1726, 1048 í Kópavogi, 594 
í Garðabæ, 550 í Mosfellsbæ en aðeins 
150 í Hafnarfirði. Hlutfallslega er aukn
ingin því minnst í Hafnarfirði og Reykja
vík. Á fundi Samtaka iðnaðarins nýverið 
kom fram að byggja þurfi 45 þúsund 
íbúðir á næstu 22 árum. Við höfum 
skyldu að gegna gagnvart samfélaginu 
okkar. Við þurfum að byggja skynsamlega 
og fylgjast með að ekki sé byggt of 
mikið. Þetta er samstarfsverkefni ríkis og 
sveitarfélaga og eru húsnæðisáætlanir 
gott verkfæri þegar kemur að eftirliti, en 

slíka áætlun er ekki að finna í Hafnarfirði. 
Húsnæðisáætlun gefur okkur ekki bara 
raunverulega mynd af stöðu mála, heldur 

líka tækifæri til að greina fram
boð og eftirspurn eftir mismun
andi húsnæðisformum og setja 
okkur áætlun um það hvernig 
skuli bregðast við, í nútíð og 
framtíð.
Við þurfum lausnir – og 
erum með þær

Bjarg íbúðafélag er sjálfs
eignar  stofnun sem rekin er án 
hagnaðarsjónarmiða sendu 

bæjarfélaginu bréf vegna íþyngjandi skil
mála sem leiddu til þess að bygginga
rkostnaður hækkaði umtalsvert. Við í 
Framsókn og óháðum munum vinna að 
gerð húsnæðisáætlunar, tryggja nægt 
framboð lóða, skipuleggja ný svæði og 
ráðast í endurskoðun á skilmálum og 
gjöldum sveitarfélagsins með það að 
markmiði að þau lækki og skili sér í 
lægra verði. Hafnarfjörður á að vera 
samfélag þar sem allir fái notið sín. Sam
einumst um þetta verkefni – við erum 
sterkari saman.

Höfundur er oddviti Framsóknar og 
óháðra í Hafnarfirði.

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Öruggt húsnæði, 
heilbrigt samfélag

Enginn afsláttur af aðgengi 
Mannréttindi eru allra. Um þau þarf að 

standa vörð og tryggja að hvergi sé gefinn 
afsláttur af mannréttindum 
borgara. Píratar krefjast að 
geng i s  allra að samfélaginu, 
alltaf. Þess vegna vilja Píratar 
að Hafnarfjarðarbær sé samein
andi samfélag með fullri þátt
töku fatlaðs fólks. Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um rétt
indi fatlaðs fólks leikur hér 
lykil  hlutverk. Þar segir: „til 
þess að tryggja og stuðla að því 
að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi 
verði í einu og öllu að veruleika fyrir allt 
fatlað fólk án mismununar af nokkru tagi 
vegna fötlunar“.

Píratar ætla að þrýsta á lög leiðingu 
samningsins. Innleið ingin þarf að vera í 
fullu sam ráði við fatlað fólk og endur
spegla þjónustuþarfir þeirra.  Tryggja þarf 
aðgengi að öllu húsnæði og þjónustu 
bæjarins.

Markmið Pírata í þjónustu við fatlað 
fólk er afstofnana væðing, fjölgun NPA 
samninga, að unnið sé markvisst gegn 
margþættri mismunun og ofbeldi gegn 

fötluðu fólki. Veruleikinn er sá að fatlað 
fólk verður fyrir margþættri mismunun 

og er í miklum áhættuhópi 
gagnvart of beldi. 

Ferðaþjónustu fatlaðs fólks 
þarf að endur skoða í samráði, 
en samningar renna út á næsta 
ári. Hér er tækifæri fyrir Hafnar
fjörð til þess að tryggja að 
ferða frelsi og samfélagsþátttaka 
fatlaðs fólks sé tryggð með því 
að ferðaþjónusta fatlaðs fólks 
taki mið af þörfum notenda 

þjónustunnar. 
Við gerð stefnumótunar, reglugerða og 

laga í málefnum fatlaðs fólks á að hafa 
fullt samráð við fatlað fólk frá upphafi til 
enda. Það er grundvallaratriði í allri 
mótun þjónustu sveitarfélagsins í 
málefnum fatlaðs fólks að það sé í fullu 
samráði við fatlað fólk og hagsmuna
samtök þeirra. Píratar ætla Hafnarfirði 
leiðandi hlutverk í málefnum fatlaðs fólks 
með fötluðu fólki. Þannig vinna Píratar. 

Höfundur skipar 1. sæti á lista 
Pírata í Hafnarfirði 

Elín Ýr Arnar 
Hafdísardóttir

– gefðu okkur tækifæri!

Söfnunarkassar í Hafnarfirði eru m.a. við:
Hraunbyrgi • Fjarðarkaup • Fjörð • 10/11
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HAGSTÆTT VERÐ 

FYRIR HEIMILIÐ
Firði | Hafnarfirði

MÖGNUÐ MAÍTILBOÐ

PRINGLES ORIGINAL 
43 G

BOUNTY TRIO
85 G

AMERÍSKIR HRINGIR
BAKAÐ Á STAÐNUM.

COCA COLA
33 CL / ZERO / LIGHT

KARAMELLU BAR
5 STK. 

COOP SÚKKULAÐI
64% CARAMEL 
& SJÁVARSALT

199
KR/STK

399
KR/STK

329
KR/STK

149
KR/STK

198
KR/STK 199

KR/STK

85 G
PETER LARSEN KAFFI

& NÝBAKAÐUR 
KLEINUHRINGUR

85 GPIZZA 

& COKE

498
KR

498
KR

VIRKA DAGA

8:00 - 22:00 SUNNUDAGA

10:00 - 17:00

LAUGARDAGA

8:00 - 18:00AFGREIÐSLUTÍMAR:



6    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 24. MAÍ 2018 

Kæru kjósendur.
Á fjögurra ára fresti göngum við til 

kosn inga í sveitarstjórnarkosningum. Þar 
höfum við tækifæri til að velja 
fólk, málefni, flokka eða hvað 
það er sem ræður vali hvers og 
eins þegar komið er í kjör klef
ann á kjördag. Þið eruð ef laust 
orðin þreytt á stöðugu áreiti frá 
okkur sem erum í framboði þar 
sem við reynum að telja ykkur 
trú um að okkar flokkur sé sá 
besti. Við erum eins ólík eins og 
við erum mörg og það sem einn 
telur nauðsynlegt telur annar vera óþarft. 
Það sem mestu skiptir þó er að fólk nái að 
tala saman, leggi ágreining til hliðar og 
komist að samkomulagi um það hvað sé 
skynsamlegasta lausnin á málunum. Við í 
Miðflokknum ætlum að vinna fyrir 

ykkur. Þið bæjarbúar Hafnarfjarðar eruð 
það sem skiptir máli. Ykkar líðan og 
aðstaða er það sem málin eiga að snúast 

um. Hafa allir þak yfir höfuðið? 
Líður öllum vel í skólanum? 
Eru langir biðlistar hjá gamla 
fólkinu? Eru málefni fatlaðs 
fólks í lagi? Skipulagsmál og 
samgöngur? Allt eru þetta 
málefni sem þurfa að vera í lagi 
fyrir ykkur íbúana. Við þurfum 
því að nýta þann mikilvæga rétt 
sem við sem einstaklingar 
höfum til að kjósa um það 

hverj ir eru í stjórn. Við verðum að leggja 
okkar af mörkum og mæta á kjörstað og 
nýta okkar rétt og atkvæði til að reyna að 
hafa áhrif á okkar framtíð.

Höfundur skipar 2. sæti á lista 
Miðflokksins.

Bjarney Grendal 
Jóhannesdóttir

Örfá orð í aðdrag anda 
kosninga

Börnin mín og þeirra vinir hafa spurt 
mig hvernig þau geta farið í eigin húsnæði 
og þau spyrja líka hvað 
stjórnmálafólk vilji gera í því. 
Ég hef svarað því að Vinstri 
græn hafi stefnu um lausnir, og 
ef þau séu sammála þeim lausn
um, þá þurfi þau að merkja x 
við V og kjósa Vinstri græn í 
kosn ing unum að viku liðinni.

Vinstri græn í Hafnarfirði 
hafa það á stefnuskrá sinni að 
Hafnarfjarðarbær beiti sér í 
húsnæðis málum. Ég velti því fyrir mér 
hvernig mín börn, þegar þau vilja flytja 
að heim an, geti komið undir sig fótunum 
í eigin húsnæði. Eigin hús næði þýðir 
samt fyrst og fremst húsnæði sem þau 
ráða yfir sjálf. Til þess að það gerist eru 
ýmsar leiðir færar, en aðallega er hægt að 
tala um að leigja eða eiga.

Sama hvort mínir afkomendur vilji eiga 
eða leigja getur bærinn komið til móts við 
þarfir þeirra. Bærinn getur komið að 
stofnun húsnæðisleigufélags til þess að 

leigja á sanngjörnu verði. Það er lausn 
fyrir ungt fólk.

Bærinn getur líka úthlutað 
lóðum til byggingar fjölbýlis
húsa sem henta mínum afkom
endum sem fyrsta eign. Þá 
verða til litlar íbúðir sem henta 
þeim sem eru að byrja að búa. 
Það er lausn fyrir ungt fólk.

Auk þess getur bærinn haft 
frumkvæði að því að hefja við
ræður við ríkisvaldið um úrræði 
til þess að ungu fólki verði gert 

kleift að kaupa fast eign. Hafnarfjarðarbær 
kemur þannig fram fyrir hönd sinna íbúa 
svo þeir geti keypt sína fyrstu eign. Það er 
lausn fyrir ungt fólk.

Ég held að það megi með sanni segja, 
að ungt fólk sem vill komast í eigið 
húsnæði verji atkvæði sínu vel með því 
að kjósa Vinstri græn. Ef þau vilja fara í 
eigið húsnæði og að stjórnmálafólk geri 
sitt í þeim málum. Þau merkja x við V. 
Það er lausn fyrir ungt fólk.

Höfundur skipar 21. sæti á lista VG.

Gestur 
Svavarsson

Vinstri græn með 
lausn fyrir ungt fólk

Hin árlega sumarblómasala Systra
félags Víðistaða sóknar verður við Víði
staða kirkju 24. – 31. maí.

Opið er alla dagana kl. 1118.

Sumarblómasalan er aðal fjáröflun 
systrafélagsins og því eru bæjarbúar 
hvattir til að koma og kaupa sterk 
íslensk blóm frá Gróðrastöðinni Flóru.

Sumarblómasala
Systrafélags Víðistaðasóknar 

Heildarskuldir bæjarsjóðs voru við 
áramót yfir 40 milljarðar. Undanfarið 
hefur bæjarsjóður greitt aðeins niður 
skuldir og er það fyrst og fremst vegna 
aukinna skatttekna sem hafa fylgt góðæri 
síðustu ára og vegna þess að bænum var 
stýrt af faglegum bæjarstjóra. Til þess að 
tryggja að skuldsetning bæjarsjóðs verði 
sjálfbær, þarf að halda áfram að greiða 
þær niður. Með sama hraða mun taka 
áratugi að greiða niður skuldir þannig að 
þær geti talist sjálfbærar.

Af hverju skiptir þetta máli? Vegna 
þess að of mikið af tekjum bæjarsjóðs fer 
í fjármagnsgjöld eða tæpir 2 milljarðar á 
ári. Betra væri að nýta þá til að auka og 
bæta þjónustu við íbúa Hafnarfjarðar. Við 
hjá Viðreisn teljum það óábyrga fjármála
stjórn að senda reikning umframkeyrslu 
liðinna ára til barna okkar og komandi 
kynslóða. 

Til þess laga skuldstöðuna enn frekar, 
leggur Viðreisn áherslu á að stjórnun og 
rekstur bæjarins verði áfram í höndum 
faglega ráðins bæjarstjóra með rekstrar 
og stjórnunarreynslu. Þetta er ólíkt stefnu 
Sjalfstæðisflokksins sem hefur ákveðið 
að oddviti listans sé þeirra bæjarstjóraefni 
og það sama á við um önnur framboð. 
Velta sveitar félagsins er um 25 milljarðar 
og hjá því starfa um 1.800 manns. Hjá 
svo stórri rekstrareiningu eru fjölmörg 
tækifæri til hagræðingar. Einfalda má 
stjórnsýsluna og  stórauka rafræna þjón
ustu við íbúana. Þá er einnig hægt að 
lækka kostnað með markvissu samstarfi 
við nágranna sveita félög um ýmsa þjón
ustu og innkaup.  

Annað augljóst tækifæri til að bæta 
fjárhagsstöðu bæjarins er að selja þær 
lóðir sem eru tilbúnar í Skarðshlíð. Þar 

liggja gríðarleg verðmæti. Hér þarf að 
hugsa í lausnum. Slaka þarf á óhóflegum 
kröfum í byggingarskilmálum og gera 
nauðsynlegar breytingar á skipulagi, auk 
þess sem hraða þarf samningum við 
Landsnet um rafmagnslínur. Einnig þarf 
að haga úthlutun lóða með þeim hætti að 
einstaklingar og minni verktakar geti 
fengið lóðir á sanngjörnu verði. Þannig 
verður auðveldara að áætla byggingar
kostnað og minnka áhættu og þar með 
hraða uppbyggingu.

Viðreisn leggur áherslu á að auka 
lífsgæði bæjarbúa og gera góðan bæ enn 
betri fyrir okkur öll, sem og komandi 
kynslóðir.  Til þess að svo megi verða 
þarf að tryggja sjálfbæran og faglegan 
rekstur bæjarins.

Viðreisn vill beita skynsemi og 
fagmennsku við stjórnun bæjarins.

Lifandi bær – betri bær!
Jón Ingi er oddviti Viðreisnar
Kristín skipar 20. sætið á lista 
Viðreisnar

Kristín 
Pétursdóttir

Jón Ingi 
Hákonarson

Skynsemin ræður

Til jafns við aðra
Í desember 2006 samþykkti 

Allsherjar þing SÞ samning um réttindi 
fatlaðs fólks. Þessi mannréttindasáttmáli 
markaði tímamót því þar stað festi 
alþjóða  sam félagið nýjan 
skilning á fötlun og kröfu um 
mannréttindi fatlaðs fólks til 
jafns við aðra. Íslensk stjórn
völd hafa fullgilt Samninginn, 
undir gengist að uppfylla 
ákvæði hans og sett ný lög til 
að innleiða ákvæði hans hér á 
landi. Þar ber hæst lög um 
þjónustu við fatlað fólk með 
langvarandi stuðnings þarfir, 
sam  þykkt  26. apríl sl á Alþingi.

Sagan og mannréttindabaráttan
Saga fatlaðs fólks hefur einkennst af 

félagslegri útskúfun, aðgreiningu frá dag
legu lífi samfélagsins og einangrun á 
sérstofnunum, meðal annars á sólar
hringsstofnunum. Skaðsemi slíkra stofn
ana fyrir fatlað fólk – börn og full orðna  
hefur margsinnis verið staðfest í rann
sókn um. Kjarni alþjóðlegrar mann rétt
inda  baráttu fatlaðs fólks síðustu ára  tugi 
hefur því snúist um að loka sólar hrings 
stofnun um og öðrum aðgreindum úrræð
um, og vinna að umbótum sem eru til þess 
fallnar að tryggja öllu fötluðu fólki sjálf
stætt líf í samfélaginu, til jafns við aðra.

Nýr sáttmáli og ný lög gera nýjar 
kröfur
Í 1. gr samnings SÞ segir: „Markmiðið 

með samningi þessum er að efla, verja 
og tryggja full og jöfn mann
réttindi og grundvallar frelsi 
fyrir allt fatlað fólk til jafns 
við aðra.“ Eitt af grund vallar
atriðum sátt málans er „full og 
virk þátttaka í samfélag inu án 
aðgreiningar“ (3. gr). Í nýjum 
lögum um aðstoð við fatl að 
fólk með lang var andi stuðn
ingsþarfir segir meðal annars: 
„Fötluðu fólki skal standa til 

boða stoðþjónusta sem er nauðsynleg 
þátttöku þess í samfélaginu án aðgrein
ingar þannig að það standi til jafns við 
aðra og komið verði í veg fyrir 
félagslega einangrun þess.“ (8.gr). 
Sáttmálinn og nýju lögin gera nýjar 
kröf ur um hvernig unnið skuli að mál
efnum fatlaðs fólks. Ábyrgð á mál efn
um fatlaðs fólks er hjá sveitar félögum. 
Hafnarfjarðarbær þarf því að tileinka 
sér ný vinnubögð til að mark miðið um 
mann réttindi fatlaðs fólks, til jafns við 
aðra, verði að veruleika.

Höfundur er í 15. sæti á lista VG.

Rannveig 
Traustadóttir
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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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Til eflingar borgararéttinda vilja Píratar 
í Hafnarfirði koma á fót embætti umboðs
manns bæjarbúa. Embættinu hefur verið 
komið á fót í Reykjavík þar sem 
það hefur gefist vel. Umboðs
maður bæjarbúa hefur snertiflöt 
við ýmis málefni og kemur 
embættið víða fyrir í stefnu
málum Pírata í Hafnarfirði.

Þannig mun umboðsmaður 
bæjar búa leiðbeina og veita 
ráð gjöf þeim bæjarbúum sem 
telja sig hafa fengið ósanngjarna 
málsmeðferð innan bæjar kerf
is  ins, m.a. um mögulegar kæruleiðir og 
endurupptöku mála. Hann aðstoðar við 
að túlka og útskýra efnislegt innihald 
niðurstöðu mála og leitar sátta þar sem 
líkur eru á að sættir geti náðst.

Píratar vilja að umboðsmaður geti tekið 
upp mál af eigin frumkvæði hvort sem er 
mál einstakra bæjarbúa eða mál almenns 
eðlis. Jafnframt hafi umboðsmaður 
heimild til að rannsaka húsnæði á vegum 
bæjarins, leiki grunur á að það uppfylli 

ekki kröfur sem gerðar eru til þess hverju 
sinni. Frumkvæðis rannsókn skal ljúka 
með áliti þar sem fram kemur niðurstaða 

rannsóknarinnar ásamt ábend
ingum og tillögum um úrbætur.

Að lokum mun umboðs mað
ur bæjarbúa taka á móti og 
rann saka upplýsingar frá 
starfsmönnum Hafnarfjarðar
bæjar og öðrum íbúum. Til 
dæmis mál sem varða réttarbrot, 
vanrækslu, mistök eða óeðlileg 
afskipti kjörinna fulltrúa af 
málum í stjórnsýslu og/eða 

þjónustu Hafnarfjarðarbæjar. Starfsmenn 
njóta nafnleyndar og friðhelgi í þeim 
tilvikum þegar þeir koma upplýsingum til 
umboðsmanns. Píratar vilja stofna em 
bætti umboðsmanns bæjarbúa því Píratar 
standa fyrir borgararéttindi.

„Píratar beita sér fyrir eflingu og vernd
un borgararéttinda“  er grunnstefna Pírata.

Höfundur skipar 2. sæti Pírata í 
Hafnarfirði.

Kári Valur 
Sigurðsson

Umboðsmaður 
bæjarbúa

Leikskólar í fremstu röð
Í Hafnarfirði eru öflugir leikskólar sem 

við ætlum að efla enn frekar.
Stefna ríkisstjórnarinnar segir að 

fæðingarorlof verði 12 
mánuðir. Eftir þann tíma þurfa 
foreldrar að eiga mögu leika á 
fjölbreyttum dagvistunarúr
ræðum fyrir börnin sín, meðal 
annars plássi á leikskóla. Við í 
Fram sókn og óháðum ætlum 
að sjá til þess að svo verði. En 
til þess að svo megi verða er 
mikilvægt að fjölga leikskóla 
kennurum og starfsmönnum á 
leikskólum almennt. Við viljum ráðast 
strax í aðgerðir til að bæta vinnuumhverfi 
starfsmanna á leikskólum, meðal annars 
með því að starfsmenn fái greitt fyrir 
viðveru með börnum í hádegi og að 
vinnudagurinn verði endurskoðaður með 
hliðsjón af meiri undirbúningstíma til að 
efla faglegt starf. Við teljum að með 
þessum aðgerð um þá horfi leik skóla
kennarar til Hafnarfjarðar sem ákjósan
legan vinnu stað. Fjölgun faglærðra á 
leikskólum eflir faglegt starf.

Við ætlum að fara strax í það að lækka 
leikskólagjöld þannig að þau verði 
29.000 kr. fyrir fyrsta barn, 75% afsláttur 

fyrir annað barn og 100% afsláttur fyrir 
þriðja barn. Þegar horft er á höfuðborgar
svæðið er dýrast fyrir fjölskyldufólk að 

búa í Hafnarfirði og því viljum 
við breyta.

Það þarf að fjölga leikskóla
plássum meðal annars með því 
að byggja ungbarnaleikskóla 
og opna aftur leikskóla sem var 
lokað á kjörtímabilinu.

Mikilvægt að efla enn frekar 
leikskólann sem fyrsta skóla
stigið með betra flæði og meiri 
samvinnu á milli leik og 

grunn  skóla. Það þarf að efla samstarf 
starfsmanna leik og grunnskóla en til 
þess að það sé gerlegt þurfa starfsmenn 
leikskóla meiri undirbúningstíma og 
svigrúm til samstarfs.

Við ætlum að endurskoða rýmisáætlun 
leikskóla, þ.e. fjöldi barna í hverju rými. 
Mikilvægt að rýmin séu vel nýtt og það 
séu ekki of mörg börn í hverju rými.

Við í Framsókn og óháðum ætlum að 
blása til stórsóknar í málefnum leik
skólans. 

Höfundur er skólastjóri 
Öldutúnsskóla, skipar 2. sætið á 
lista Framsóknar og óháðra.

Valdimar  
Víðisson

Ágæti kjósandi. Á laugardaginn göng
um við til sveitarstjórnarkosninga. Þá 
gefst þér tækifæri til hafa áhrif á það 
hverj ir sitja í bæjarstjórn næstu fjögur ár. 
Kosningarétturinn er dýrmætur og hann 
eigum við alltaf að nýta. Það er 
á ábyrgð okkar sem erum for
eldrar að brýna fyrir börnum 
okk   ar að með atkvæði getum 
við haft áhrif. 

Af hverju Samfylkingin?
Flokkar hafa ólíka sýn og 

ólíka nálgun. Samfylkingin er 
flokkur jafnaðarfólks og okkar 
megin hugsjón er að allir hafi 
jöfn tækifæri í lífinu. Við viljum 
eitt samfélag fyrir alla, samfélag sem 
bygg ir á jöfnuði, jafnrétti, kvenfrelsi, 
umhverfis og náttúruvernd, heilbrigðri 
samkeppni og mannréttindum. Þetta eru 
jafnframt meginástæðurnar fyrir því að 
ég er jafnaðarmanneskja.

Þar sem Samfylkingin byggir á grunn
gildum um jafnrétti og jöfn tækifæri 
leggj  um við áherslu á almannahagsmuni 
en höfnum því að vinna fyrir sérhagsmuni. 
Við leggjum áherslu á fagleg, lýðræðisleg 
og opin vinnubrögð. Við viljum aukið 

sam ráð við íbúa og að þú, kæri kjósandi, 
getir haft áhrif á ákvarðanatöku t.d. 
varðandi skipulagsmál og framkvæmdir.

Sterk Samfylking skiptir máli
Skoðanakannanir sýna að Samfylkingin 

er eini raunverulegi valkost
urinn við Sjálfstæðisflokkinn. 
Það er því afar mikilvægt að 
hún komi sterk út úr þessum 
kosn ingum. Það er forsenda 
breytinga í bæjarstjórn Hafnar
fjarðar og forsenda þess að 
fólkið verði sett í forgang.

Samfylkingin vinnur í þágu 
almannahagsmuna og í þessum 
kosn ingum höfum við lagt 

mesta áherslu á þrjá málaflokka, hús
næðis mál, leikskólamál og málefni eldri 
borgara. Það er auðvitað fjölmargt fleira í 
okkar stefnu sem ég hvet þig til að kynna 
þér á xshafnarfjordur.is.

Á þessu kjörtímabili finnst okkur ekki 
hafa verið lögð nægjanleg áhersla á íbú
ana og þjónustu við þá. Við viljum setja 
fólkið aftur í forgang. Ef þú vilt það líka, 
þá setur þú X við S.

Höfundur skipar 1. sæti á lista 
Samfylkingarinnar.

Adda María 
Jóhannsdóttir

Þitt atkvæði skiptir máli!

Að vera foreldri er eitt það mikilvægasta 
og mest krefjandi verkefni sem við 
tökumst á við á fullorðinsárum. Hlut
verkið hefst strax þegar börnin okkar 
fæð ast og felur það í sér að vernda barnið, 
kenna því og veita því leiðsögn í gegnum 
lífið. Að vera foreldri er ekki 
meðfæddur eiginleiki heldur 
fáum við þekkingu úr um 
hverfinu, til að mynda frá 
foreldr um okkar, vinum og 
ættingjum, úr uppeldi okkar og 
með fræðslu. Stuðningur við 
foreldra á fyrstu lífsskeiðum 
barna er gríðarlega mikilvægur. 
Við þurfum að veita börnum og 
fjölskyldum þeirra tímanlegan 
stuðning þannig að börnin okkar fái að 
blómstra snemma á lífsleiðinni. Við 
þurfum að veita börnum og foreldrum 
þeirra stuðning sem virkar og gefa börn
unum okkar þannig tækifæri til þess að 
vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 
Einnig þurfum við að aðstoða þau áður en 
vandinn ágerist með skaðlegum og 
óafturkræfum afleiðingum. 

Hafnarfjörður ber ábyrgð á því sem 
sveitarfélag að veita fjölbreytta félags
þjónustu við íbúa sína. Með því að vera 

með skipulagða félagsþjónustu er lögð 
áhersla á að réttur íbúa sé alltaf ljós og að 
einstaklingum sé ekki mismunað. Fram
sókn og óháðir vilja leggja ríka áherslu á 
að styrkja og styðja við Fjölskyldu
þjónustuna í Hafnarfirði þannig að hægt 

sé að m.a. veita foreldrum og 
börnum viðeigandi stuðning og 
fræðslu snemma á lífsleiðinni. 
Því þarf að styrkja innviði 
félagslegrar þjónustu og styðja 
við bakið á þeim fagaðilum 
sem koma að málefnum barna 
og foreldra þeirra. Framsókn og 
óháðir vilja m.a. koma á fót 
stuðningsúrræði fyrir fjöl
skyldur og börn í vanda sem 

mið ar að því að styrkja uppeldisfærni 
foreldra og bjóða fjölskyldum í vanda 
m.a. greiningu og ráðgjöf heim, ein
staklingsmiðaðan stuðning sem virkar. 

Börnin okkar eru grunnur samfélagsins 
og Framsókn og óháðir vilja treysta 
faglegar undirstöður Hafnarfjarðarbæjar 
því þannig tryggjum við vellíðan og 
þátttöku allra íbúa í sífellt fjölbreyttara 
samfélagi. 

Höfundur skipar 3. sæti á lista 
Framsóknar og óháðra.

Jóhanna Erla 
Guðjónsdóttir

Börnin okkar

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
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SKJÓSTU OG KJÓSTU!

Píratar í Hafnarfirði vilja...
Betri stjórnsýslu
Verðum leiðandi í opnun gagna og íbúalýðræði. 
Einföldum og auðveldum þjónustu og rafrænt 
aðgengi fyrir bæjarbúa. 
Gerum greiningu á misferlisáhættu 
innan bæjarkerfisins. 
Stofnum embætti umboðsmanns bæjarbúa.

Setja barnið í öndvegi
Eflum dagvistunarmál og tengjum saman
lok fæðingarorlofs og dagvistunarpláss. 
Skólakerfið lagi sig að þörfum barna 
en ekki öfugt. Öll systkini búsett í Hafnarfirði 
fái systkinaafslátt. 
Íþróttaiðkun barna sé á forsendum lýðheilsu.

Jafnrétti
Eflum grasrótar- og félagsstarfsemi sem ýtir 
undir jafnrétti allra. 
Vinnum með virkum hætti gegn öllu ofbeldi 
og margþættri mismunun. 
Opinber skráningarform geri ráð fyrir öllum 
kynjum og öllum kynjum verði gefið rými 
í opinberum byggingum.

Aukna velferð
Veitum fólki aðstoð til valdeflingar svo allir 
bæjarbúar geti nýtt borgaraleg og 
lýðræðisleg réttindi sín 
Eflum forvarnarstarf gagnvart félagslegum 
og geðrænum erfiðleikum í gegnum grunnskóla, 
heilsugæslu og tómstundastarf.

Aukin lífsgæði aldraðra
Vinnum gegn einangrun og aukum samráð. 
Endurskoðum hugmyndafræðina á bak við 
þjónustuíbúðir og auðveldum fólki að nýta 
sér þjónustu sveitarfélagsins. Sjálfbæra þróun

Framfylgjum gildum sjálfbærrar þróunar 
í allri ákvarðanatöku skipulags og 
umhverfismála. 
Hafnarfjarðarbær setji sér markmið og 
aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og fjölgi 
mengunarmælingastöðum. 
Verndum ósnortin hraunsvæði og 
landslagsheildir í bæjarlandinu.

Að allir eigi heimili
Vinnum að jafnvægi á húsnæðismarkaði 
og mætum uppsafnaðri eftirspurn. 
Fjórðungur íbúða verði fyrir þá sem ekki 
vilja eða geta lagt mikið eigið fé í 
eigið húsnæði. 
Byggjum litlar íbúðir og styðjum við 
nýja tækni í byggingariðnaði.

Greiðar samgöngur
Klárum tvöföldun Reykjanesbrautar með 
hagsmuni íbúa að leiðarljósi. 
Samgöngukerfi hafi flæði og séu 
hagkvæm og örugg. 
Bætum umhverfi og öryggi gangandi 
og hjólandi vegfarenda. 
Styðjum Borgarlínu.

Dýravelferð
Við viljum Hundagerði sem uppfylli 
öryggiskröfur og innihaldi leiktæki eða 
aðra afþreyingu.
Stöndum að samstarfi við önnur sveitarfélög 
um dýraathvarf með sólarhringsvakt. 
Styrkjum samstarf við félagasamtök sem 
standa að velferð útigangs- og villidýra.

Taka vel á móti innflytjendum
Upplýsum innflytjendur um réttindi sín á 
þeirra móðurmáli. 
Ýtum undir samfélagsþátttöku og 
virkni fólks af erlendum uppruna á öllum aldri. 
Vinnum gegn fordómum og margþættri 
mismunun. 
Styrkjum stöðu kvenna af erlendum uppruna.

Samráð við fatlað fólk
Höfum samráð við fatlað fólk og 
hagsmunasamtök þess við alla ákvarðanatöku 
er varðar fatlað fólk. 
Vinnum gegn öllu ofbeldi og margþættri mismunun. 
Tryggjum að ferðaþjónusta fatlaðs fólks 
standi undir hlutverki sínu með fullnægjandi hætti.

Píratar í Hafnarfirði
Kosningaskrifstofa
Bæjarhrauni 24.
Opið 16:00 - 20:00
Alla daga fram að kosningum 

Við minnum á kosningavökuna
að kvöldi kjördags

í Gaflaraleikhúsinu, 
Víkingastræti 2

Húsið opnar kl. 21:00

Fleiri gæðastundir
Styttum vinnuvikuna og aukum 
þannig lífsgæði bæjarbúa.
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Sveitastjórnarkosningar eru á næsta 
leiti og loftið er þykkt af kosningaloforð
u m. Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði 
hefur stýrt bænum okkar 
undanfarin ár og heldur því 
fram að allt sé með besta móti 
og á uppleið og slengir fram 
tilfallandi tölum á blaði sem 
eiga að sýna fram á árangur. Á 
sama tíma eru ákvarðanir tekn
ar í bakherbergjum, ákvarðanir 
sem varða raunverulega hags
muni hverfanna og íbúa þeirra 
en eru samt teknar í trássi við 
skoðanir þeirra. Dæmi um það eru skipu
lag og fyrirhugaðar byggingar við 
Lækjargötu 2 (Dvergsreitinn). Uppbygg
ing reitsins sem kynnt var af Hafnar fjarð

ar  bæ í síðustu viku sýnir að þar standa í 
þröngri þyrpingu fjöldi húsa, klesst 
saman á of litlu rými, sem taka ekki bara 

bílastæði frá íbúðum svæðisins 
heldur einnig er gengið á lóðir 
fyrirliggjandi húsa. Allt undir 
formerkjunum „að laða fjár
festingu“ í mið bæinn. Mín 
spurn ing er einfaldlega: hvað 
með að byrja á fólkinu sem býr 
hér nú þegar? Hvar er virðingin 
sem bæjaryfirvöld ættu að sýna 
því fólki sem þau vinna fyrir? 
Eigum við að láta þau halda 

áfram með sama hætti? Þann 26. maí 
næstkomandi eigum við að spyrja okkur 
þeirrar spurningar og svara henni.

Höfundur skipar 9. sæti VG.

Agnieszka 
Sokolowska

Fólkið sem býr við 
Dvergsreitinn

Vinnubrögð og gildi skipta máli í 
stjórnmálum. Stjórnmálin í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar eru þar engin undantekning. 
Virðing og traust á bæjarstjórn inni aukast 
í réttu hlutfalli við vönduð og 
heiðarleg vinnu brögð. Hafi 
einhver verið í vafa um að slík 
atriði skipti máli þá hafa 
starfshættir núverandi meiri   
hluta í Hafnarfirði undir for  ystu 
Sjálfstæðisflokksins ræki  lega 
minnt okkur á þessi al   gildu 
sannindi. 

Umdeilanlegt kjörgengi 
og brottvikningar 
Aðaleinkennin á vinnbrögðum núver

andi meirihluta eru glundroði og ógagnsæ 
vinnubrögð. Bæjarfulltrúa með umdeilan
legt kjörgengi  í besta falli  er haldið inni 
í bæjarstjórn á sama tíma og réttkjörnum 
varabæjarfulltrúum með kjörgengi sem 
ekki er dregið í efa er vikið úr öllum ráð
um og nefndum bæjarins – allt til þess að 
þjóna duttlungum Sjálfstæðisflokksins. 

Opnuviðtal oddvitans og 
samskiptastjórinn 
Þetta var síðan trompað þegar sam

skipta  stjóri bæjarins, nýkominn úr viðtali 
við málgagn Sjálfstæðisflokksins í Hafn
ar firði, ákvað að bærinn skyldi greiða fyrir 
opnuviðtal við oddvita Sjálfstæðisflokksins 
í bænum. Þetta var gert án vitundar sam
starfs flokksins í bæjarstjórnarmeiri hlut
anum – og minnihlutaflokkunum var að 
sjálfsögðu ekki boðið til þess arar veislu 
oddvitans og sam skiptastjórans. 

Samfylking fyrir almannahag 
Samfylkingin í Hafnarfirði býður 

kjós endum upp á annan og betri valkost. 

Í stjórn sýslu bæjar ins munum við 
viðhafa op in, gagnsæ og lýðræðisleg 
vinnu   brögð. Við vinnum að al manna  
hagsmunum í stað sér hagsmuna og 

ástundum heiðar leg vinnu
brögð í stað óheiðar legra 
vinnu bragða og leyndar
hyggju. Þetta þýðir t.d. að við 
mun um ekki hygla einum 
stjórn málaflokki um  fram aðra 
í aðdraganda kosn inga líkt og 
Sjálfstæðisflokkurinn gerði í 
yfirstandandi kosningabaráttu 
– sér í hag. Vilji kjósendur ný 
og betri vinnu  brögð í bæjar

stjórn Hafn  ar fjarðar þá er Sam fylkingin 
örugg  asti og besti kost urinn. 

Samfylkingin – eina mótvægið við 
Sjálfstæðisflokkinn 
Samkvæmt skoðanakönnunum er 

meiri    hlutinn sem betur fer kolfallinn. 
Sömu skoðanakannanir sýna að Sam
fylkingin er eina raunverulega mót væg ið 
við Sjálfstæðisflokkinn. Valkostirnir eru 
því mjög skýrir; annars vegar Sjálf
stæðisflokkurinn og sá flokkur sem hann 
velur með sér í nýjan meirihluta um 
fram hald á óvönduðum vinnubrögðum 
 eða öflug Samfylking, sem getur veitt 
nýjum meiri hluta forystu um ný og 
breytt vinnubrögð. Enginn annar flokkur 
hefur styrk til að verða kjölfestan í 
slíkum meiri hluta. Sterk Samfylking er 
því lykil forsenda þess að raunverulegar 
breytingar eigi sér stað við stjórnun 
bæjarins. 

Höf. skipar 5. sætið á lista 
Samfylkingarinnar.

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Sterk Samfylking – 
forsenda breytinga

Almenningssamgöngur
Árið 2005 keyrði ég strætó. Það ár var 

leiðakerfi strætó umbylt og öllu nánast 
snúið á hvolf frá því sem áður var. 
Breytingunum fylgdi stóraukin 
tíma pressa fyrir bílstjóra. 
Dálitlar breytingar voru gerðar 
og sumarið 2006 var kerfið 
farið að virka betur. Tímaplanið 
var þó mjög knappt á álags
tímum. Þegar ég hætti strætó
akstri haustið 2006 þá voru 
bílstjórar enn ósáttir við tíma
pressuna. Síðan þá hafa ýmsar 
breytingar verið gerðar á kerf
inu en miðað við aksturslag á sumum 
leiðum virðist pressan ekkert minni.

Árið 2005 keyrðu stofnleiðir á 10 
mínútna fresti á álagstímum en það var 
lagt af eftir nokkra mánuði. Einnig var 
boðið upp á næturstrætó um helgar sem 
einnig var lagður af eftir allt of stuttan 
reynslutíma.

Fækkun og hækkun
Það hefur verið mjög sérstakt að 

fylgjast með breytingum hjá Strætó. 

Maður hefur á tilfinningunni að þar starfi 
menn eftir Catch 22 hugmyndafræði. 
Hækka þarf fargjaldið því farþegum 

hefur fækkað og farþegum 
fækkar vegna þess að fargjaldið 
hækkar. Það sama má segja um 
leiðakerfið, ferðum er fækkað 
vegna fækkandi farþega og 
farþegum fækkar vegna fækk
andi ferða.

Það sem skiptir mestu máli er 
aukin aksturstíðni á sem flest
um leiðum. Með tilkomu 
Borgar  línu er gert ráð fyrir auk

inni tíðni ferða á stofnleiðum og það gæti 
leitt til aukinnar aksturstíðni út í hverfin.

Það sem skiptir máli er aukin snertitíðni 
almenningssamgangna við íbúa 
sveitarfélagsins og með aukinni nýtingu 
má að minnsta kosti vonast til þess að 
fargjöld lækki.

Bætum almenningssamgöngur, bætum 
loftgæðin, bætum góðan Hafnarfjörð.

Höfundur skipar fjórða sæti á lista 
Pírata í Hafnarfirði.

Hallur 
Guðmundsson

Gagngerar úrbætur hafa verið gerðar 
til hins betra á fjárhag og rekstri 
Hafnarfjarðarbæjar að undanförnu. 
Sumum sem vilja gera lítið úr 
þeim árangri hefur verið gjarnt 
að halda fram tveimur staðhæf
ingum, sem hvorug stenst.

Að lækka álögur og greiða 
niður skuldir
Því er stundum haldið fram 

að ekki sé hægt að greiða niður 
skuldir eða bæta þjónustu á 
sama tíma og álögur eru lækk
aðar. Við sjálfstæðismenn get
um bent á hið gagnstæða – þetta er svo 
sannarlega hægt og undanfarið kjör tíma
bil er lýsandi dæmi um það. Við höfum 
gengist fyrir hagræðingu í rekstri 
bæjarins sem skilar hundruðum milljóna 
króna á ári hverju. Þar var þess sér
staklega gætt að skerða ekki þjónustuna, 
heldur bæta hana, og öll njótum við núna 
góðs af þeim aðgerðum.

Í góðæri þarf styrka stjórn
Ennfremur er því stundum haldið fram 

að bættan hag Hafnarfjarðar megi þakka 
hagfelldum ytri skilyrðum. Þá má rifja 
upp að á hátindi hagsveiflunnar í kring

um árið 2007 var farin sú leið að stórauka 
skuldabyrði Hafnarfjarðarbæjar enn 
frek ar. Til samanburðar hefur góðærið að 

þessu sinni verið nýtt til þess 
að greiða niður skuldir bæjar
ins og fé forgangsraðað í fjár
hagsáætlunum. Í núverandi 
hag  sveiflu hefur frekari 
skulda  söfnun verið stöðvuð og 
bæjar félagið hefur í fyrsta 
skipti í áratugi greitt fram
kvæmdir, s.s. skólabyggingar, 
með eigin fé.

Það skiptir máli hverjir 
stjórna. Það var skynsamleg ákvörðun 
hjá okkur í meirihluta bæjarstjórnar að 
ráða reynslumikinn fagmann í starf 
bæjarstjóra til þess að taka á fjármálum 
og rekstri og fylgja eftir framkvæmd 
stefnumála, sem við Sjálfstæðismenn 
höfum núna fylgt í höfn. Það verður 
aðeins með stuðningi Hafnfirðinga sem 
við getum nýtt reynslu okkar og traust 
meðal bæjarbúa  að halda áfram fyrir 
Hafnar fjörð.

Höfundur er verkfræðingur og 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði.

Kristinn 
Andersen

Við höfum náð árangri 
og ætlum að halda áfram

Metið verður í sumar hvernig nýting 
sundlauganna er milli kl. 8 og 9 á 
morgn ana um helgar en hætt var við að 
færa opnunartíma til kl. 9 vegna 
kvartana.

Í Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug er 
opið á eftirfarandi tímum:

Mánudaga  fimmtudaga  6:3022:00
Föstudaga  6:3020:00 
Laugardaga  8:0018:00 
Sunnudaga  8:0017:00

Í Sundhöll Hafnarfjarðar er ekki opið 
um helgar en virka daga frá 6:3021:00.

Lengur verður opið á rauðum dögum 
eins og föstudginum langa, páska sunnu
degi, hvítasunnudegi, 2. í jólum og lengd 
opnun á aðfangadag og gamlársdag.

OPIÐ TIL 21 Í SUÐURBÆJARLAUG
Sérstök sumaropnun verður í Suður

bæjarlaug á sunnudögum frá byrjun júní 
og fram í byrjun ágúst, laugin verður 
opin til kl. 21.00 þessa daga.

Opið í sundlaugum
Opnað kl. 8 um helgar í sumar til reynslu
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Tryggjum sterka rödd Framsóknar 
og óháðra í bæjarstjórn

Kosningarnar í Hafnarfirði snúast um framtíðarsýn: 
um það hvernig við gerum Hafnarfjörð að betri stað fyrir ungt fólk, 
hvernig við byggjum upp sterkari umgjörð um börnin okkar í námi 
og tómstundum og hvernig fólk getur notið efri áranna í Hafnarfirði.

Valdimar Víðisson skólastjóri er í baráttusætinu. 

Tryggjum að skólamálin eigi öflugan talsmann í bæjarstjórn.

Við bjóðum alla velkomna í kosningakaffi og kökur á 
kosningaskrifstofu okkar við Strandgötu 75 klukkan 11–18. 
Kosningavakan hefst klukkan 21.

Hringdu í síma 831 6706 og við ökum þér á kjörstað.

4. sæti
Margrét Vala Marteinsdóttir

Forstöðumaður Reykjadals

3. sæti
Jóhanna Erla Guðjónsdóttir

Félagsráðgjafi

2. sæti
Valdimar Víðisson

Skólastjóri

1. sæti 
Ágúst Bjarni Garðarsson

Aðstoðarmaður ráðherra 

FRAMSÓKN OG 
ÓHÁÐIR 
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 Síðastliðinn fimmtudag, 17. maí, 
kynnti Aðalskoðun til leiks nýja og fær
an lega skoðunarstöð sem er fullbúin 
tækjum sem þarf til að skoða fólksbíla. 
Færanlega skoðunarstöðin er útbúin 
þannig að hægt er að flytja hana á 
flutningabíl og þá fest á hann með sama 
hætti og gámar.

,,Við erum ákaflega ánægð og stolt 
að geta boðið upp á þessa þjónustu hér 
á landi,“ segir Ómar Pálmason, fram
kvæmdastjóri Aðalskoðunar. „Með 
nýju færanlegu skoðunar stöðinni 
getum við þjónustað viðskiptavini enn 
betur og á stærra svæði en við gerum í 
dag. Við bjóðum fyrirtækjum upp á 

þann möguleika að koma á staðinn og 
skoða bílaflotann, sem er einstaklega 
hentug þjónusta fyrir fyrirtæki sem hafa 
yfir stórum bílaflota að ráða, en einnig 

þau fyrirtæki sem sjá hag sinn í að 
bjóða starfsmönnum upp á bifreiða
skoðun á vinnutíma. Þetta sparar tíma 
fyrir starfsmenn og fyrirtæki og býður 
upp á mikla hagræðingu fyrir fyrir
tæki,“ segir Ómar  við opnunina. 

Færanlega skoðunarstöðin var tekin í 
notkun fyrir utan Aðalskoðun í Hafnar
firði og var boðið upp á grillaðar pylsur 
og tónlist í tilefni tímamótanna.

Ný færanleg skoðunarstöð Aðalskoðunar

Undanfarna áratugi hefur sá háttur 
verið hafður á í Hafnarfirði að bæjarstjóri 
hefur verið ráðinn úr hópi oddvita þeirra 
flokka sem hafa myndað meirihluta í 
bæjarstjórn. Undantekning var gerð eftir 
kosningarnar 2014 og faglegt ráðningar
ferli viðhaft.

Nú eru blikur á lofti og hætt við að 
leitað verði í gamla farið og bæjarstjóri 
valinn úr hópi þeirra flokka sem mynda 
meirihluta í bæjarstjórn. Það er algjörlega 
háð því hvaða flokkar koma til með að 
mynda meirihluta.

Viðreisn hefur frá upphafi sagt að 
faglegt ferli verður viðhaft þegar kemur 

að ráðningu bæjarstjóra. Geta önnur 
framboð sett fram slík loforð? Geta þau 
lofað Hafnfirðingum því að ráðinn verði 
bæjarstjóri með faglegu og opnu ferli?

Við ráðningu bæjarstjóra, fram
kvæmdastjóra þessa stóra fyrirtækis 
okkar Hafnfirðinga allra, þarf að skil
greina skýrt hvaða þekkingu, hæfni og 
reynslu þarf í starfið og umfram allt 
samræma þessi atriði þeim markmiðum 
sem þurfa að nást hér innan bæjar
félagsins.

Það er alls ekki sjálfgefið að oddvitar 
flokkanna sem nú bjóða fram, hafi þá 
þekkingu eða hæfni sem til þarf í starf 
bæjarstjóra. Hafnfirðingar verð að geta 
treyst því að bæjarstjóri taki ákvarðanir 
þar sem pólitískir hagsmunir þvælast 
ekki fyrir. Bæjarstjóri þarf að sýna öllum 

kjörnum fulltrúum aðhald. Hafnfirðingar 
verða að geta treyst því að fjármunir 
þeirra séu nýttir á sem hagkvæmastan 
hátt og að almannahagsmunir ráði um 
fram sérhagsmuni. 

Flokkatengsl hafa alltof lengi ráðið 
ríkjum við ákvarðanatöku í stjórnsýslu 
bæjarins. Stjórnsýslan verður að vera 
fagleg og allar ákvarðanir hennar eiga að 
byggja á jafnræði og meðalhófi.

Þess vegna vill Viðreisn faglega ráðinn 
bæjarstjóra.

Vaka skipar 2. sæti á lista Viðreisnar 
Þröstur skipar 3. sætið á lista 
Viðreisnar 

Vaka  
Ágústsdóttir

Þröstur  
Emilsson

Þess vegna vill Viðreisn faglega ráðinn bæjarstjóra

Réttur allra til að lifa með reisn!
Það er mikilvægt að allir bæjarbúar 

geti lifað lífi sínu með reisn. Lifað lífi 
sem byggt er á að sjálfsákvörð unar réttur 
hvers einstaklings sé virtur. 
Samfylkingin í Hafnar firði 
leggur þunga áherslu á málefni 
eldri bæjarbúa og þeirra 
einstaklinga sem eru með 
fatlanir í okkar samfélagi út frá 
því að þörfum allra sé mætt á 
þeirra forsendum og að allir 
geti lifað með reisn. 

Þarfir eldri borgara – 
stóreflum heimaþjónustu 
Mikilvægt er að mæta ólíkum þörfum 

eldri borgara í bænum. Þjónusta við þá á 
að taka mið af þörfum hvers og eins. Við 
þurfum að tryggja að eldri íbúar þessa 
bæjar geti búið sem lengst heima kjósi 
þeir svo. Til þess að það geti orðið þarf að 
stórefla heimaþjónustu og auka gæði 
hennar. Skoða þarf þjónustuþarfir alveg 
upp á nýtt og útfæra kerfið þannig að 
þarfir notenda þjónustunnar séu hafðar í 

fyrirrúmi. Leggja þarf þunga áherslu á að 
fá ábyrgð á framkvæmd heimahjúkrunar 
til sveitarfélagsins. 

En á sama tíma þarf að þrýsta 
á ríkið að fjölga hjúkrunar
rýmum í bænum, þau 60 rými 
sem verið er að byggja á Sól
vangs  reitnum eru engin við bót 
og duga hvergi nærri til! Og 
höfum það hugfast að það er 6 
mánaða bið eftir rými hér í 
Hafnarfirði!
Fólk með fatlanir – virk 
þátttaka í samfélaginu

Við viljum virkja fólk með fatlanir til 
samfélagslegrar þátttöku og tryggja val 
þeirra um sjálfstæða búsetu. Að boðið sé 
upp á heildstæða þjónustu sem sniðin er 
að þörfum hvers og eins. Við viljum 
fjölga NPA samningum, því þörfin er svo 
sannarlega til staðar.

Brýnt er að gott aðgengi sé fyrir alla og 
að Hafnarfjörður verði fyrirmyndarbær í 
aðgengismálum og ferðaþjónustu fyrir 

fólk með fatlanir. Auka þarf samráð við 
fólk með fatlanir til að styrkja hlut þess í 
ákvörðunum sem varða þjónustu þess. 
Tryggja þarf fjölbreytni og skapandi starf 
í dagþjónustu og stuðla þannig að því að 
auka sjálfstæði og trú hvers og eins á 
eigin getu. Einnig er mikilvægt að stuðla 
að því að til verði fjölbreytt störf fyrir 
fólk með mismunandi þarfir. Og fólki 
verði veitt viðeigandi aðlögun í starfi.

Manneskjulegur bær
Við viljum skapa manneskjulegan bæ 

þar sem fólkið er í forgangi. Manneskju
legt samfélag með blómstrandi mannlífi 
þar sem allir eiga möguleika að taka 
virkan þátt af þeirri reisn sem hvert okkar 
sem byggir þennan bæ á skilið. Það er 
einkar mikilvægt og að því skal stefnt 
með öllum tiltækum ráðum! Setjum því 
X við S á kjördag þann 26. maí!

Höfundur er varabæjarfulltrúi og 
skipar 2. sætið á lista 
Samfylkingarinnar.

Friðþjófur Helgi 
Karlsson

Ótrúlega rúmgott er þegar þaki hefur verið lyft og hliðar dregnar út.

Nýja færanlega skoðunarstöðin sem er með allan nauðsynlegan búnað.

Ómar Pálmason framkvæmdastjóri.
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1. Elva Dögg Ásudóttir 
Kristinsdóttir
bæjarfulltrúi og lögmaður

13. Jóhanna Marín Jónsdóttir
sjúkraþjálfi og leiðsögumaður

4. Júlíus Andri Þórðarson
laganemi

16. Þorbjörn Rúnarsson
áfangastjóri og tenór

7. Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir
iðjuþjálfi

19. Damian Davíð Krawczuk
túlkur og hundaræktandi

22. Guðrún Ágústa 
Guðmundsdóttir
framkvæmdastjóri ASÍ og fyrrverandi 
bæjarstjóri

10. Árni Áskelsson
tónlistarmaður

2. Fjölnir Sæmundsson
lögreglufulltrúi og varaþingmaður

14. Árni Stefán Jónsson
formaður SFR

5. Valgerður Bláklukka 
Fjölnisdóttir
hjúkrunarnemi

17. Hlíf Ingibjörnsdóttir
leiðsögumaður

8. Daníel E. Arnarsson
framkvæmdastjóri Samtakanna ‘78

20. Birna Ólafsdóttir
skrifstofustjóri

11. Þórdís Dröfn Andrésdóttir
íslenskunemi

3. Kristrún Birgisdóttir
sérfræðingur í framhaldsskólamálum

15. Rannveig Traustadóttir
prófessor í fötlunarfræði

6. Davíð Arnar Stefánsson
verkefnastjóri hjá Landgræðslu ríkisins

18. Sigurbergur Árnason
arkitekt og leiðsögumaður

9. Agnieszka Sokolowska
bókasafnsfræðingur

21. Gestur Svavarsson
bankamaður

12. Christian Schultze
umhverfisskipulagsfræðingur og kennari

FRAMBJÓÐENDUR Í HAFNARFIRÐI

Gerum betur í Hafnarfirði

VINSTRI HREYFINGIN GRÆNT FRAMBOÐ HAFNARFIRÐI
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ÁHERSLUR VG Í HAFNARFIRÐI
ÞJÓNUSTA SVEITARFÉLAGSINS 
Allir eiga að geta notið jafnra tækifæra til athafna og 
þátttöku og þeirrar mikilvægu þjónustu sem fjármögnuð 
er úr sameiginlegum sjóðum. Tryggjum aðgengi íbúa að 
stefnumótun, ákvarðanatökum og þjónustu.

Hafnarfjörður á að axla ábyrgð á grunnþjónustunni í stað 
þess að fela einkaaðilum að annast hana.

Stofnum embætti umboðsmanns Hafnfirðinga sem 
leiðbeinir íbúum, veitir ráðgjöf og aðstoð í samskiptum 
þeirra við Hafnarfjarðabæ.

JAFNRÉTTISMÁL
Tryggja jafnrétti kynja og uppræta margþætta mismunun 
s.s. kynbundinn launamun. Stuðla að auknum jöfnuði 
kynja þegar kemur að náms- og starfsvali og jafna 
aðgengi að fjármagni og ákvarðanatöku með kynjaðri 
fjárhagsáætlunargerð og þátttökulýðræði. 

Stofnum ofbeldisvarnarráð sem hefur það hlutverk að 
útrýma kynbundnu ofbeldi. 

Tryggja jafnréttis- og hinseginfræðslu auk fræðslu um 
kynbundið ofbeldi í öllu skóla- og uppeldisstarfi ásamt því 
að veita starfsfólki og íbúum slíka fræðslu.

Stóreflum þjónustu við innflytjendur. 

UMHVERFISMÁL
Kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 með gróðurrækt, 
endurheimt votlendis, vistvænum innkaupum, notkun 
rafbíla, stóraukinni flokkun á rusli og aukinni endurvinnslu. 

Stefnt skal að plastlausum Hafnarfirði og stöndum vörð 
um neysluvatn og loftgæði.

Auka aðgengi að hleðslustöðvum og áhersla lögð á 
uppbyggingu göngu- og hjólastíga.

Byggjum upp ferðaþjónustu í Seltúni og fleiri 
náttúruperlum í landi Hafnarfjarðar.

HÚSNÆÐISMÁL
Uppbygging húsnæðis sem hentar þörfum ungs fólks 
og eldri íbúum. Byggjum litlar íbúðir, lítil raðhús og lítil 
einbýlishús.  

Stofnum húsnæðisleigufélag á vegum sveitarfélagsins sem 
rekið er án hagnarðarsjónarmiða, þar sem bæjarbúar geta 
leigt íbúðir á sanngjörnu verði, ungir sem aldnir. 

Hefja viðræður við ríkið um úrræði þannig að ungu fólki og 
efnaminna fólki verði gert kleyft að kaupa fasteign. 

Fjölgum félagslegum íbúðum í eigu sveitarfélagsins.

MENNTAMÁL
Bætum kjör og starfsumhverfi leik- og grunnskólakennara 
auk þess að auka fjárframlög til grunnskólanna. 

Auka þarf stuðningsþjónustu við börn í leik- og grunnskóla. 
Styrkja skal móðurmáls- og íslenskukennslu barna sem eru 
með annað móðurmál en íslensku.

Ráða skal sálfræðinga, hjúkrunarfræðinga og iðjuþjálfa í 
fullt starf í alla grunnskóla. 

Ókeypis grunnskólamenntun og skólmáltíðir á vegum 
Hafnarfjarðarbæjar.

Stofnum ungbarnaleikskóla til að brúa bilið milli 
fæðingarorlofs og leikskóla.

MÁLEFNI BARNA OG UNGS FÓLKS
Innleiðum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í starfsemi 
bæjarins.  

Vinnum gegn fátækt barna því ekkert barn á að þurfa að 
alast upp við fátækt.

Frítt í strætó að 18 ára aldri.

Áhersla skal lögð á atvinnumál ungs fólks, fjölbreytt 
sumarstörf og virkniverkefni í samræmi við aldur og 
þroska.

MÁLEFNI ELDRI BORGARA
Virkjum kraft, reynslu og þekkingu eldra fólks. Þjónusta 
bæjarins þarf að vera í samræmi við þarfir og vilja eldra 
fólks.

Eflum heimaþjónustu.

Málefni eldra fólks eiga að vera á forræði sveitarfélagsins.

Styðjum við óskerta atvinnuþátttöku eldri borgara og 
þrýstum á ríkið að fjölga hjúkrunarrýmum í Hafnarfirði.

MÁLEFNI FATLAÐS FÓLKS
Tryggjum fólki með fötlun þjónustu sem gerir þeim kleift að 
taka þátt á öllum sviðum mannlífsins.

Innleiðum sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks þannig að tekið verði mið af ákvæðum 
sáttmálans við alla stefnumótun og ákvarðanatökur.

Höfum að leiðarljósi kjörorðin „Ekkert um okkur, án okkar“.

VINSTRI HREYFINGIN GRÆNT FRAMBOÐ HAFNARFIRÐI
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Gerum betur - Kjósum VG!
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Aðalstjórn Fimleikafélags Hafnar
fjarðar hefur hafið athugun á að félagið 
byggi knatthús í Kaplakrika, en knatthús 
þetta verður þá þriðja knatthúsið sem 
félagið byggir. Athugun þessi er sett af 
stað í kjölfar ályktunar fjölmenns fundar 
foreldra barna og unglinga sem stunda 
knattspyrnu í félaginu. Ályktun fundarins 
var svohljóðandi:

Foreldrar á opnum fundi Barna og 
ungl inga ráðs knattspyrnudeildar FH 

skor ar á bæjaryfirvöld í Hafnarfirði og 
aðalstjórn félagsins að bæta úr aðstöðu til 
knattspyrnuæfinga og keppni í Kaplakrika 
nú þegar. Samkvæmt skýrslu íþróttafulltrúa 
Hafnarfjarðarbæjar frá því í maí 2017 er 
aðstaða til knattspyrnuæfinga í Kaplakrika 
löngu sprungin. Hafnarfjarðarbær hefur 
aftur á móti ekki gripið til neinna aðgerða 
til að bregðast við þeim vanda sem lýst er 
í skýrslunni. Foreldrar þeirra barna sem 
æfa knattspyrnu hjá FH greiða nú þegar 

með beinum hætti fyrir aðstöðu í Kapla
krika með fordæmalausum leigusamningi 
um afnot af knatthúsum í Kaplakrika, 
rúmar 25 milljónir króna á undanförnum 
3 árum. Foreldrar þeirra barna sem æfa 
knattspyrnu hjá FH hafa á undanförnum 
árum sýnt þolinmæði og langlundargeð, 
enda haft væntingar um að úrbætur séu 
innan seilingar. Nú er þolinmæðin hins
vegar á þrotum og það er skýlaus krafa 
okkar að þau börn sem stunda knattspyrnu 
undir merkjum FH fái sömu möguleika og 
tækifæri til að æfa og keppa og börn í 
öðrum íþróttagreinum í Hafnarfirði.

Í tilkynningu frá aðalstjórn FH segir að 
hún hefur undanfarna mánuði og ár átt í 
viðræðum við Hafnarfjarðarbæ til lausnar 
en enn sem komið er hafa aðalstjórn FH 
og Hafnarfjarðarbær ekki komist að 
niðurstöðu til lausnar. 

Allmörg ár eru síðan að mikil fjölgun 
fótboltaiðkenda hjá FH sprengdi núver
andi æfinga og keppnisaðstöðu utan af 
sér. Plássleysið hefur verið leyst tíma
bundið með leigu á tímum á gervigras
völlum í öðrum sveitarfélögum. 
Æfingatímar þar eru einungis í boði seint 
á kvöldin, á tímum sem henta ekki yngri 
iðkendum félagsins. Til lausnar hinum 
mikla aðstöðuvanda telur aðalstjórn FH 
að engan tíma megi missa varðandi 
athugun á mögulegum lausnum. Félagið 
hefur þegar látið fullhanna slíkt hús fyrir 

eigin reikning og framkvæmdir ættu því, 
ef grundvöllur er fyrir, að geta hafist 
fljótlega.

Rekstrarform knatthússins verður 
skoð að og fjármögnun byggingarinnar en 
þar verða bæði skoðuð frjáls framlög 
félags manna, leigutekjur frá þriðja aðila 
og þá einnig umtalsverð hækkun á 
æfinga gjöldum iðkenda. Því miður er 
talið líklegt að hækkun gjaldanna muni 
þýða að hluti iðkenda félagsins velji að 
leita annað. Reynt verður að hraða bygg
ingu knatthússins ef af verður til að mörg 
hundruð iðkendur félagsins geti æft við 
sóma samlegar aðstæður allt árið um 
kring og á tímum sem falli undir hefð
bundinn útivistartíma.

Félagið stendur frammi fyrir tveimur 
slæmum kostum, annarsvegar takmörkun 
á iðkendafjölda og láta núverandi aðstöðu 
duga eða hinsvegar fara í umtalsverða 
hækk un æfingagjalda sem gangi til fjár
mögnunar byggingarinnar. Öflugt og 
árangurs ríkt uppeldisstarf félagsins síð
ustu ár verður að engu ef FHingar geta 
ekki æft og keppt við sambærilegar 
að stæður og önnur félög. 

Knattspyrnudeild félagsins mun á 
næstu vikum kynna breytingarnar sem 
verða á starfi knattspyrnudeildarinnar á 
komandi vetri en sumarstarf deildarinnar 
verður óbreytt.

Foreldar og þjálfarar langþreyttir á aðstöðuleysi
FH athugar með að byggja sjálft knatthús í KaplakrikaGerum betur - Kjósum VG!
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KRYDD

1984 í kennslu?
Það er nauðsynlegt að skólar fylgi þeim 

tækniframförum sem eiga sér stað hverju 
sinni. Menntun er máttur og í dag felst 
máttur þekkingar í að nýta sér tæknina. 
Undanfarið hafa skólar í Hafnarfirði gefið 
nokkrum árgöngum iPad spjaldtölvur. 
Hugmyndin er líklega sú þeir 
læri betur með iPad spjöldum. 
Samhliða því eiga nemendur að 
búa til reikning á Google þann
ig að hægt sé að færa umsjón 
námskeiða yfir á Google Class
room, kerfi sem Google hann
aði sérstaklega fyrir skóla. 
Google Classroom  er ókeypis.

1984 UMHVERFI
Eins og komið hefur fram í 

fréttum undanfarið, er notkun slíkra 
forrita þó ekki án gjalds þótt hún sé 
ókeyp is. Gjaldið felst í að fólk samþykkir 
að fyrirtæki geti nýtt sér og framselt til 
annarra allskonar upplýsingar um það 
sjálft. Komið hefur til dæmis í ljós að 
miðlar eins og Facebook hafi verið mis
notaðir af öflum til að hafa áhrif á kosn
ing ahegðun. 

Engin rannsókn að því er ég best veit 
hefur verið gerð í mínum heimabæ, 
Hafnarfirði á hvernig til hefur tekist til 
varðandi notkun iPad í skólastarfi, sem 
þó hefur verið gerð í tilraunaskyni í 
ákveðn  um skólum í töluverðan tíma. 
Hef  ur hún bætt námsárangur, hefur 
fjölbreytni í úrlausnum skilað sér?  Hefur 
hún aukið þann tíma sem nemendur verja 
í tölvuleikjum og áhorfi almennt með 
spjaldtölvum?  

NEI TAKK I-PAD
Sonur minn vildi ekki skrá sig í Google 

Classroom og notaði því ekki iPad sem 
hann fékk frá skóla sínum í tengslum við 
nám sitt. Ástæðan er að hann hefur 
áhyggj ur af persónuverndarmálum og 
þessari söfnun upplýsinga á gögnum sem 
hann grunar að eigi sér stað í gegnum 
Google Classroom.  Sjálfur notaði hann 
ekki iPad í námi, enda eru þær afar 
óhent ugar til slíks.  Eftir nokkrar vikur 
hlust andi á tónlist með spjaldtölvunni 
ákvað hann upp á sínu eindæmi að skila 
spjald tölvunni.  

Með almennri notkun á Google Class
room er ungum einstaklingum (og reynd
ar á öllum aldri víðsvegar í heiminum) 
stillt upp við vegg. Ef þeir skrá sig ekki 
inn á Google Classroom lenda þeir í 
vandræðum með að taka þátt í skólastarfi 

þar sem að ætlast er til þess að Google 
Classroom sé notað af öllum. Í tilfelli 
sonar míns taldi hann einu réttu leiðina 
vera að skila sínum iPad.

FORGANGSRÖÐUN Í KENNSLU
Sonur minn hefur verið í árgangi þar 

sem að ekki hefur verið 
vinnufriður í mörg ár vegna 
óláta í bekknum. Eftir ítrekaðar 
beiðnir margra foreldra og 
vinnu skólastjórn enda fékkst 
loks í gegn úrlausn sem fólst í 
því að bekkjum var fjölgað úr 
tveimur í þrjá. Loks komst á 
vinnufriður þar sem að kennarar 
náðu í fyrsta sinn aga og vinnu
friði. Nú bregður hins vegar svo 

við að spyrða á saman bekkina aftur, 
væntan lega til að spara pening sem er 
nokk uð kaldhæðnislegt í ljósi nýlegrar 
iPadvæðingar (iPad er reyndar dýrasta 
spjaldtölvan á markaði). Eftir eitt gott ár 
er með öðrum orðum verið að taka áhætt
una á því að ólætin byrji aftur og vinnu
friður í skólanum verði enn eitt árið fok
inn út í veður og vind, með tilheyrandi 
kvíða fyrir fjölda nemenda.

Það er til peningur til þess að gefa nem
endum dýra spjaldtölvu sem margir 
fræði menn erlendis hafa sett spurninga
merki við að sé raunverulega rétta leiðinn, 
en ekki er hægt að leggja fjármagn í að  
tryggja eðlilegan vinnufrið í kennslustofu.

STEFNA STJÓRNMÁLAFLOKKA
Margir stjórnmálaflokkar hafa 

undanfarið komið fram með áherslur í 
skólamálum í undanfara sveitarstjórnar
kosninga. Ég vil gjarnan vita hver afstaða 
þeirra er til notkunar á forritum í eigu 
stórfyrirtækja sem veita þeim aðgang að 
gögnum nemenda. Hvernig hafa þeir 
tryggt í innleiðingu Google Classroom að 
ekki sé safnað neinum upplýsingum um 
nemendur eða nethegðun þeirra? Einnig 
vil ég vita hvort að það sé virkilega ekki 
meiri áhersla á að vinnufriður sé til staðar 
fyrir börnin okkar í kennslustofunni, 
heldur sett í forgang að gefa krökkum 
skemmtilegar tækninýjungar?  Spurning
in er ekki að fara aftur til 1984 hvað 
varðar kennslutækni heldur að við sjálf 
innleiðum og notum tækni með sama 
gagnrýna hugarfarinu og við erum að 
reyna að predika fyrir börnum okkar.

Höfundur er faðir og lektor í 
fjármálum við HÍ.

Már Wolfgang  
Mixa
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Konráð Ragnarsson er sextugur 
Hafnfirðingur sem varð landsfrægur 
sem einn af Breiðavíkurdrengjunum. 
Hann, eins og flestir á sér fleiri hliðar 
og m.a. er hann góður ljósmyndari.

Hann verður með ljósmyndasýningu 
á Strandgötunni miðvikudaginn 30. 
maí kl. 1822 þar sem hann mun sýna í 
búðar gluggum og víðar en opnunin 
verður líklega í Bæjarbíói.

Í ljósmyndum Konráðs má greina 
mikla tilfinningalega dýpt, og vinnur 
hann með þemu eins og einmanaleika, 

sársauka, vonbrigði, en húmorinn og 
einlægnin eru aldrei langt undan.

Konni býr nú í Svíþjóð þar sem 4 af 
5 börnum hans búa en hann flutti þang
að líka til að reyna bjarga vinstri fæti 
sínum frá því að vera tekinn af! En því 
miður, þrátt fyrir mikla viðleitni, þá 
tapað hann þeim slag og missti fótinn! 
Meinið var afleiðing af slysaskoti 1979 
er hann fékk haglabyssuskot í fótinn.

Hann segir Svíþjóð gott land að búa 
í, en þangað hefur Konni flutt að 
minnsta kosti 4 sinnum áður og alltaf 
búið á mismunandi stöðum. „Það er 
eitthvað við Svíþjóð sem heillar mig, 
get ekki alveg bent á það en það er 
miklu ódýrari að búa þar en á klakanum 
og svo er veðráttan betri!,“ segir Kon
ráð.

Aðspurður hvað fékk hann til að fara 
að taka myndir telur hann vera að þarna 
uppgötvaði hann nýtt tjáningarform 
sem hentaði honum mjög vel og virðist 
hann hafa auga fyrir góðu myndefni og 
einhverja smá náttúrlega hæfileika að 
auki! eins og hann sjálfur kemst að orði.

„Helsta viðfangsefni mitt er að reyna 
gera myndir mínar þannig úr garði 
gerðar að þær veki ákveðnar tilfinningar 

þegar fólk virðir þær fyrir sér, t.d. gleði, 
sorg, o.s.frv. Ef ég næ því þá er ég 
ánægður. Annað sem er ekki síður 
mikilvægt er að ég nota myndformið 
mikið til að tjá mínar eigin tilfinningar 
og líðan og svo er húmorinn aldrei 
langt undan, ég hef mjög gaman af að 
gera grín að sjálfum mér, sem sést á 
mörgum mínum myndum.“

Megin þemað í sýningunni er að 
sögn Konráðs svolítil blanda af þessu 
öllu, fallegar myndir eins og lands
lagsmyndir, myndir með húmor og 
listrænar myndir en einnig verða ein
hverjar myndir frá Svíþjóðardvölinni.

Konráð hóf söfnun á Karolinafund 
fyrir sýningunni og má finna hana á 
karolinafund.com/project/view/2099 
en myndirnar verða allar til sölu.

Nýstárleg ljósmyndasýning í miðbænum
Konráð Ragnarsson sýnir í verslunargluggum í Strandgötunni miðvikudaginn 30. maí

Konráð Ragnarsson
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Foreldrafélög Hraunvallaskóla og 
Skarðshlíðarskóla stóðu fyrir hverfis
hátíðinni, Velkomin á Vellina sl. laugar
dag.  Dagskráin var metnaðarfull en 
veðurútlitið var skelfilegt. Laugar
dagurinn rann upp með grenjandi 

rigningu og roki. En eftir hádegi stytti 
upp og sólin braust fram um svipað 
leyti og dagskráin hófst. Þó ýmsu hafi 
þurft að aflýsa þá var þétt dagskrá við 
Hraun valla skóla og gleði ríkti meðal 
þátt takenda. 

Kynnir var Ingó veðurguð en hvort 
það hafi skipt sköpum um veðrið skal 
ósagt látið. Fjarðarfréttir kíkti við og 

myndaði og má sjá fleiri myndir á 
www.fjardarfrettir.is

Bjargaði Ingó veðurguð veðrinu?
Hverfishátíðin á Völlum vel sótt og jafnvel sólin lét sjá sig á laugardaginn 

Auðvitað sungu stelpurnar hæst..

Nemendur Hraunvallskóla sýndu dans.

Mismunandi var hvað gestir gerðu 
sér til ánægju.
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Eflum skólana

Jón Ingi  
Hákonarson

Sunna 
Magnúsdóttir

Vaka  
Ágústsdóttir

Árni Stefán 
Guðjónsson

Þröstur  
Emilsson

Auðbjörg 
Ólafsdóttir

1. sæti 4. sæti2. sæti 5. sæti3. sæti 6. sæti

Lifandi bær - betri bær!
Założenia programowe 
Partii Piratów Hafnarfjörður

Zasadnicze założenia dotyczące samorządu 
i demokratycznego społeczeństwa
Piraci w Hafnarfjörður chcą, by gmina Hafnarfjarðarbær 
przewodziła w zapewnianiu dostępu do informacji, 
i w dbaniu o demokratyczne prawa mieszkańców. 
Piraci chcą ułatwić mieszkańcom drogę postępowania 
w przypadku spraw urzędowych oraz udostępnić dokumenty 
online. Gmina Hafnarfjarðarbær chce jawności informacji 
samorządowych dostępnych online. W celu ochrony przed 
oszustwami wewnątrzsamorządowymi, gmina Hafnarfjarðarbær 
chce wprowadzić system wolnego oprogramowania.

Założenie dotyczące 
szkolnictwa i rodziny
Piraci stawiają dobro i potrzeby dziecka na 
pierwszym miejscu przy podejmowaniu 
wszelkich decyzji samorządowych. Piraci chcą 
polepszyć sytuację związaną z opieką nad 
dziećmi poprzez połączenie końca urlopu 
macierzyńskiego z dostępnością miejsc w 
żłobkach domowych (isl. dagvistun). Piraci chcą, 
by system szkolnictwa dostosowywany był 
do potrzeb dzieci, nie odwrotnie. 
Partia Piratów postuluje o swobodny dostęp 
do różnorodnych kierunków kształcenia oraz 
o nieustający rozwój szkolnictwa. Konieczne jest 
określenie celów związanych z kształceniem 
się mieszkańców i uczęszczaniem do placówek 
szkolnych. Celem zajęć sportowych dla dzieci 
jest ich opieka zdrowotna. Osiągnięcia 
sportowe dzieci nie powinny być celem 
pierwszorzędnym. Zajęcia sportowe powinny 
przede wszystkim zapewniać dzieciom to, 
co jest im niezbędne do prawidłowego rozwoju. 
Rodzeństwu zamieszkałemu w Hafnarfjörður 
powinny przysługiwać zniżki.  
Gmina Hafnarfjarðarbær chce wprowadzić 
zmniejszony wymiar tygodnia pracy 
i dzięki temu polepszyć jakość życia 
 mieszkańców gminy.

Sprawy dotyczące obcokrajowców
Piraci w Hafnarfjörður chcą, by obcokrajowcy mieli swobodny 
dostęp do informacji w języku ojczystym oraz znali swoje prawa.
Usprawnić należy działalność organizacji lokalnych, które 
wspomagają integrację społeczną i aktywność mieszkańców 
obcego pochodzenia, bez względu na ich wiek.
Przeciwdziałać należy uprzedzeniom i nietolerancji, 
a także wzmacniać pozycję kobiet innych narodowości.

 Głosowanie zajmuje tylko kilka minut.
Przyjdź zagłosować!
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Guðjón Þórir Þorvaldsson formaður 
Lionsklúbbs Hafnarfjarðar mætti með 
félaga sína í björgunarmiðstöðina við 
Hvaleyrarbraut 16. maí sl. þar sem 
tekið var á móti hópnum með virktum. 

Þarna var kominn sporhundurinn 
Urta með þjálfara sínum Þóri Sigur
hanssyni en Urta er aðeins tæpra 
tveggja ára og er enn í grunnþjálfun. 
Urta er þó orðin fullgildur leitarhundur 
og hefur staðist fyrra próf af tveimur 
sem alþjóðlegir staðlar krefjast um slíka 
hunda. Sveitin fékk hundinn úr einangr
un fyrir tæpu ári og hefur hann reynst 
vel og er góð viðbót við Urtu, eldri 
sporhund sveitarinnar sem nú er 8 ára.

Rekstur slíkra sporhunda er mjög 
kostnaðarsamur enda þarf af hafa þá í 
stöðugri þjálfun og þeir þurfa að vera 

viðbúnir að halda hvenær sem er til 
leitar með þjálfara sínum.

Lionsklúbbur Hafnarfjarðar hefur 
áður styrkt starf með hundunum á 
þessu starfsári klúbbsins og bættu um 
betur núna og færðu sveitinni 500 
þúsund kr. og hefur klúbburinn þá 
samtals gefið eina milljón kr. á starfs
árinu.

62 ár eru í ár síðan Lionshreyfingin 
festi rætur í Hafnarfirði með stofnun 
Lionsklúbbs Hafnarfjarðar og hefur 
hreyfingin styrkt fjölmörg málefni í 
bænum en sérstaklega hefur klúbburinn  
einbeitt sér að heilbrigðiskerfinu. Nú er 
sala á Gaflaranum stærsta tekjulind 
klúbbsins

Gísli J. Johnsen, formaður Björgunar
sveitar Hafnarfjarðar tók við gjöfinna 

og þakkaði þennan hlýhug sem Lions
klúbburinn hefur enn einu sinni sýnt 

sveitinni og var Lionsfélögum boðið 
upp á kaffi.

Lions styrkir starf með sporhundum
Lionsklúbbur Hafnarfjarðar hefur styrkt Björgunarsveit Hafnarfjarðar samtals um eina milljón kr. á starfsárinu

Lionsfélagarnir og fulltrúar Björgunarsveitar Hafnarfjarðar í björgunarmiðstöðinni við afhendingu styrksins.
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Guðjón Þórir Þorvaldsson og Gísli J. Johnsen við afhendingu styrksins.
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Urta var mjög forvitin um alla þessa karla sem heimsóttu hana.
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Á fundi bæjarráðs sem hófst sl. 
fimmtudag en lauk ekki fyrr en sl. 
þriðjudag vegna deilna um afgreiðslu, 
voru samþykkt drög að viljayfirlýsingu 
milli Hafnarfjarðarbæjar og Hauka. 
Viljayfirlýsingin var um gerð deili
skipu  lags vegna byggingar nýs yfir
byggðs knattspyrnuvallar í fullri stærð á 
Ásvöllum og skipan undir búnings
nefndar sem á að skila tillögum að gerð 
og hönnun hússins fyrir 1. nóvember 
nk. Ætlunin er að húsið standi á svæði 
Hauka næst Ástjörn en á móti afsali 
Haukar sér lóðarskika við götuna 
Ásvelli en þar höfðu Haukar hugmyndir 
um byggingu fjölbýlishúsa. Í sam
komulaginu er gert ráð fyrir að í fram
haldinu verði gengið formlega frá 
samn ingi á milli aðila um byggingu 
knatthússins.

GUÐLAUG LÉT BÓKA
Ekki kemur í fundargerð hverjir 

greiddu tillögunni atkvæði en Guðlaug  
Kristjánsdóttir sem myndar meirihluta í 
bæjarráði með fulltrúum Sjálfstæðis
flokks lét bóka um málið þar sem m.a. 
kemur fram að samþykki hennar á for
gangs röðun ÍBH sem grundvelli fyrir 
uppbyggingu íþróttamannvirkja í bæn
um byggi á því að sú tímaáætlun sem 
henni fylgdi gangi eftir.

Fulltrúar Samfylkingar létu einnig 
bóka og þar segir m.a.: „Bæjarráðs
fulltrúar Samfylkingarinnar hafa óskað 
eftir faglegri umsögn og greinargóðum 
upplýsingum um fjárhagslegar fors
endur þessara verkefna í samræmi við 
fyrirspurnir sem lagðar voru fram á 
fundinum. Mikilvægt er að uppbygging 
íþróttamannvirkja sé unnin á ábyrgan 
hátt og forsendur sem gefnar eru í 
fjárhags áætlun haldi.“

Áheyrnarfulltrúi Vinstri grænna gerði 
í bókun sinni alvarlega athugasemd við 
framlagningu yfirlýsingar af þessu tagi  
af hálfu meirihluta þegar nokkrir dagar 
eru eftir af kjörtímabilinu og segir þetta 
ekki annað en innantóm loforð. 

1.250 ÞÚSUND KR. Í 
STYRKI Á SÍÐASTA FUNDI 
BÆJARRÁÐS
Bæjarráð úthlutaði þremur aðilum 

samtals 1.250 þúsund kr. á síðasta fundi 
sínum sem lauk sl. þriðjudag. Fékk Páll 
Eyjólfsson sem rekur Bæjarbíó 400 
þús. kr. sem merkt er Hjarta Hafnar
fjarðar 2018, Halldór Árni Sveinsson 
fékk 450 þús. kr. til varðveislu á 
„Mannlíf og menning í Hafnarfirði frá 
1980 til vorra daga“ í hljóð og kvik
myndatökum og svo til Hafnar fjarðar
deildar Rauða krossins (Nú Hafnar

fjarðar og Garðabæjardeildar) 400 þús. 
kr. fyrir konumorgna og opið hús fyrir 
fjölskyldur.

Það eru ekki verkefnin heldur tíma
setning þeirra sem vekur eftirtekt en 
úthlutanir bæjarráðs hafa verið til 
umræðu og fólk var sammála um að 
setja þurfi skýrari línur um slíkar 
styrkveitingar. á fundi bæjarráðs 25. 
janúar sl. var bæjarstjóra falið að fara 
yfir verklag og koma með tillögur að 
fyrirkomulagi. Hvergi hefur verið 
bókað að slík vinna hafi farið fram og 
engar tillögur hafa verið lagðar fram.

Önnur styrkbeiðni lá fyrir frá 
Steinboga kvikmyndagerð en þar var 
viðkomandi bent á að auglýst verði eftir 
umsóknum um menningarstyrki næsta 
haust.

Dýr kosningaloforð á síðustu metrunum
Minnihlutinn gagnrýnir harðlega loforð um byggingu  knattspyrnuhúss á Ásvöllum

Höldum áfram á braut ábyrgrar 
fjármálastjórnunar

Höldum áfram      fyrir Hafnarfjörðxdhafnarfjordur.is

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

Verið velkomin í kosningakaffi á laugardaginn
v

Kosningakaffi að Norðurbakka 1 frá kl. 10 – 18. Allir velkomnir. 

Upplýsingar um kjörstaði og akstur á kjörstað veittar í síma: 6236482

Kjósum Sjálfstæðisflokkinn

FJÖRÐUR

„Minn metnaður er 
heiðarleiki, vönduð 

vinnubrögð og 
persónuleg þjónusta“

Viltu selja?  Hringdu í  896 6076

Ársæll Steinmóðsson 
LÖGGILTUR  FASTEIGNASALI 
sími 896 6076 • as@remax.is

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Frítt söluverðmat
Sanngjörn söluþóknun
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Handbolti: 
ÚRSLIT KARLA:
FH  ÍBV: 2028
ÍBV  FH: 2922

Knattspyrna: 
17. maí kl. 18, Kaplakriki 

FH - KA,  úrvalsdeild kvenna

18. maí kl. 19.15, Akranes 
ÍA - Haukar,  1. deild  karla

19. maí kl. 13, Hornafjörður 
Sindri - Haukar,  1. deild  kvenna

21. maí kl. 15, Vestmannaeyjar 
ÍBV - FH,  úrvalsdeild karla

22. maí kl. 19.15, Egilshöll 
Fjölnir - Haukar,  bikarkeppni  kvenna

23. maí kl. 19.15, Selfoss 
Selfoss - FH,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Selfoss  FH: (miðvikudag)

Fjölnir  Haukar: 30
Sindri  Haukar: 14

FH  KA: 31
ÚRSLIT KARLA:

ÍBV  FH: 00
ÍA  Haukar: 31

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.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 2100. 

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

Malbikunarstöð
Umhverfisstofnun heldur kynningar-
fund um malbikunarstöð á Álhellu 18. 
Fundurinn er í Hafnarborg í dag, 
fimmtudag, kl. 16.30.

Nytjamarkaður
Nytjamarkaður og vöfflusala verður á 
laugardaginn kl. 14-16 í safnaðar-
heimili Víðistaðakirkju.

Ljósmyndasýning
Ljósmyndasýning Hafnfirðingsins 
Konráðs Ragnarssonar verður haldin á 
Strandgötu miðvikudaginn 30. maí 
kl. 18-21. Myndirnar verða til sýnis í 
verslunargluggum við götuna en allar 
myndirnar eru til sölu. 
Sjá nánar á Facebook undir „Ljósmynda-
sýning Konráðs Ragnarssonar.“

Hafnarborg
Í aðalsal safnsins er sýningin Margoft 
við sjáum og margoft við sjáum 
aftur, með verkum Jóhönnu Krist-
bjargar Sigurðar dóttur. Í Sverrissal er 
sýn ingin Afstæði þar sem sjá má ný 
málverk eftir Jón Axel Björns son. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

ÍÞRÓTTIR

Í Hafnarfirði er meirihluti Sjálfstæðis
flokks og Bjartrar framtíðar að reyna að 
telja fólki trú um að þau hafi 
tekið við alveg ómögulegu búi 
af vinstri flokkunum eftir að 
„gegndar laus skuldasöfnun 
hafði komið bæjarfélaginu á 
ystu nöf…“ (Rósa Guðbjarts
dóttir, Morg un  blaðinu 29. mars 
2018). 

Ég verð að viðurkenna það 
að mér er ekki vel við að sá 
árangur sem ég er hvað stoltust 
af að hafa unnið sem bæjarstjóri sé tekinn 

og látið eins og hann hafi bara ekki gerst. 
Hið rétta er að forsendur traustrar fjár

hagsstöðu Hafnarfjarðar byggir 
á þrotlausri tveggja ára vinnu 
Vinstri grænna og Samfylk
ingar við endurfjár mögnun er 
lendra lána bæjarins sem tókst 
að ljúka vorið 2014. Við það 
gjörbreyttist fjárhagsstaða 
Hafn  ar fjarðar.

Glötuð tækifæri
Hvað hafa Sjálfstæðisflokkur 

og Björt framtíð gert með 
þenn an árangur sem þau fengu upp í for

gjöf? Hafa þau notað tækifærið og 
forgangs raðað til að auðvelda ungum 
foreldrum að fá gæslu fyrir börnin sín að 
loknu fæðingarorlofi? Nei! Hefur núver
andi meirihluti stuðlað að uppbyggingu á 
fjölbreyttu íbúðarhúsnæði? Nei! Hefur 
núverandi meirihluti auðveldað fyrir
tækjum að flytja starfsemi sína í bæinn? 
Nei! Meirihluti Sjálfstæðisflokks og 
Bjartrar framtíðar fær því falleinkunn 
fyrir kjörtímabilið. 

Gerum betur og kjósum Vinstri græn!
Höfundur er fyrrverandi bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar

Guðrún Ágústa 
Guðmundsdóttir

Meirihlutinn fær falleinkunn  
fyrir kjörtímabilið

Ef Píratar hyrfu á morgun yrðu eftir
mæli þeirra á þann veg að þeir hefðu á 
sínum skamma ferli náð að 
setja varanlegt mark á íslensk 
stjórnmál. Þeir hefðu verið 
kærkominn valkostur við 
gamla fjórflokkinn og þeir 
hefðu hent hinni úreltu vinstri/
hægri skilgreiningu. Þeir hefðu 
ekki tengst neinum hagsmuna
öflum og verið lausir við 
spillingu. Þeir hefðu stundað 
fag  leg vinnubrögð, tekið upp
lýstar ákvarðanir og borið ábyrgð á þeim. 
Þeir hefðu aukið gegnsæi í stjórnsýslu og 
fjármálum, eflt réttindi einstaklingsins og 
valdeflt þá sem veikar hefðu staðið. Þeir 
hefðu staðið vörð um einstaklingsfrelsi, 
tjáningarfrelsi og mannréttindi í hvívetna. 

Þeir hefðu beitt sér fyrir auknu aðgengi 
borgarana að upplýsingum sem þá snerta 

og gert sitt besta til að efla 
þátttöku almennings í ákvarð
ana töku með auknu borgara
lýðræði.

En þótt ýmsir óski þess 
vænt  an lega heitt, þá hverfa 
Pírat ar ekki á morgun. Þess í 
stað má sjá Pírata víðar en 
nokkru sinni. Það er vegna þess 
að það er þörf fyrir Pirata. Þessi 
þörf er m.a. tilkomin vegna 

þess að þrátt fyrir loforð um bót og 
betrun í kjölfar hrunsins fyrir áratug síð
an, er gamla Íslenska pólitíkin, pólitík 
leyndar og spillingar enn stunduð af 
fullum krafti. Pólitík þar sem gamlir 
flokkar stilla sé upp á ímynduðum ás og 

treysta á fagurgala, flokkshollustu og 
gullfiskaminni. Gamlir flokkar sem 
þrífast á að etja saman hagsmunum, 
landshlutum og málefnum til þess að 
reyna að tryggja eign áhrif.

Það er nefnilega allt gott að frétta af 
Pírötum. Raunar svo gott að nú gefst 
stærstum hluta landsmanna kostur á að 
kjósa þá í sínu sveitarfélagi. Píratar eru 
með byr í seglin sökum þess að stór hluti 
landsmanna hefur fengið nóg af 
vinnubrögðum gömlu pólitíkurinnar. 
Pírat ar hafa aflað sér trausts með 
heiðarlegri framgöngu hvar sem þeir 
koma fram og hafa sýnt í verki að þeim 
er alvara með stefnumálum sínum.

Höfundur skipar 5. sæti á lista 
Pírata í Hafnarfirði.

Haraldur R. 
Ingvason

Hvað er að frétta af Pírötum?

Mikilvægt er að hlúa vel að þeim sem 
efnaminni eru. Allt of mikið er um að 
ráðstöfunartekjur lágtekjufólks dugi vart 
til framfærslu þar sem hár hluti þeirra fer 
í greiðslu húsnæðis. Við 
höfum dæmi um að einstæðar 
mæður jafnt sem feður hafi 
250 þús. kr. í ráðstöfunartekjur 
og þurfi að greiða um 200 þús.  
kr. í húsaleigu. Þarna þarf að 
staldra við og hugsa hvort 
þetta sé það samfélag sem við 
vilj um. 

Það þarf að byggja ódýrar 
íbúðir, íbúðir sem lágtekju og 
ungt fólk hefur efni á að kaupa, þetta 
vitum við. Því ætlum við í Miðflokknum 
að lækka lóðarverð vegna íbúðalóða og 
auka framboð þeirra með hagkvæmt 
húsnæðisverð að leiðarljósi. Við þurfum 
einnig að auka framboð á atvinnulóðum 
á viðráðanlegu verði, það laðar fleiri 
fyrirtæki í bæinn og eykur tekjur okkar 
til að geta gert þá góðu hluti sem við 
ætlum að framkvæma.

Miðflokkurinn er stjórnmálaafl sem 
hefur það að leiðarljósi að finna 
skynsama lausn á vandamálum hvaðan 
sem þau koma. Því þurfum við að taka 

þessi mál föstum tökum núna, 
leggja línurnar og framkvæma 
þær lausnir sem við leggjum 
fram. Ein þeirra lausna er að 
auka verulega félagsleg hús
næði í Hafnarfirði með kaup
um á íbúðum til þess að koma 
að vandanum strax en einnig 
ætlar Miðflokkurinn að koma 
á fót félagslegu kaup leigukerfi 
sem er ekki hagnað ar drifið og 

að einnig verði sett á laggirnar leigu og 
sjálfseignarfélög sem munu bjóða upp á 
íbúðir í langtímaleigu á viðráðanlegu 
verði. Þannig verður kom ið til móts við 
fólk hvort sem það vill stefna á að eiga 
sitt húsnæði sjálft eða leigja á verði svo 
lágtekjufólk geti haft þann afgang af 
ráðstöfunartekjum til að lifa mann sæm
andi lífi. 

Höfundur er iðnfræðingur og skipar 
9. sæti lista Miðflokksins.

Sævar 
Gíslason

Húsnæðisvandinn er á 
ábyrgð okkar allra að leysa

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Gott veður kom þeim 408 hlaupurum 
sem kepptu í Hvítasunnuhlaupi Hauka 
á annan í hvítasunnu sennilega mest á 
óvart. Veðurspáin hafði ekki verið góð 
en eins og áður lék veðrið við 
hlauparana sem allir hlupu af stað á 
sama tíma frá Ásvöllum og héldu 
áleiðis í kringum Ástjörnina. 141 
hlaupari stefndi á 14 km hlaup, 104 á 
17,5 km hlaup en flestir hlupu 22 km 
hlaup sem liðaðist víða um upplandið. 

Hlaupaleiðin var fjölbreytt, góðir stígar, 
grófir stígar og grýttar brekkur, skógar
stígar og vegarslóðar og var  samtals 
hækkun um 450 m í lengsta hlaupinu.

Ingvar Hjartarson Fjölni sigraði í 
22 hlaupinu á nýju brautarmeti, 1:25:30 
klst., annar varð Einar Eiríkur 
Hjálmars son úr Hlaupahópi FH á 
1:37:37 og þriðji varð Birgir Már 
Vigfússon úr Hlaupahópi Ármanns á 

1:37:55. Fyrst kvenna var Elín Edda 
Sigurð ar  dóttir ÍR á 1:40:02 klst.

Sigurjón Ernir Sturluson sigraði í 
17,5 km hlaupinu á 1:13:03 klst., Vil
hjálm ur Þór Svansson ÍR varð annar á 
1:13:27 og Víðir Þór Kristjánsson ÍR 

varð þriðji á 1:19:13 klst. Fyrst kvenna 
var Anna Karen Jónsdóttir á 1:28:47 
klst.

Arnar Pétursson ÍR sigraði í 14 km 
hlaupinu á 53:15 mín, Grétar Snorrason 
úr Hlaupahópi FH varð annar á 58:26 

og Andrea Kolbeinsdóttir ÍR varð 
þriðja á 1:02:04 klst.

Hlauparar komu þreyttir en ánægðir í 
mark og var boðið upp á heita súpu og 
banana. Skokkhópur stendur mjög vel 
að þessu hlaupi með aðstoð góðra aðila.

Flestir völdu lengstu hlaupaleiðina
408 luku keppni í Hvítasunnuhlaupi Hauka og kepptu í 14, 17,5 og 22 km utanvegahlaupi

1. sæti, 
Sigurður Þ. Ragnarsson 

Miðflokkurinn í Hafnarfirði boðar breytingar í þágu bæjarbúa 
til að auka lífsgæði íbúanna. Einkunnarorð Miðflokksins eru: 
Greinum vandann - finnum skynsamlegar lausnir - framkvæmum.

Stefna flokksins er á xmhafnarfjordur.is 
og á Facebook, Miðflokkurinn í Hafnarfirði.

Um leið og við óskum eftir stuðningi þínum á laugardaginn viljum 
við minna á kosningakaffi að Hjallahrauni 9 frá 11-17. 
Bjóðum upp á akstur á kjördag. Pantanir í síma 849 0986.

X-M fyrir þig        X-M fyrir Hafnarfjörð

Kæri kjósandi

2. sæti, 
Bjarney Grendal Jóhannesdóttir

Ingvar Hjartarson sigraði í 22 km hlaupi.

Fyrstu 3 karlar og fyrstu 3 konur í 22 km hlaupinu.

Ekki skrýtið að fólk fljúgi hátt í svona fallegu umhverfi Hafnarfjarðar.
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Ný forysta
fyrir Hafnarfjörð

Leikskólapláss frá 
12 mánaða aldri

Stóreflum heimaþjónustu 
við eldri borgara

Vinnum að bættri líðan ungs fólks

Tryggjum framboð af 
fjölbreyttu húsnæði

Eflum íbúalýðræði og 
fagleg vinnubrögð

Styttum vinnuvikuna

Fólkið í forgang - Samfylkingin


