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Upplag 10.000 eintök.

Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur

www.hraunhamar.is

Næstu blöð koma út 1. október og 26. október
Skilafrestur auglýsinga og efnis er 27. september og 21. október kl. 18 - Pantið pláss tímanlega!

20% afsláttur

af „hádegis- og kvöldverðartilboðum“ og
Opið kl.
öllum „fjölskyldutilboðum“ af matseðli
og kl. 17
ALLA FÖSTUDAGA. Gildir til 31. október.
Ban Kúnn | Tjarnarvöllum 15, Hafnarfirði | sími 565 5665

11 - 20 virka daga
- 20 um helgar

Kjósum Fjörð – alla daga!

Konukvöld

Fjölmargar verslanir, þjónusta, veitingastaðir, rakarastofur, Pósturinn, apótek og fl.

í miðbænum föstudaginn 1. október

Bæjarstjórn samþykkti í síðustu viku nýtt skipulag
fyrir Strandgötu 26-30 en þar mun Fjörður reisa
glæsilega byggingu, stækka verslunarrýmið út í
Strandgötuna, koma fyrir Bókasafninu á 2. hæð og
íbúðahóteli á efri hæðum. Eins og áður hefur verið
kynnt eru hugmyndirnar metnaðarfullar en nú fer
endanleg hönnun af stað og loks geta Hafnfirðingar
horft fram til þess tíma að ný hús verði komin í stað
Hafnarfjarðarbíós og Kaupfélagshússins en bæði
þessi hús voru rifin fyrir 20 árum síðan.

Bæjarbúum hefur verið gefinn kostur á að koma
með ábendingar og fjölmargar hafa borist. Þær verða
hafðar til hliðsjónar við endanlega hönnun. Fram að
því verður áfram stemming í Firði og alltaf eitthvað
um að vera. Kíktu við!

Konukvöldin í Firði hafa ávallt verið vel sótt og mikil
stemming verið. Vegna Covid-19 var ekkert konukvöld
í fyrra en nú verður slegið upp veislu í miðbænum.
Tónlist og skemmtun verður í boði og vörukynningar í
verslunum. Taktu föstudaginn 1. október frá!

Fullt af
nýjum vörum!
Gott úrval af speglum,
snyrtivörum og fatnaði
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Við kjósum Fjörð!

Hádegistilboð
alla daga
til kl. 14
Gæðavörur frá
Marc & André Paris,
Bluebella og Gorteks
Lingerie de Femme

www.themistress.is

Við kjósum Fjörð!
ÚRVAL ÚRA OG
SKARTGRIPA

Frábær og ódýr matur!

Taktu með eða borðaðu á staðnum

sími 565 4666

Við kjósum Fjörð!
Fatnaður og
fylgihlutir fyrir
grunnskólakrakka
st. 122-170

www.elevenrvk.is

Glæsilegir geislandi fylgihlutir!

Eykur öryggi í myrkri

www.tira.is

FJARÐARFRÉTTIR
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Við kjósum Fjörð!

Mikið úrval
af Bruder
leikföngum

Úrval af vörum
til að gleðja!

Við kjósum Fjörð!

Glæsilegar
afmælistertur!

30% afslátt af völdum vörum
Sara

www.kokulist.is

sími 555 2056

Við kjósum Fjörð!
Naglastofa og skóli

Full búð
af fallegri
haustvöru!

sími 555 1557

sími 774 2707
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Tíu flokkar bjóða fram
Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf. kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: sími 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja • Dreifing:
Póstdreifing
ISSN 2298-8858 Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is
Hönnunarhúsið ehf.,
Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

leiðarinn
Áhugi fyrir kosn
ingum hefur farið
hægt minnkandi und
anfarin ár. Hverju um
er að kenna er erfitt að
segja. Sumir telja
stjórnmálin á lágu
plani þar sem meira er gert úr deilum
en samstarfi en Íslendingar virðast
hafa mikinn áhuga á hvers kyns
deilum og hneyksli ef marka má
hvaða fréttir eru mest lesnar. Sumir
segjast ekki hafa neina skoðun og
finnst sjálfsagt að láta nágrannann
ráða hverjir stjórna landinu. Það
hlýtur að vera þegnskylda hvers
kosningabærs Íslendings að taka
afstöðu og mæta á kjörstað.
Munur á milli flokka er þó ekki
mikill á Íslandi enda flestir með það
að marki að skapa gott samfélag.
Áherslumunur er þó á og ekki síður
hvaða aðferðir skal nota til að ná settu
marki.
Mikill munur er á þingmennsku og
störfum í sveitarstjórnum þó svo allt
of margir vilja láta störf í sveitarstjórn
verða aðalstarf viðkomandi. Þá verða
þeir í raun embættismenn enda er
hlutverk sveitarstjórna miklu nær
ákvarðanatöku um einstök mál á
meðan hlutverk Alþingis er að setja
lög og leikreglur.
Við í Suðvesturkjördæmi höfum
minna vægi en flestir aðrir og miklu
fleiri á bak við hvern þingmann. Und
arlegt er að þetta sé ekki lagað á með
an fólk sem ekki einu sinni býr í kjör
dæmi fær að bjóða sig fram þar. Sem
betur fer er ekki mikið um það í Suð
vesturkjördæmi. - Tökum afstöðu!
Guðni Gíslason ritstjóri.

Sósíalistaflokkurinn og Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn koma nýir inn
Kosið verður til Alþingis á laugar
daginn en alls eru þing
sætin 63. Í
suðvesturkjördæmi, sem nær yfir
Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Sel
tjarnarnes, Mosfellsbæ og Kjósarhrepp,
eru 13 þingsæti og þar af 2 jöfn
unarþingsæti.
Tíu stjórnmálasamtök bjóða fram í
kjördæminu, Flokkur fólksins, Fram
sóknarflokkurinn, Frjálslyndi lýðræðis
flokkurinn, Miðflokkurinn, Píratar,
Samfykingin, Sjálfstæðisflokkurinn,
Sósíalistaflokkur Íslands, Viðreisn og
Vinstri græn.
Eru þetta jafnmörg framboð og 2017
en í stað Alþýðufylkingarinnar og
Bjartrar framtíðar sem ekki bjóða fram
koma nýir inn Frjálslyndi lýðræðis
flokkurinn og Sósíalistaflokkur Íslands.
Kjörstaðir í Hafnarfirði eru Lækjar
skóli og Víðistaðaskóli og hefur ekki
verið fjölgað þrátt fyrir mikla fjölgun í
Hafnarfirði.

FJÓRIR KJÖRSTAÐIR 2003

Árið 2003 voru íbúar 20.720 en þá
voru almennir kjörstaðir fjórir, Áslands
skóli, Lækjarskóli, Setbergsskóli og
Víðistaðskóli. Þurfa íbúar Valla að fara
í Víðistaðaskóla nú til að kjósa. Á
bæjarstjórnarfundi í síðustu viku lögðu

fulltrúar Samfylkingarinnar, Bæjarlist
ans, Viðreisnar og Miðflokks leggja til
að Hafnarfjarðarbær bjóði upp á frían
kosningastrætó á kjördag, úr hverfum
sem eiga langt að sækja á kjörstað.
Tillagan var felld með atkvæðum
Sjálfstæðisflokks en Framsókn sat hjá.

Úrslit 2017
flokkur

atkvæði

Sjálfstæðisflokkur (D)
Vinstri græn (V)
Samfylking (S)
Miðflokkurinn (M)
Viðreisn (C)
Píratar (P)
Framsókn (B)
Flokkur fólksins (F)
Björt framtíð (A)
Alþýðufylkingin (R)

17.216
7.591
6.771
5.282
5.277
4.641
4.425
3.616
846
75

%

breyting

30,9%
-8,8%
13,6%
+13,8%
12,18% +155,7%
9,5%		
9,5%
-26,4%
8,3%
-38,6%
7,9%
+4,2%
6,5%
+98,5%
1,5%
-85,2%
0,1%
-30,4%

kjörd. uppb. þingmenn

4
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

4
2
1
1
2
1
1
1
0
0

STÓLL TIL LEIGU Fækkar á
Rakara- og hársnyrtistofan Carter auglýsir eftir
áhugasömum hársnyrti á vinsæla rakara- og
hársnyrtistofu í Firð.
Nánari upplýsingar gefur Róbert í síma 565 5530.

kjörskrá í
Hafnar
firði
387 færri á kjörskrá

Verslunarrými til leigu
Gott ca. 70 m² verslunarrými á 2. hæð í Firði
er laust til leigu fljótlega.
Upplýsingar gefur Guðmundur í síma 615 0009.

Hafnfirðingum hefur fækkað á und
anförnum árum og kemur það einning
niður á fjölda á kjörskrá.
Árið 2017, þegar síðast var kosið til
Alþingis voru 20.850 Hafnfirðingar á
kjörskrá en íbúar voru 29.230 og fór þá
hratt fjölgandi. Við sveitarstjórnarkosn
ingarnar 2018 hafði þeim fækkað um
64 og voru 20.786.
En nú bregður svo við að Hafn
firðingar á kjörskrá eru aðeins 20.463
og hefur því fækkað um 387 á þeim
fjórum árum sem liðin eru en íbúarnir
eru nú um 29.600.

Íþróttavika Evrópu 2021
í Hafnarﬁrði
Prófum eitthvað nýtt og ﬁnnum hreyﬁngu við hæﬁ
Haldin dagana 23. – 30. september 2021. Fjöldi félaga með opin hús eða
opnar æﬁngar þessa daga. Krikket, badminton, golf, borðtennis, hestar,
ﬁmleikar, hlaup og svo mögulega margt ﬂeira í boði.
Komdu og vertu með! #BeActive

Nánar:

hfj.is/vidburdir
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Byggingaleyfi fellt
úr gildi á Dvergsreit

Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála felldi í síðustu viku úr
gildi byggingarleyfi fyrir fjölbýlis
húsaklasa með 23 íbúðum og einu
atvinnurými á lóðinni Lækjargötu 2, þar
sem Dvergshúsið svokallaða stóð.
Eigendur fasteigna í nágrenninu
kærðu þá ákvörðun byggingarfulltrúa
Hafnarfjarðar frá 5. maí 2021 að heimila
byggingu þessa fjölbýlishúsaklasa.
Bentu kærendur á að teikningar sem
liggi til grundvallar byggingarleyfinu
væru ekki í samræmi við aðalskipulag
Hafnarfjarðar. Að hafa meginhluta jarð
hæða húsanna sem íbúðarhúsnæði væri
í andstöðu við aðalskipulag bæjarins.
Málsrök Hafnarfjarðarkaupstaðar
voru þau að aðeins hefði verið samþykkt
á umræddum fundi, byggingaráform og
töldu bæjaryfirvöld að kærendur hafi
hvorki gert grein fyrir atvikum né
málsástæðum og að ekki yrði annað séð
en að kæran væri sett fram í þeim eina
tilgangi að þrýsta á um endurskoðun á
þeim byggingaráformum sem deili
skipulag lóðarinnar heimilaði.
Á þessi rök féllst kærunefndin ekki
enda hafi byggingarleyfið verið gefið út
í skjóli byggingaráforma sem hafi, að
öðrum skilyrðum uppfylltum, þau

réttaráhrif að hefja mætti samþykktar
byggingarframkvæmdir.
Kærunefndin bendir á og tekur undir
málsrök kærenda að fram komi í
almennum ákvæðum aðalskipulags að á
„miðsvæðum skal fyrst og fremst gera
ráð fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi
og stjórnsýslu sem þjóna heilu land
svæði, bænum í heild sinni eða fleiri en
einu bæjarhverfi, s.s. verslunum, skrif
stofum, þjónustustofnunum, veitinga- og
gisthúsum, menningar
stofnunum og
hreinlegum iðnaði. Þar sem aðstæður
leyfa má gera ráð fyrir íbúðarhúsnæði,
sérstaklega á efri hæðum bygginga.“
Þá bendir kærunefndin einnig á að í
deiliskipulagsbreytingu sem gerð var á
deiliskipulaginu Miðbær Hafnarfjörður,
sem umrædd lóð er á, sé ekki fjallað um
hvernig nýtingu jarðhæða sem snúa út
að Suðurgötu og Brekkugötu skuli
háttað en tekið fram að skilmálar
Miðbæjarskipulagsins, sem öðlaðist
gildi 2001 gildi að öðru leyti.
Ljóst er að byggingarfulltrúi sam
þykkti með hinni kærðu ákvörðun
bygg
ingarleyfi fyrir fjölbýlishúsaklasa
með íbúðum á jarðhæð.
Því felldi úrskurðarnefndin bygg
ingarleyfið úr gildi.
Nánar á www.fjardarfrettir.is

Heitirðu María?
Býrðu í Hafnarfirði?
Hefurðu áhuga á að
vera með í listaverki?
Hafðu samband: 585 5790
hafnarborg@hafnarfjordur.is

Menningarog listamiðstöð
Hafnarfjarðar

Strandgata 34
220 Hafnarfjörður
www.hafnarborg.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
30% afslátt

sem veitir
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri
innimálningu. S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur
af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

KÆRI
ÍBÚÐAREIGANDI
Ef þú vilt selja eða kaupa eða ert með einhverjar
spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, heyrðu
þá endilega í mér.
Heyrumst

Sigrún Ragna Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

773 7617
sigrun@fastlind.is

510 7900
Bæjarlind 4 / 201 Kópavogur

fastlind.is
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Geðheilbrigði í forgang Auglýsingar Náðu til Hafnfirðinga

Sérnámslæknar í geðlækningum hafa
• Ljúkum uppbygg
ingu nýs Land
sent frá sér yfirlýsingu vegna þess að spítala á tilsettum tíma og tryggjum
geðsvið verður ekki hluti af
viðunandi fjármögnun þannig
nýjum Landspítala, þrátt fyrir
að spítalinn geti sinnt hlutverki
að húsnæðisvandi þess sé
sínu sem háskólasjúkrahús og
mikill og sum húsanna orðin
í þágu landsmanna allra. Geð
aldargömul eins og lýst hefur
deildir Landspítalans eiga þar
verið í fréttum. Í yfirlýsingunni
ekki að vera undan
skildar.
er ómannúðlegu umhverfi lýst;
Hefjum undirbúning uppbygg
þröngum göng
um, gráum
ingar nýrra geðdeilda með
steinveggjum, tvíbýlum, lekum
nútímalegri nálgun að meðferð
gluggum og takmörkuðu að Inga Björk Margrétar sjúkl
inga með geðrænar
Bjarnadóttir
gengi að úti
svæði. Umhverfi
áskoranir að leiðarljósi.
sem ekki er boðlegt fólki sem
• Gera þarf heildarúttekt á
þarf á þessari brýnu þjónustu að halda, umfangi og framkvæmd geðheil
né heilbrigðisstarfsfólki.
brigðisþjónustu á Íslandi til að gera
Í fyrra lagði þingflokkur Samfylking nauðsynlegar breytingar á málaflokknum
arinnar fram þings
ályktunartillögu um í þágu notenda þjónustunnar. Hugmynda
uppbyggingu geðsjúkrahúss, sem hlaut fræði og innihald þjónustunnar þarfnast
m.a. jákvæðar umsagnir Landspítalans, endurskoðunar samhliða endurskoðun á
Læknafélagsins og Geðhjálpar, en ríkis húsakostum.
stjórnin svæfði svo í nefnd.
• Bæta þarf aðgengi að geðheilbrigðis
Geðheilbrigðisþjónusta er í ólestri. þjónustu og brýnt er að nýjum lögum um
Biðtími eftir viðtali hjá ADHD teymi greiðsluþátttöku vegna sálfræðiþjónustu
Landspítalans er talinn í árum en ekki sé fylgt eftir í fjárlögum og sálfræðingum
vikum, margir geðlæknar taka ekki við í heilsugæslu fjölgað.
nýjum skjólstæðingum, bið eftir lífs
• Tryggjum að íbúar á hjúkrunarheim
nauð
synlegri aðstoð átröskunarteymis ilum og í búsetuþjónustu njóti full
Landspítalans er allt að ár, biðlistar hjá nægjandi geðþjónustu og þverfaglegrar
BUGL eru langir og fólki með fjölþættan meðferðar.
vanda, t.d. þroskahömlun og/eða ein
Við treystum okkur í verkið!
Höfundur skipar 3. sæti á lista
hverfu og geðheilbrigðisvanda er vísað
Samfylkingarinnar í
frá almennri þjónustu.
suðvesturkjördæmi.
Samfylkingin vill ráðast í þjóðarátak í
geðheilbrigðisþjónustu:

sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

Hugarfarið sem gæti
breytt Alþingi
Suma daga vakna ég og hugsa: „Hvað alþjóðlegum vettvangi. Ég minni mig á
var ég að pæla þegar mér datt í hug að að í öllu mínu starfi að mannúðarmálum
bjóða mig fram til setu á Alþingi.“
víða um heim hef ég barist fyrir þá sem
Ég les fréttirnar og sé hvern
minna mega sín og að sú
ig stjórnmálin eru á Íslandi. Ég
barátta hefur ávallt verið sú
sé hvernig starfsumhverfið er
rétta og sú sem gefur mér þá
á Alþingi. Þar eru góð mál
orku sem ég þarf til þess að
felld bara af því að þau komu
framkvæma erfiða hluti.
frá röngum flokkum. Ég hristi
Ég minni mig á að það er
hausinn og spyr sjálfan mig
tilgangur lífsins að láta gott af
hvort þetta sé það umhverfi
sér leiða og vera málsvari
sem ég vil eyða mínum næstu
þeirra sem ekki er hlustað á.
Gísli Rafn
fjórum árum innan.
Ég geng því ávallt inn í daginn
Ólafsson
En þegar ég er við það að
fullur af orku og baráttuvilja,
bugast og gefast upp á þessu öllu saman tilbúinn að takast á við allar þær
þá minni ég sjálfan mig á að þetta er hindranir sem aðrir reyna að leggja í
einmitt ástæðan fyrir því að ég ákvað að götu mína. Það er hægt að bæta
bjóða mig fram. Ég tók þá ákvörðun að stjórnmálin á Íslandi, þetta er bara
bjóða fram krafta mína af því að ég var spurning um ákvarðanir og hugarfar.
búinn að fá nóg að þeirri hegðun og Hugarfar sem ég hef alltaf tileinkað mér
framferði sem tíðkast í stjórnmálum á og vona að geti smitað út frá sér á
Íslandi.
Alþingi - fái ég til þess stuðning.
Höfundur skipar 2. sæti
Ég minni mig á að ég hef barist við
framboðslista Pírata í
flóknari viðfangsefni og brotið niður
Suðvesturkjördæmi.
eiginhagsmuna- og kerfishyggju á

HALLÓ HAFNARFJÖRÐUR
Verið velkomin í verslun okkar að Drangahrauni 4
(Mitt á milli Slökkvistöðvarinnar og Kaplakrika)

ARVADA FlíSjakki
Verð

1.550
Verð

MULTI
VIÐHALDSÚÐI

4.900

PUMPUBRÚSI

SKRúFBITASETT
33 stk

Verð

7.428
Festingar • Efnavara • Verkfæri • Vinnufatnaður • Slípivörur • Rafmagnsverkfæri

Verð

11.990
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Land tækifæranna

Ba ka ra m eista r in n
tek ur vel á m ó t i
þ ér í F la ta h ra u ni

Á síðustu árum hefur margt áunnist
Núverandi ástand í atvinnumálum
fyrir sakir þeirrar stefnu sem þeirra sem teljast eldri borgarar er
Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir. Frá óásættanlegt. Það er óásættanlegt að ein
árinu 2013 hefur efnahags
tala segi til um það hvenær
stefna flokksins verið grund
einstaklingur telst ekki lengur
völlur ríkisfjármálanna. Við
ákjósanlegur þátttakandi á
höfum lækkað skatta án þess
vinnumarkaði. Það er óásætt
að skerða þjónustu. Við
anlegt að einstaklingar sem
höfum stóraukið gagnsæi í
hafa áhuga á að vinna lengur
ríkisfjármálum með birtingu
en til 67 ára geti ekki gert það
og betri framsetningu gagna,
nema með verulegri skerðingu
til dæmis í gegnum vefina
á afkomu. Þessu viljum við
tekjusagan.is og opinber
um
breyta. Tillögur Sjálfstæðis
Sigþrúður
Ármann
svif.is. Við höfum sett af stað
flokksins í ellilífeyrismálum,
stórsókn í rafrænni stjórnsýslu
þar sem hækkun á frítekju
og viljum gera enn meira í þeim málum, marki er fyrsta skref, eru raunhæfar og
í þágu borgaranna. Ríkið á að veita eftirsóknarverðar. Endurskoðun kerf
borgunum góða þjónustu, gera hana isins samkvæmt þessum sömu tillögum
aðgengilegri, hagkvæmari, einfaldari mun svo tryggja afkomuöryggi þeirra
og fljótvirkari. Þannig nýtum við skatt sem ekki eiga sterk lífeyrisréttindi. Þær
fé almennings betur.
gera eldri borgurum kleift að vera
Öflugt atvinnulíf er grundvöllur lengur á vinnumarkaði óski þeir þess.
öflugrar velferðar. Verðmætasköpunin Þær efla sjálfsákvörðunarréttinn og
sem stendur undir rekstri ríkissjóðs auka frelsi þeirra til eigin ákvarðana og
verður til í atvinnulífinu, fyrir tilstilli athafna.
fólksins í landinu. Skattfé verður ekki
Setjum X við D og tryggjum áfram
til í ráðuneytum eða ríkisstofnunum. haldandi stöðugleika og jákvæðar
Öflug atvinnulíf er þannig forsenda breytingar. Þannig höldum við áfram
þess að hér sé rekið öflugt velferðarkerfi að gera Ísland að landi tækifæranna.
og öflugt öryggisnet til handa þeim sem
Höfundur skipar 6. sæti á lista
þurfa á því að halda. Hvetjandi um
Sjálfstæðisflokksins í
hverfi leiðir af sér aukna hagsæld fyrir
Suðvesturkjördæmi.
samfélagið allt og eykur lífsánægju
fólks. Það er allra hagur.
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Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
Jón Gunnarsson, Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, Arnar Þór Jónsson, Bryndís Haraldsdóttir,
Bjarni Benediktsson, Sigþrúður Ármann, Óli Björn Kárason og Kristín Thoroddsen

Okkar kosningaáherslur
Við tryggjum ábyrga efnahagsstjórn —
forsendu þess að lífskjör á Íslandi batni
enn frekar

Með Stafrænu Íslandi tryggjum við betri
þjónustu, hraðari afgreiðslu, auðveldara
aðgengi og einfaldara líf

Réttur til heilbrigðisþjónustu tryggður —
þjónustutrygging setji fólk í fyrsta sæti

Við viljum stokka upp tryggingakerfi
öryrkja og auka hvata til atvinnuþátttöku

Græn orkubylting — Ísland taki forystu
í orkuskiptum með því að nýta græna
innlenda orku

Nútímalegar, greiðar og öruggar
samgöngur — uppbygging öflugri innviða
með valfrelsi og fjölbreytni að leiðarljósi

Við ætlum að endurskoða tryggingakerfi eldri borgara frá grunni og hækka
frítekjumarkið strax í 200 þúsund

Tryggjum frjáls alþjóðaviðskipti —
höldum áfram að opna markaði um allan
heim fyrir íslenskum útflutningi

Öflugra og fjölbreyttara atvinnulíf —
lægri álögur, einfaldara regluverk og
hvatar til nýsköpunar

www.xd.is

Aukum fjölbreytni í menntakerfinu — til
að halda í við öra þróun samfélags og
þarfir atvinnulífsins

Fylgdu okkur á
Facebook og Instagram
@xdsudvestur
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Guðmundur Ingi Guðbrandsson
umhverfis- og auðlindaráðherra

Una Hildardóttir
varaþingmaður og forseti LUF

Ólafur Þór Gunnarsson
alþingismaður og öldrunarlæknir

Það skiptir máli
hver stjórnar
Kosningakaffi VG í Hafnarfirði verður í Skátaheimili
Hraunbúa við Hjallabraut 51. Verið hjartanlega velkomin
í kaffi og spjall frá klukkan 12–18.

XV

25. sept.

Akstur á kjörstað er hægt að panta í síma 896–1222.

ARABESQUE
DANS

Brúum bilið

KENNARI: ANA TEPAVECVIC
SILFUR VERÐLAUNAHAFI Á
EVRÓPUMEISTARAMÓTI Í DANSI

KOMÐU AÐ PRÓFA !!!
www.arabesque.is
ana@arabesque.is
www.sportabler.com/shop/sh/arabesque

milli fæðingarorlofs og leikskóla
Í dag virðist hálfgert fæðingardagslottó
ráða því hvort foreldrum takist að brúa bilið
á milli fæðingarorlofs og leikskóla eða
ekki. Sé afmælisdagurinn á fyrri hluta árs er
raunhæft að komast að á leikskóla eða hjá
dagforeldri þegar barnið er 12-18 mánaða.
Á kjörtímabilinu lengdi ríkisstjórn Katrínar
Jakobsdóttur fæðingarorlof úr 9 mánuðum
í 12, sem stytt hefur óvissutíma foreldra og
gefið börnum lengri tíma með foreldrum
sínum. Einhver hafa fjárhagslega burði til
þess að dreifa orlofi sínu til þess að brúa
bilið, en alltaf eru einhverjir foreldrar sem
þurfa að sætta sig við tekjumissi og óvissu.
Barneignir eru ekki forréttindi
Það er nauðsynlegt að hlúa betur að
börnum og barnafjölskyldum. Endurskoða
þarf fæðingarorlofskerfið, sérstaklega fæð
ingarstyrki foreldra í námi og tekjulágra. Í
dag fá foreldrar greitt 80% af meðaltekjum
á orlofstímabilinu, mikilvægt er því að
tekjutengja skerðinguna svo að tekjulægri
foreldrar lifi ekki undir fátæktarmörkum.
Byggjum á góðum grunni
Í Hafnarfirði komast börn almennt inn á
leikskóla það ár sem þau verða tveggja ára
nema um forgang sé að ræða og ekki er
boðið upp á ungbarnaleikskóla, svo að eina
leiðin til þess að brúa bilið er með
dagforeldrum. Það er ekki úrræði sem allir
foreldrar hafa tök á að greiða fyrir né hafa
yfir höfuð aðgang að vegna framboðs. Við
höfum byggt undirstöður brúarinnar á milli

fæðingarorlofs og leikskóla og þurfum að
halda uppbyggingunni áfram.

Una
Hildardóttir

Valgerður Bláklukka
Fjölnisdóttir

Auðvelda þarf ófaglærðum starfs
mönnum leikskóla að sækja sér háskóla
menntun og halda áfram að stytta vinnu
vikuna meðfram auknum fjárframlögum til
leikskóla. Stytting vinnuvikunnar og fjölg
un leikskólastarfsmanna getur dregið úr
álagi og fjölgað leikskólaplássum. Koma
þarf betur til móts við ungar barna
fjölskyldur, hækka viðbót barnabóta fyrir
börn yngri en 7 ára og skerðingarhlutfall
hennar, tryggja börnum yngri en 6 ára
frístundastyrki og styrkja enn frekar og
lengja meðgöngu- og ungbarnavernd. Öllu
þessu viljum við í VG halda áfram að vinna
að af miklum krafti, því við það er algjört
grundvallaratriði að öll börn fái tækifæri til
þess að alast upp við fjárhagslegt og
félagslegt öryggi.
Höfundar skipa 2. og 4. sæti á lista
VG í Suðvesturkjördæmi.
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Kjörfundur í
Hafnarfirði

Vegna alþingiskosninganna 25.september 2021
Hefst kl. 9 og lýkur kl. 22
Kjörstaðir í Hafnarfirði eru Lækjarskóli og Víðistaðaskóli
Lækjarskóli

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

Víðistaðaskóli
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

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
Skútahraun
Sléttahraun
Smárabarð
Smárahvammur
Smyrlahraun
Sólberg
Sóleyjarhlíð

7. kjördeild

Sólvangsvegur
Spóaás
Staðarberg
Staðarhvammur
Stapahraun
Steinahlíð
Stekkjarberg
Stekkjarhvammur

Kjósendum er bent á kosningavef innanríkisráðuneytisins:
kosning.is og upplýsingar á hafnarfjordur.is.
Kjósendum ber að framvísa persónuskilríkjum á kjörstað

Yfirkjörstjórn Hafnarfjarðar

Nánar á:

hfj.is/kosningar2021

Stekkjarkinn
Strandgata
Stuðlaberg
Suðurbraut
Suðurgata
Suðurholt
Suðurhvammur
Sunnuvegur
Svalbarð
Svöluás
Svöluhraun

9. kjördeild

8. kjördeild

Daggarvellir
Drangagata
Drangaskrað
Drekavellir
Einivellir
Engjavellir
Eskivellir
Fífuvellir
Fjóluvellir
Fléttuvellir

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

Akurvellir
Berjavellir
Bjarkavellir
Blómvangur
Blómvellir
Breiðvangur
Brenniskarð
Brunnstígur
Burknavellir

10. kjördeild

11. kjördeild

Flókagata
Furuvellir
Garðavegur
Geislaskarð
Glimmerskarð
Glitvangur
Glitvellir
Hafravellir
Hádegisskarð
Heiðvangur
Hellisgata
Herjólfsgata
Hjallabraut
Hnoðravellir
Hraunbrún
Hraunhvammur
Hraunskarð

12. kjördeild

Hraunkambur
Hrauntunga
Hraunvangur
Kirkjuvegur
Kirkjuvellir
Klettagata
Klukkuvellir
Krosseyrarvegur
Kvistavellir
Langeyrarvegur
Laufvangur
Malarskarð
Merkurgata
Miðvangur
Móbergsskarð

13. kjördeild

Norðurbakki
Norðurbraut
Norðurvangur
Nönnustígur
Reykjavíkurvegur
Skerseyrarvegur
Skjólvangur
Skúlaskeið
Smiðjustígur
Stuðlaskarð
Suðurvangur
Sævangur
Tunguvegur
Unnarstígur
Vesturbraut
Vesturgata
Vesturvangur
Vikurskarð
Víðivangur
Völuskarð
Vörðustígur
Þrúðvangur
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AU GLÝ

frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis um framboð í Suðve

Við alþingiskosningar 25. septermber 2021 verð
B – listi Framsóknarflokks:

9. Sigrún Jónsdóttir, kt. 101066-3399, flugfreyja,

1. Willum Þór Þórsson, kt. 170363-2569,

10. Guðlaugur Kristmundsson, kt. 140981-3899,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

þingmaður, Bakkasmára 1, Kópavogi
Ágúst Bjarni Garðarsson, kt. 290987-2539,
formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, Brekkuási 5,
Hafnarfirði.
Anna Karen Svövudóttir, kt. 180177-2139,
þýðandi, Kirkjuvöllum 8a, Hafnarfirði.
Kristín Hermannsdóttir, kt. 170298-2419,
háskólanemi, Heiðaþingi 8, Kópavogi.
Ívar Atli Sigurjónsson, kt. 070193-3379,
flugmaður, Hlynsölum 5–7, Kópavogi.
Svandís Dóra Einarsdóttir, kt. 050784-4289,
leikkona, Lyngbrekku 10, Kópavogi.
Ómar Stefánsson, kt. 140766-3139,
forstöðumaður, Kastalagerði 4, Kópavogi.
Halla Karen Kristjánsdóttir, kt. 070270-4719,
íþróttakennari, Helgafelli 5, Mosfellsbæ.
Baldur Þór Baldvinsson, kt. 190641-2959, eldri
borgari, Lækjasmára 6, Kópavogi.
Margrét Vala Marteinsdóttir, kt. 0203862669, forstöðukona, Suðurgötu 21, Hafnarfirði.
Valdimar Víðisson, kt. 100978-3509, skólastjóri,
Brekkuási 7, Hafnarfirði.

Norðurbakka 9a, Hafnarfirði.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

12. Hjördís Guðný Guðmundsdóttir,

21.

13. Einar Gunnarsson, kt. 091286-6029,

22.

14. Þorbjörg Sólbjartsdóttir, kt. 160776-6099,

23.

kt. 030980-5309, deildarstjóri, Dýjagötu 15, Garðabæ.

stjórnmálafræðingur, Álalind 14, Kópavogi.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

grunnskóla- og íþróttakennari, Laxatungu 10,
Mosfellsbæ.
Árni Rúnar Árnason, kt. 310373-5599,
tækjamaður, Álfaskeiði 72, Hafnarfirði.
Dóra Sigurðardóttir, kt. 140743-4889,
hjúkrunarfræðingur, Víkurströnd 14, Seltjarnarnesi.
Páll Marís Pálsson, kt. 110597-3129,
háskólanemi, Dimmuhvarfi 10, Kópavogi.
Björg Baldursdóttir, kt. 180969-5279,
skólastjóri, Haukalind 23, Kópavogi.
Sigurjón Örn Þórsson, kt. 110367-4149,
framkvæmdastjóri, Iðalind 4, Kópavogi.
Tinna Rún Davíðsdóttir, kt. 230187-3479,
verslunareigandi, Hraungötu 14, Garðabæ.
Einar Sveinbjörnsson, kt. 230365-3189,
veðurfræðingur, Eikarási 8, Garðabæ.
Helga Björk Jónsdóttir, kt. 280876-5779,
djákni, Sjávargötu 31, Garðabæ.
Einar Gunnar Bollason, kt. 061143-4089,
fyrrv. framkvæmdastjóri, Kópavogsgerði 5–7, Kópavogi.
Hildur Helga Gísladóttir, kt. 100860-4069,
fyrrv. framkvæmdastjóri Kvenfélagasambands Íslands,
Klausturhvammi 15, Hafnarfirði.
Birkir Jón Jónsson, kt. 240779-5289, formaður
bæjarráðs Kópavogs, Ásakór 3, Kópavogi.
Eygló Þóra Harðardóttir, kt. 121272-5719,
fyrrv. alþingismaður og ráðherra, Laxatungu 129,
Mosfellsbæ.

C – listi Viðreisnar
1. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, kt. 0410652.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3039, formaður Viðreisnar, Mávahrauni 7, Hafnarfirði
Sigmar Guðmundsson, kt. 070469-3409,
fjölmiðlamaður, Blönduhlíð 20, Reykjavík.
Elín Anna Gísladóttir, kt. 310388-2979,
verkfræðingur, Ástu-Sólliljugötu 20, Mosfellsbæ.
Thomas Möller, kt. 210254-5609, verkfræðingur
og ráðgjafi, Garðatorgi 2b, Garðabæ.
Ástrós Rut Sigurðardóttir, kt. 180588-2489,
þjónustufulltrúi, Engjavegi 63, Selfossi.
Rafn Helgason, kt. 180590-3669, umhverfis- og
auðlindafræðingur, Asparási 8, Garðabæ.
Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, kt. 0307785109, lögmaður, Hásölum 14, Kópavogi.
Jón Ingi Hákonarson, kt. 240171-3179,
bæjarfulltrúi, Nönnustíg 5, Hafnarfirði.

24.
25.
26.

þjálfari, Melhæð 6, Garðabæ.
Kristín Pétursdóttir, kt. 091165-8059, sjálfstætt
starfandi ráðgjafi, Hringbraut 59, Hafnarfirði.
Ívar Lilliendahl, kt. 180890-3199, læknir, Ljósuvík
34, Reykjavík.
Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, kt. 1905743509, sölufulltrúi, Lindarhvammi 12, Hafnarfirði.
Hermundur Sigurðsson, kt. 100273-4549,
raffræðingur, Engjavöllum 6, Hafnarfirði.
Soumia I. Georgsdóttir, kt. 221275-2419,
framkvæmdastjóri, Bakkahjalla 15, Kópavogi.
Þórólfur Heiðar Þorsteinsson, kt. 1606803859, lögmaður, Kópavogsbarði 18, Kópavogi.
Sigríður Sía Þórðardóttir, kt. 140970-5739,
forstöðumaður, Skjólbraut 8, Kópavogi.
Jón Gunnarsson, kt. 020501-2860, háskólanemi,
Garðatorgi 2b, Garðabæ.
Auðbjörg Ólafsdóttir, kt. 281279-4329,
yfirmaður samskipta, Hverfisgötu 52b, Hafnarfirði.
Páll Árni Jónsson, kt. 051050-8199,
stjórnarformaður, Nesbala 78, Seltjarnarnesi.
Karólína Helga Símonardóttir, kt. 2210843229, framhaldsskólakennari, Hlíðarbraut 5, Hafnarfirði.
Magnús Ingibergsson, kt. 230171-4679,
húsasmíðameistari, Kvíslartungu 33, Mosfellsbæ.
Þórey S. Þórisdóttir, kt. 231063-4129,
doktorsnemi, Þúfubarði 9, Hafnarfirði.
Eyþór Eðvarðsson, kt. 110967-4039, ráðgjafi,
Sjávargötu 29, Garðabæ.
Theodóra S Þorsteinsdóttir, kt. 020969-5479,
fyrrv. alþingismaður, Fjallalind 43, Kópavogi.
Þorsteinn Pálsson, kt. 291047-4679,
fyrrv. ráðherra, Vatnsstíg 20–22, Reykjavík.

19. Guðmundur Ingi Rúnarsson, kt. 150880-5569,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

F – listi Flokks fólksins:
1. Guðmundur Ingi Kristinsson, kt. 140755-7299,
alþingismaður, Sunnusmára 24, Kópavogi.i

4.
5.
6.
7.
8.

11.

3. Bryndís Haraldsdóttir, kt. 291276-3779,

12.

4. Óli Björn Kárason, kt. 260860-4619,

13.

5. Arnar Þór Jónsson, kt. 020571-4709,

14.

6. Sigþrúður Ármann, kt. 130477-3809,

15.

7. Kristín María Thoroddsen, kt. 201168-5469,

16.

8. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, kt. 050285-

17.

9. Bergur Þorri Benjamínsson, kt. 150279-4889,

18.

framkvæmdastjóri, Hraunhólum 23, Garðabæ.
bæjarfulltrúi, Burknabergi 4, Hafnarfirði.

2279, samskiptastjóri, Hraunbrún 48, Hafnarfirði.

formaður Sjálfsbjargar, Dalbrekku 8, Kópavogi.

skrifstofustjóri, Engihjalla 3, Kópavogi.
Sigurður Tyrfingsson, kt. 251260-4009,
löggiltur fasteignasali og húsasmíðameistari, Vindakór
10–12, Kópavogi.
Þóra Gunnlaug Briem, kt. 081276-4129,
tölvunarfræðingur, Lækjasmára 2, Kópavogi.
Stefanía Hinriksdóttir, kt. 140974-3909,
bifvéla- og bifhjólavirki, Hólabergi 82, Reykjavík.
Ósk Matthíasdóttir, kt. 080979-5769,
förðunarfræðingur, Engjahlíð 1, Hafnarfirði.
Hafþór Rúnar Gestsson, kt. 051255-4539,
prófdómari, Sjávargrund 13a, Garðabæ.
Magnús Bjarnarson, kt. 041250-2679,
lífeyrisþegi, Vesturbrú 1, Garðabæ.
Bjarni Steinarsson, kt. 201067-5109,
körfubílstjóri, Hjallabraut 9, Hafnarfirði.
Páll Þ. Ó. Hillers, kt. 040163-4339,
framkvæmdastjóri, Lyngmóum 9, Garðabæ.
Davíð Örn Guðmundsson, kt. 160787-2529,
móttökustjóri, Fjarðarseli 19, Reykjavík.
Einar Magnússon, kt. 120255-5339, rafvirki,
Kristnibraut 8, Reykjavík.
Gunnar Þór Þórhallsson, kt. 180135-7319,
vélfræðingur, Suðurlandsbraut 60, Reykjavík.
Heiða Leifsdóttir, kt. 301153-7919,
huglistamaður, Auðbrekku 36, Kópavogi.
Karl Hjartarson, kt. 110448-7599, varðstjóri,
lögreglumaður, Digranesheiði 5, Kópavogi.
Erla Magnúsdóttir, kt. 080147-2609,
fyrrv. sundlaugarvörður, Álfaskeiði 102, Hafnarfirði.
Vilborg Reynisdóttir, kt. 280459-3649, starfsmað
ur í félagsstarfi eldri borgara, Eskivöllum 21a, Hafnarfirði.
Guðni Karl Harðarson, kt. 230754-2769, öryrki,
Ásbraut 17, Kópavogi.

10. Hannes Þórður Þorvaldsson, kt. 130483-4379, 19. Margrét G. Sveinbjörnsdóttir,
lyfjafræðingur, Fögrubrekku 25, Kópavogi.

bókavörður, Lækjargötu 4, Hafnarfirði.

4. Luciano Domingues Dutra, kt. 061173-2699,
þýðandi, Nesvegi 100, Seltjarnarnesi.

5. Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, kt. 301275-5879,
6.
7.

9.

11.

2. Jón Gunnarsson, kt. 210956-4179, alþingismaður,

héraðsdómari, Hegranesi 32, Garðabæ.

Breiðabólstöðum, Álftanesi.

3. Agnieszka Sokolowska, kt. 281180-2669,

3.

10.

alþingismaður, Tjarnarmýri 17, Seltjarnarnesi.

myndlistarkona og öryrki, Huldubraut 1, Kópavogi.

2. Þór Saari, kt. 090660-8299, hagfræðingur,

10.

1. Bjarni Benediktsson, kt. 260170-5549, fjármála-

alþingismaður, Skeljatanga 12, Mosfellsbæ.

1. María Pétursdóttir, kt. 040872-5079,

2. Jónína Björk Óskarsdóttir, kt. 250153-2799,

D – listi Sjálfstæðisflokks:

Austurkór 155, Kópavogi.

J – listi Sósíalistaflokks Íslands:

8.

9.

og efnahagsráðherra, Bakkaflöt 2, Garðabæ.

lögreglumaður, Hlíðartúni 4a, Mosfellsbæ.
Sólon Guðmundsson, kt. 010796-2029,
flugmaður, Efstuhlíð 31, Hafnarfirði.
Helga Möller, kt. 120557-2469, tónlistarmaður,
Vefarastræti 12, Mosfellsbæ.
Kristján Jónas Svavarsson, kt. 070671-5659,
stálvirkjasmíðameistari, Erluhrauni 9, Hafnarfirði.
Björgvin Elvar Björgvinsson, kt. 110170-3359,
málarameistari, Gerplustræti 19, Mosfellsbæ.
Petrea Ingibjörg Jónsdóttir, kt. 141149-4239,
fyrrv. skrifstofustjóri, Vallarbraut 6, Seltjarnarnesi.
Ingimar Sigurðsson, kt. 260656-3689,
vátryggingaráðgjafi, Hrólfsskálamel 6, Seltjarnarnesi.
Laufey Jóhannsdóttir, kt. 060348-4729,
leiðsögumaður, Strandvegi 19, Garðabæ.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

tónlistarmaður og kvikmyndagerðarkona, Langeyrarvegi 3,
Hafnarfirði.
Hörður Svavarsson, kt. 150160-2949,
leikskólastjóri, Hólabraut 6, Hafnarfirði.
Nanna Hlín Halldórsdóttir, kt. 050984-2229,
nýdoktor, Safamýri 38, Reykjavík.
Sæþór Benjamín Randalsson, kt. 3110812929, matráður, Smiðjuvegi, Efstalandi, Kópavogi.
Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir, kt. 010380-4219,
rannsóknarlögreglumaður og stjórnsýslufræðingur,
Hamraborg 28, Kópavogi.
Tómas Atli Ponzi, kt. 100659-3799,
garðyrkjubóndi, Háteigsvegi 38, Reykjavík.
Sara Stef. Hildardóttir, kt. 150673-3729,
upplýsingafræðingur, Skjólbraut 10, Kópavogi.
Agni Freyr Arnarson Kuzminov, kt. 0611992339, námsmaður, Miðbraut 12, Seltjarnarnesi.
Zuzanna Elvira Korpak, kt. 091100-4280,
námsmaður, Bjarkavöllum 1b, Hafnarfirði.
Sigurður Hergeir Einarsson, kt. 080857-5199,
vélvirki, Norðurvangi 20, Hafnarfirði.
Silja Rún Högnadóttir, kt. 170702-2470,
myndlistarnemi, Hulduhlíð 5, Mosfellsbæ.
Alexey Matveev, kt. 160978-2959, skólaliði,
Frostaþingi 11, Kópavogi.
Freyja Sól Pálsdóttir, kt. 151098-2079, vakstjóri,
Garðastræti 16, Reykjavík.
Arnlaugur Samúel Arnþórsson, kt. 1110992789, garðyrkjumaður, Hlíðarhvammi 3, Kópavogi.
Kolbrún Valvesdóttir, kt. 190456-4559,
starfsmaður í heimaþjónustu, Hlíðarvegi 38, Kópavogi.
Baldvin Björgvinsson, kt. 111167-4949,
framhaldsskólakennari, Hrauntungu 42, Kópavogi.
Elsa Björk Harðardóttir, kt. 200368-5339,
grunnskólakennari og öryrki, Prestastíg 1, Reykjavík.
Jón Hallur Haraldsson, kt. 060578-4519,
forritari, Vesturvangi 8, Hafnarfirði.

23. Brynhildur Yrsa Valkyrja
Guðmundsdóttir, kt. 150677-5219,

leikskólakennari, Brekkuhvammi 18, Hafnarfirði.

24. Gísli Pálsson, kt. 221249-2089,

mannfræðiprófessor, Hrólfsskálamel 3, Seltjarnarnesi.

25. Erling Smith, kt. 020564-7849, tæknifræðingur og
öryrki, Dvergholti 8, Mosfellsbæ.

26. Sylviane Lecoultre, kt. 200153-7909, iðjuþjálfi,
Grænumýri 12, Seltjarnarnesi.

kt. 050147-7469, skólaliði, Álfaskeiði 102, Hafnarfirði.

M – listi Miðflokksins:

kt. 180178-3179, atvinnulaus, Engjahlíð 1, Hafnarfirði.

1. Karl Gauti Hjaltason, kt. 310559-5559,

11. Halla Sigrún Mathiesen, kt. 221297-3349,

20. Andrea Kristjana Sigurðardóttir,

12. Gísli Eyjólfsson, kt. 310594-2379,

21. Katrín Gerður Júlíusdóttir, kt. 250555-3699,

2. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir,

22.

3. Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson,

formaður SUS, Lindarbergi 18, Hafnarfirði.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

knattspyrnumaður og þroskaþjálfi, Baugakór 3,
Kópavogi.
Sigríður Heimisdóttir, kt. 210270-3109,
iðnhönnuður, Tjarnarstíg 4, Seltjarnarnesi.
Halla Karí Hjaltested, kt. 180286-2419,
verkefnastjóri, Austurkór 2, Kópavogi.
Jana Katrín Knútsdóttir, kt. 031086-2649,
hjúkrunarfræðingur, Leirutanga 18, Mosfellsbæ.
Dragoslav Stojanovic, kt. 011069-2589,
húsvörður, Núpalind 2, Kópavogi.
Inga Þóra Pálsdóttir, kt. 260701-2230, laganemi
við HÍ, Selbraut 11, Seltjarnarnesi.
Guðfinnur Sigurvinsson, kt. 190878-4069,
stjórnsýslufræðingur, Löngulínu 10, Garðabæ.

öryrki, Klukkubergi 5a, Hafnarfirði.
Kolbeinn Sigurðsson, kt. 200959-7799,
framkvæmdastjóri, Kvistavöllum 59, Hafnarfirði.

alþingismaður, Grófarsmára 15, Kópavogi.

kt. 090478-5409, framkvæmdastjóri, Góðakri 2, Garðabæ.

23. Guðmundur Ingi Guðmundsson,

kt. 040192-2399, sölumaður, Sunnusmára 24, Kópavogi.

4.

kt. 250650-5159, sjúkraliði, Digranesheiði 5, Kópavogi.

5.

öryrki, Sunnusmára 24, Kópavogi.
Jón Númi Ástvaldsson, kt. 301054-4329, öryrki,
Berjahlíð 3, Hafnarfirði.

6.

24. Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir,

25. Baldur Freyr Guðmundsson, kt. 050285-2199,
26.

7.
8.

kt. 231100-2450, aðstoðarbyggingastjóri og nemi,
Galtalind 28, Kópavogi.
Arnhildur Ásdís Kolbeins, kt. 010262-2839,
fjármálastjóri, Gauksási 57, Hafnarfirði.
Sveinn Óskar Sigurðsson, kt. 270768-5989,
bæjarfulltrúi, Barrholti 23, Mosfellsbæ.
Hafliði Ingason, kt. 100874-2969, sölustjóri,
Sunnuvegi 12, Hafnarfirði.
Elías Leví Elíasson, kt. 231199-2339, nemi,
Klapparhlíð 24, Mosfellsbæ.
Íris Kristina Óttarsdóttir, kt. 040771-4849,
markaðsfræðingur, Krókamýri 80b, Garðabæ.
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ða þessir listar í kjöri í Suðvesturkjördæmi:
9. Þórunn Magnea Jónsdóttir, kt. 040376-4299,

20. Berglind Kristín Long Bjarnadóttir,

2. Guðmundur Andri Thorsson, kt. 311257-6419, 4. Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir,

10.

21.

3. Inga Björk Margrétar Bjarnad., kt.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

viðskiptafræðingur, Vefarastræti 15, Mosfellsbæ.
Brynjar Vignir Sigurjónsson, kt. 180602-2750,
nemi, Bjargartanga 12, Mosfellsbæ.
Haraldur Anton Haraldsson, kt. 120385-2759,
kennari, Álfkonuhvarfi 35, Kópavogi.
Kolbeinn Helgi Kristjánsson, kt. 071192-2969,
fangavörður, Klapparhlíð 32, Mosfellsbæ.
Jón Kristján Brynjarsson, kt. 210852-4689,
ellilífeyrisþegi, Suðurtúni 5, Garðabæ.
Þorleifur Andri Harðarson, kt. 310189-2869,
bílstjóri, Þrastarhöfða 2, Mosfellsbæ.
Katrín Eliza Bernhöft, kt. 230677-4849,
viðskiptafræðingur, Grandahvarfi 3, Kópavogi.
Elena Alda Árnason, kt. 120566-2459,
viðskiptafræðingur, Lynghólum 20b, Garðabæ.
Valborg Anna Ólafsdóttir, kt. 151065-5899,
skrifstofukona og nemi, Klapparhlíð 24, Mosfellsbæ.
Ragnheiður Brynjólfsdóttir, kt. 110147-2529,
athafnakona, Álfhólsvegi 113, Kópavogi.
Bryndís Þorsteinsdóttir, kt. 031055-5129,
framkvæmdastjóri, Bæjargötu 4, Garðabæ.
Smári Guðmundsson, kt. 301050-2679, vélstjóri,
Austurströnd 8, Seltjarnarnesi.
Ásbjörn Garðar Baldursson, kt. 031256-3569,
raffræðingur, Naustavör 9, Kópavogi.
Örn Björnsson, kt. 090443-7399, fyrrv. útibússtjóri,
Eiðismýri 30, Seltjarnarnesi.
Aðalsteinn J. Magnússon, kt. 100859-3199,
kennari, Hæðarbyggð 9, Garðabæ.
Alexandra Einarsdóttir, kt. 120888-2349,
sérfræðingur, Stekkjarkinn 7, Hafnarfirði.
Sigrún Aspelund, kt. 110446-4629, ellilífeyrisþegi,
Arnarási 16, Garðabæ.
Gunnar Bragi Sveinsson, kt. 090668-4129,
alþingismaður, Guðrúnargötu 8, Reykjavík.

22. Bylgja Sigurbjörnsdóttir Líndal,

kt. 260290-2079, nemi, Skógarási 6, Hafnarfirði.

23. Ingjaldur Indriðason, kt. 110441-7899, eldri

25.
26.

1. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,

4.
5.
6.
7.

10.

2. Ívar Örn Hauksson, kt. 250481-7489,

13.

3.

14.

6.
7.

8. Bryndís Thorberg Guðmundsdóttir,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

kt. 220160-3009, bókari, Frostafold 79, Reykjavík.
Gunnar Karlsson, kt. 040748-2029, flugstjóri,
Stórakrika 2b, Mosfellsbæ.
Andrés Guðmundsson, kt. 040465-3089,
lagermaður, Vesturbergi 4, Reykjavík.
Hlíf Káradóttir, kt. 281043-2859, tónlistarkennari,
Fjóluhvammi 11, Hafnarfirði.
Sólmundur Oddsson, kt. 140867-5789,
kjötiðnaðarmeistari, Fálkahöfða 7, Mosfellsbæ.
Guðrún Rósa Hauksdóttir, kt. 131169-5829,
húsmóðir, Helluvaði 21, Reykjavík.
Guðlaugur Jörundsson, kt. 150759-5449,
múrari, Skólatúni 3, Álftanesi.
Jón Viðar Edgarsson, kt. 150369-3399, prentari,
Álfkonuhvarfi 6, Kópavogi.

16. Bjarni Ragnar Long Guðmundsson,

kt. 160745-4799, eftirlaunaþegi, Sævangi 9, Hafnarfirði.

17. Gunnar Örn Sveinsson, kt. 220356-4269,
18.
19.

verkamaður, Álfaskeiði 104, Hafnarfirði.
Rebekka Aðalsteinsdóttir, kt. 100726-4759,
eldri borgari, Sævangi 41, Hafnarfirði.
Ólöf Brynja Sveinsdóttir, kt. 081149-3649,
húsmóðir, Sævangi 9, Hafnarfirði.

15.
16.
17.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

7.

9.

sálfræðingur, Þinghólsbraut 14, Kópavogi.
Indriði Ingi Stefánsson, kt. 221277-3339,
tölvunarfræðingur, Kópavogsbraut 111, Kópavogi.
Greta Ósk Óskarsdóttir, kt. 281279-2979,
bókmenntafræðingur, Vinastræti 4, Garðabæ.
Lárus Vilhjálmsson, kt. 150261-2449,
leikhússtjóri, Álfagarði, Kjósarhreppi.
Bjartur Thorlacius, kt. 211295-2019,
þróunarstjóri, Bergþórugötu 57, Reykjavík.

10.

kt. 151195-2029, rafvirki, Sléttahrauni 28, Hafnarfirði.
Elísabet Ólafsdóttir, kt. 120577-3609, kennari,
Safamýri 42, Reykjavík.
Claudia Ashanie Wilson, kt. 130983-2199,
lögmaður, Ásholti 32, Reykjavík.
Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir, kt. 041276-3559,
þroskaþjálfi, Suðurgötu 88, Hafnarfirði.
Jón Svanur Jóhannsson, kt. 110774-4439,
verkefnastjóri, Vefarastræti 28–30, Mosfellsbæ.
Salóme Mist Kristjánsdóttir, kt. 140486-2219,
öryrki, Tröllakór 13–15, Kópavogi.
Albert Svan Sigurðsson, kt. 311068-5719,
umhverfislandfræðingur, Hverfisgötu 40, Hafnarfirði.
Stefanía Lára Magnúsdóttir, kt. 040691-3089,
framreiðslumeistari, Sæmundargötu 20, Reykjavík.
Hjalti Björn Hrafnkelsson, kt. 290694-3029,
stjórnmálafræðinemi, Glóru 3, Selfossi.
Kristbjörn Gunnarsson, kt. 080774-3119,
tölvunarfræðingur, Garðprýði 5, Garðabæ.

18. Ragnheiður H. Eiríksdóttir Bjarman,
19.

6.

hjálparstarfsmaður, Svöluási 1a, Hafnarfirði.

8. Leifur Eysteinn Kristjánsson,
9.

5.

8.

3. Eva Sjöfn Helgadóttir, kt. 040887-2299,

12.

5.

4.

kt. 060587-2809, þingkona, Engjavegi 8, Mosfellsbæ.

2. Gísli Rafn Ólafsson, kt. 200369-5649,

1. Svanhvít Brynja Tómasdóttir,

4.

veitingamaður, Þverbrekku 6, Kópavogi.
Hildur María Herbertsdóttir, kt. 220261-7949,
BA í þýsku, Lundarbrekku 14, Kópavogi.
Elísabet Guðjohnsen, kt. 231033-3789,
eldri borgari, Aratúni 27, Garðabæ.

P – listi Pírata:

O – listi Frjálslynda lýðræðisflokksins:

lögfræðingur, Blómvangi 18, Hafnarfirði.
Ingvi Arnar Halldórsson, kt. 310373-5759,
upplýsingafræðingur, Hrólfsskálamel 1, Seltjarnarnesi.
Ihtisham Ul Haq, kt. 220880-2819,
matreiðslumaður, Marbakkabraut 10, Kópavogi.
Júlía Gréta Pereira Hjaltadóttir, kt. 1205773019, húsmóðir og öryrki, Álakvísl 42, Reykjavík.
Grétar Franksson, kt. 060460-5589, vélfræðingur,
Lyngbergi 31, Hafnarfirði.
Pétur Þór Guðjónsson, kt. 060976-3689,
flugvirki, Núpabakka 19, Reykjavík.

alþingismaður og rithöfundur, Blikastíg 14, Álftanesi.

borgari, Sautjándajúnítorgi 3, Garðabæ.

24. Gunnar Kristjánsson, kt. 150459-5409,

11.

kt. 141257-2349, hönnuður, Bláhömrum 2, Reykjavík.

kt. 041083-5309, afgreiðslukona, Sævangi 9, Hafnarfirði.
Sveinþór Eiríksson, kt. 140450-2789,
eftirlaunaþegi, Lækjasmára 84, Kópavogi.

kt. 031071-4459, geðhjúkrunarfræðingur, Hverfisgötu
40, Hafnarfirði.
Haraldur Óli Gunnarsson, kt. 080280-3009,
tæknimaður, Hjallabraut 43, Hafnarfirði.
Þröstur Jónasson, kt. 190472-4939, gagnasmali,
Þinghólsbraut 41, Kópavogi.
Nargiza Salimova, kt. 200978-4209, nuddari,
Gerplustræti 5, Mosfellsbæ.
Ögmundur Þorgrímsson, kt. 121083-3539,
nemi, Hraunbraut 47, Kópavogi.
Hákon Jóhannesson, kt. 240657-5389,
matvælafræðingur, Lækjasmára 70, Kópavogi.
Lára Guðrún Jóhönnudóttir, kt. 141083-3179,
háskólanemi, Framnesvegi 20a, Reykjavík.
Grímur R. Friðgeirsson, kt. 080348-3989,
eftirlaunaþegi, Eiðismýri 28, Seltjarnarnesi.
Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, kt. 181186-2839,
bæjarfulltrúi, Birkigrund 4, Kópavogi.

S – listi Samfylkingarinnar jafnaðarmannaflokks Íslands:
1. Þórunn Sveinbjarnardóttir, kt. 221165-5789,
fyrrv. alþingismaður, ráðherra og fyrrv. formaður BHM,
Arnarási 17, Garðabæ.

11.
12.
13.
14.

270993-3469, listfræðingur og fötlunaraðgerðarsinni,
Akurvöllum 1, Hafnarfirði.
Guðmundur Ari Sigurjónsson, kt.
120988-2479, tómstunda- og félagsmálafræðingur
og bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi, Miðbraut 18,
Seltjarnarnesi.
Sólveig Skaftadóttir, kt. 200183-4529,
alþjóðafræðingur og starfsmaður þingflokks
Samfylkingarinnar, Haukalind 29, Kópavogi.
Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson, kt.
090794-2489, deildarstjóri á leikskóla, Kirkjuvegi 11b,
Hafnarfirði.
Donata Honkowicz Bukowska, kt. 0307782279, sérfræðingur í skólaþróunarteymi hjá mennta- og
menningarmálaráðuneytinu, Álfhólsvegi 78, Kópavogi.
Árni Rúnar Þorvaldsson, kt. 260776-5769,
grunnskólakennari, Stekkjarhvammi 5, Hafnarfirði.
Gerður Pálsdóttir, kt. 220373-4609, þroskaþjálfi,
Þrastarhöfða 13, Mosfellsbæ.
Arnar Ingi Ingason, kt. 091096-2699,
tónlistarmaður, Reynimel 84, Reykjavík.
Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir, kt. 2103725399, framkvæmdastjóri Bergsins headspace, Nesvegi
123, Seltjarnarnesi.
Sigurjón Gunnarsson, kt. 201256-2919,
húsasmíðameistari, Mýrarkoti 4, Álftanesi.
Ingibjörg Iða Auðunardóttir, kt. 1105003350, íslenskunemi og forseti Ungra jafnaðarmanna í
Garðabæ, Einilundi 1, Garðabæ.
Gylfi Ingvarsson, kt. 131144-2969, vélvirki og eldri
borgari, Garðavegi 5, Hafnarfirði.

15. Branddís Ásrún Snæfríðardóttir,
16.
17.
18.

kt. 060795-2829, meistaranemi í lögfræði, Hjallahlíð
21, Mosfellsbæ.
Hörður Þorsteinsson, kt. 020961-2019,
framkvæmdastjóri, Stuðlabergi 38, Hafnarfirði.
Kristín Sævarsdóttir, kt. 111163-4139, vörustjóri,
Hrauntungu 71, Kópavogi.
Kolbeinn Arnaldur Dalrymple, kt. 2306884519, fjölmiðlamaður, Arnarhrauni 19, Hafnarfirði.

19. Hildur Rós Guðbjargardóttir,
20.
21.
22.
23.
24.
25.

kt. 280492-3379, kennaranemi og starfsmaður
Hrafnistu, Ölduslóð 5, Hafnarfirði.
Hafsteinn Karlsson, kt. 061056-3279, skólastjóri,
Naustavör 4, Kópavogi.
Margrét Tryggvadóttir, kt. 200572-5219,
fyrrv. alþingismaður og rithöfundur, Reynihvammi 22,
Kópavogi.
Magnús M Norðdahl, kt. 300956-3199,
lögfræðingur ASÍ og fyrrv. alþingismaður, Álfaheiði 7,
Kópavogi.
Dóra Hansen, kt. 230155-2599, innanhússarkitekt
og kennari, Norðurbakka 17b, Hafnarfirði.
Jónas Sigurðsson, kt. 300149-4999, fyrrv.
bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ, Hlíðartúni 8, Mosfellsbæ.
Jóna Dóra Karlsdóttir, kt. 010156-3789, fyrrv.
bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði,
Norðurbakka 11c, Hafnarfirði.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kt. 300595-2359, þjóðfræðinemi, Lækjargötu 32,
Hafnarfirði.
Þóra Elfa Björnsson, kt. 050639-7469, setjari og
framhaldsskólakennari, Skólagerði 41, Kópavogi.
Júlíus Andri Þórðarson, kt. 250290-3499,
stuðningsfulltrúi og háskólanemi, Lindarbergi 6,
Hafnarfirði.
Bjarki Bjarnason, kt. 150652-2519, rithöfundur og
forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, Hvirfli, Mosfellsbæ.
Elín Björk Jónasdóttir, kt. 261280-5319,
veðurfræðingur, Einarsnesi 76, Reykjavík.
Fjölnir Sæmundsson, kt. 260170-5709,
lögregluvarðstjóri og formaður Landssambands
lögreglumanna, Lækjarkinn 10, Hafnarfirði.
Anna Þorsteinsdóttir, kt. 100783-2909,
þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði, Klappahrauni 4,
Skútustaðahreppi.
Sigurður Loftur Thorlacius, kt. 300690-3869,
umhverfisverkfræðingur, Mánatúni 4, Reykjavík.

12. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,
13.
14.
15.

kt. 121066-4919, sérkennari og fyrrv. bæjarstjóri í
Hafnarfirði, Norðurbakka 23, Hafnarfirði.
Árni Matthíasson, kt. 310157-5119, netstjóri mbl.
is, rithöfundur og stjórnarmaður í Kvennaathvarfinu,
Álfaskeiði 26, Hafnarfirði.
Birte Harksen, kt. 260570-2349, leikskólakennari,
handhafi Íslensku menntaverðlaunanna 2021,
Kópavogsbraut 83, Kópavogi.
Gunnar Kvaran, kt. 160144-3949, sellóleikari,
Valhúsabraut 23, Seltjarnarnesi.

16. Elva Dögg Ásudóttir og Kristinsdóttir,
17.
18.
19.
20.
21.

kt. 210369-5979, lögfræðingur og myndlistarkona,
Austurgötu 41, Hafnarfirði.
Sigurbjörn Hjaltason, kt. 100658-5429, bóndi,
Kiðafelli 2, Kjósarhreppi.
Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir, kt. 060461-8139,
iðjuþjálfi, Norðurbraut 37, Hafnarfirði.
Ingvar Arnarson, kt. 240678-3819, bæjarfulltrúi
í Garðabæ og framhaldsskólakennari, Lindarflöt 52,
Garðabæ.
Anna Ólafsdóttir Björnsson, kt. 040652-4349,
fyrrv. þingkona Samtaka um kvennalista, tölvunar- og
sagnfræðingur, Blátúni 1, Álftanesi.
Einar Ólafsson, kt. 110949-2949, bókavörður á
eftirlaunum og rithöfundur, Trönuhjalla 13, Kópavogi.

22. Ragnheiður Júlía Ragnarsdóttir,
23.
24.

kt. 150284-3179, deildarstjóri í leikskóla, Kópavogsbraut
74, Kópavogi.
Gestur Svavarsson, kt. 271272-3839,
upplýsingatækniráðgjafi, Blómvangi 20, Hafnarfirði.
Aldís Aðalbjarnardóttir, kt. 301052-2009,
kennari og leiðsögumaður, Brekkuhvarfi 9, Kópavogi.

25. Einar Bergmundur Þorgerðarson
Bóasson, kt. 240760-7119, hugbúnaðarsérfræðingur,
Huldubraut 1, Kópavogi.

26. Þuríður Backman, kt. 080148-4539, lífeyrisþegi,
hjúkrunarfræðingur og fyrrv. alþingismaður,
Bjarnhólastíg 2, Kópavogi.

26. Rannveig Guðmundsdóttir,

kt. 150940-4789, fyrrv. alþingismaður og ráðherra,
Hlíðarvegi 61, Kópavogi.

V – listi Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs:
1. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, kt. 2803772.
3.

5629, umhverfis- og auðlindaráðherra, Sólvallagötu 74,
Reykjavík.
Una Hildardóttir, kt. 030891-2529,
varaþingmaður og forseti Landssambands
ungmennafélaga, Álafossvegi 31, Mosfellsbæ.
Ólafur Þór Gunnarsson, kt. 170763-4409,
öldrunarlæknir og alþingismaður, Naustavör 18,
Kópavogi.

Yfirkjörstjórn
Suðvesturkjördæmis,
Huginn Freyr Þorsteinsson
formaður,
Berglind Svavarsdóttir,
Eysteinn Jónsson,
María Júlía Rúnarsdóttir,
Marteinn Magnússon.
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Stóraukinn stuðningur
við barnafjölskyldur

Á næsta kjörtímabili ætlar Samfylk hverju barni minnkað um meira en
ingin að setja fjölskyldur í forgang og helming í hlutfalli við landsframleiðslu.
stórauka stuðning við barna
Ámeðanmeðaltekjufjölskylda
fjölskyldur. Það ætlum við
á Íslandi fær engar barnabætur
m.a. að gera með því að stór
fengi sama fjölskylda annars
efla barnabótakerfið að nor
staðar á Norðurlöndum allt að
rænni fyrirmynd. Samfylk
50 þúsund krónur á mánuði.
ingin ætlar að greiða fullar
Því eiga of margir foreldrar í
barnabætur með öllum börn
vandræðum með að uppfylla
um til foreldra með allt að
þarfir barna sinna og óvænt
meðaltekjum þannig að
útgjöld geta sett strik í reikn
Árni Rúnar
meðal
fjölskyldan með tvö
inginn. Þess vegna verður að
Þorvaldsson
börn, sem nú fær engar barna
hækka barnabæturnar og það
bætur, fái 54 þúsund krónur í hverjum ætlar Samfylkingin að gera og tryggja
mánuði og einstæðir foreldrar með þannig að börn búi við jöfn tækifæri
sömu laun 77 þúsund krónur á mánuði. óháð efnahag.
Þessi mikilvægi stuðningur við börn og
NÝ RÍKISSTJÓRN
barnafjölskyldur verður fjármagnaður
NAUÐSYNLEG
með upptöku stóreignaskatts á hreina
Ef auka á stuðning við barnafjöl
eign yfir 200 milljónir. Hér er um
mikilvægt sanngirnismál að ræða en skyldur þurfum við nýja ríkisstjórn.
auk þess er það einfaldlega góð hag Forsenda nýrrar og betri ríkisstjórnar er
stjórn að styðja við bakið á barnafjöl öflug Samfylking. Við biðjum ykkur
skyldum með þessum hætti svo því um stuðning í kosningunum 25.
foreldrar geti fjárfest í hag barna sinna september svo hægt verði að mynda
nýja ríkisstjórn að loknum kosningum,
til framtíðar.
ríkisstjórn sem berst af öllu afli fyrir
JÖFN TÆKIFÆRI ÓHÁÐ
hagsmunum barnafjölskyldna.
EFNAHAG
Höfundur skipar 8. sætið á lista
Hnignun barnabótakerfisins er stað
Samfylkingarinnar í
reynd. Frá 1990 hefur stuðningur með
Suðvesturkjördæmi.

,,Nú meikarðu það
Gústi“

Finnst vel við hæfi að heiti þessarar sagt já þá kynntist ég öðrum Gústa en ég
greinar vísi í dægurlagatexta sem Bjartmar hafði þekkt áður. Kynntist stjórn
mála
Guðlaugsson samdi fyrir einhverj
manninum Ágústi Bjarna sem
um árum síðan. Lagið sem fjallar
hefur skýra sýn á samfélagið.
um Gústa sem ætlar að gera það
Það væri efni í langa grein ef ég
gott.
ætlaði að nefna allt sem hann
Ágúst Bjarni Garðarsson skipar
stendur fyrir en verð þó að
annað sætið á lista Framsóknar í
nefna sérstaklega málefni
suðvestur kjördæmi. Það yrði
fjölskyldunnar. Hann setur
mikill fengur fyrir Alþingi Íslend
fjölskylduna í fyrsta sæti og
inga að fá Gústa á þing. Sem
hvikar hvergi frá þeim mark
Valdimar
stendur er Framsókn með einn
miðum sínum að létta undir
Víðisson
mann í kjördæminu og flestar
með fjölskyldum hvort sem
skoð
anakannanir benda til að Framsókn það er að létta greiðslubyrði á fjölskyldur,
haldi þeim manni. Einstaka könnun hefur styðja við öryrkja og bæta hag þeirra, búa
sýnt Framsókn með tvo menn inni og við öldruðum áhyggjulaust ævikvöld eða
þurfum á þínum stuðningi að halda til að ná aðstoða þá sem minnst mega sín í
því. Við þurfum mann eins og Ágúst Bjarna samfélaginu. Gústi hefur einlægan áhuga á
á þing.
fólki og vill vinna fyrir það. Hann hefur gert
Sem bæjarfulltrúi í Hafnarfirði hefur það frábærlega í þessi tæpu 4 ár í bæjar
hann látið að sér kveða svo um munar. málunum en óskar núna eftir þínum stuðn
Hann setur sig inn í öll mál og fylgir þeim ingi til að gera slíkt hið sama á landsvísu.
eftir, heimsækir vinnustaði og íbúa, hlustar
Hann hefur stefnt á þennan starfsvettvang
á fólkið og vinnur að heilindum fyrir í mörg ár. Hann starfaði í fimm ár sem
bæjarfélagið.
aðstoðarmaður ráðherra áður en hann fór í
Fyrir rúmum fjórum árum hafði hann bæjarmálin en nú er komið að næsta skrefi,
samband við mig og spurði hvort ég vildi Alþingi Íslendinga.
ekki bjóða mig fram fyrir Framsókn í
Tryggjum Gústa góða kosningu þann 25.
Hafnarfirði. Ég tók mér smá umhugs september næstkomandi. Setjum X við B
Höfundur situr í 11. sæti á lista
unarfrest en ákvað að slá svo til. Ákvörðun
Framsóknar í Suðvesturkjördæmi.
sem ég sé ekki eftir. En um leið og ég hafði
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Tónlistarnámskeið fyrir börn
á aldrinum 6-18 mánaða

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar býður uppá námskeið fyrir börn á
aldrinum 6-18 mánaða.
Á námskeiðinu verða kennd skemmtileg lög, þulur og
hreyfingar fyrir börn sem örva skynþroska þeirra.
Notast er við hljóðfæri, slæður, borða og margt, margt fleira.
Kennari er María Gunnarsdóttir tónmenntakennari og fer
kennslan fram í Tónlistarkóla Hafnarfjarðar Strandgötu 51.
Kennt verður á laugardögum kl.10:00-10:40, í átta skipti.
Námskeiðið hefst 2. október og lýkur þann 20. nóvember og
kostar 12.000 kr.
INNRITUN fer fram á tölvupóstfanginu stefanj@tonhaf.is

Vefauglýsingar
sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

Takk fyrir!

Þvílíkar móttökur og engin smá skemmt aðstoð við hluti sem okkur flestum þykir svo
un. Takk fyrir allt, Suðvesturkjördæmi. Það sjálfsagðir. Á degi hverjum verða á vegi
er rétt sem sagt hefur verið; saman getum við okkar ótal hindranir sem við þurf
um í
gert meira og betur. Nú erum við á
sameiningu að komast yfir. Það
lokametrunum í þessari stuttu en
gerum við. Hann langar að geta
snörpu kosningabaráttu. Í mín
um
gengið: „pabbi, má ég labba
huga hefur hún heilt yfir verið
með þér?“ og við löbbum
skemmtileg og málefnaleg. Þegar
saman fram og til baka tímunum
litið er yfir farinn veg getum við í
saman. Eðlilega, enda farinn að
Framsókn verið stolt af okkur og
horfa upp á vini og félaga á
verkum okkar. Við leggjum því spil
leikskólanum sínum vera eins
in óhrædd á borð ykkar kjósenda.
sjálfbjarga og við verðum á
Ágúst Bjarni
Hvað sem gerist þann 25. septem
þessum aldri. Við erum þakklát
Garðarsson
ber næstkomandi, er ég reynslunni
fyrir hann og allt baklandið sem
ríkari. Við höfum ferðast um allt kjördæmið hann á hjá okkur. Sjálfur hefur maður
á undanförnum vikum og dögum, haldið upplifað ýmislegt og ýmsar tilfinningar. Það
fjölda viðburða og reynt eftir fremsta megni hefur hins vegar enginn kennt okkur meira
að hitta ykkur sem flest. Takk fyrir að gefa en hann Teitur okkar. Við erum öll einstök og
ykkur tíma til að hitta mig og okkur; opna ég vil trúa því að það sé pláss fyrir okkur öll.
fyrirtæki ykkar, heimili og jafnvel stoppa á Hann er dásamlegur og meira til; eins og við
götum úti til að eiga við okkur samtal. Ég er öll.
fullur auðmýktar, þakklátur fyrir reynslusög
Þetta er verkefnið, að búa öllum samfélag
urnar, sögur af draumum ykkar og upplif til að blómstra í og nýta eigin styrk og
unum af því sem betur má fara í okkar sam hæfileika. Ég hef alla tíð í mínu starfi haft
félagi. Þetta ferli hefur styrkt mig og gert það að leiðarljósi að vera einlægur og sannur
betri.
í því sem ég tek mér fyrir hendur. Með sam
Ég hef nú starfað á vettvangi stjórnmálanna vinnu komumst við lengra. Við skulum ekki
frá árinu 2014. Alltaf er ég að læra eitthvað leita til þeirra sem boða byltingar, sundrung
nýtt og þroskast um leið. Ég hef óbilandi trú og löngu úrelta stefnu. Við skulum kjósa
á íslensku samfélagi og tel að nú sé tími til að fram
farir, skynsemi og samvinnu. Við
fjárfesta enn frekar í fólki; fjárfesta í millistétt skulum kjósa velferð og aukin lífsgæði. Ég
landsins. Skapa ný störf, atvinnu og tækifæri. óska eftir þínum stuðningi til góðra verka í
Umfram allt heyri ég meiri þörf fyrir þágu okkar allra.
umburðarlyndi í okkar góða samfélagi. Ég á
Höfundur er formaður bæjarráðs og situr
sjálfur trausta fjölskyldu; konu og tvo yndis
í 2. sæti á lista Framsóknar í SV.
lega stráka. Annar þeirra er með CP og þarf
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ER EKKI
BARA BEST
AÐ KJÓSA ÁGÚST?

Ágúst Bjarni 2. Sæti Suðvestur

Framsókn
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Styrkir vegna náms og
tækjakaupa fatlaðs fólks
Styrkurinn er ætlaður til að auðvelda fötluðu fólki að verða sér úti um
þekkingu og reynslu til þess að auka möguleika þess til að vera virkir
þátttakendur í samfélaginu.
Opið fyrir umsóknir til og með 30. september 2021

Nánar:

hfj.is/grJvi5

Nú má aftur aka á Frelsið er yndislegt!
15 km hraða

Þegar ný umferðarlög voru sett árið
2019 var hámarkshraða á vistgötum
breytt úr 15 km/klst. í 10 km/klst.
Enginn vildi kannast við að hafa lagt
til þessar breytingar og ökumenn áttu í
erfiðleikum að halda ökutækjum sínum
á svona litlum hraða. Reiðhjól og hvað
þá ýmsar raf- og mótorskutlur brunuðu
fram úr bílunum sem fóru um göturnar
á löglegum hraða.
Að tillögu Samgöngustofu hefur
hámarkshraðanum aftur verið breytt í
15 km/klst. og tóku lög nr. 39/2021 um
breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019
gildi 11. maí 2021.
Tvær vistgötur eru í Hafnarfirði,
Strandgatan frá Lækjargötu að Reykja

Sterkt atvinnulíf er forsenda þess að
Völdin til fólksins
hér sé hægt að bjóða uppá öflugt
Skattlagning á fólk og fyrirtæki, þar
velferðarkerfi og framúrskarandi heil sem hugmyndin er að ríkið fái sem mest
brigðiskerfi. Sterkt atvinnulíf er grunn fjármagn, er ekki stefna Sjálfstæðis
urinn að kröftugu efnahagslífi þjóða og flokksins. Fjármagnið á að vera hjá fólk
án þess værum við ekki með
inu og í umferð á hinum al
eins frambærilegt samfélag og
menna markaði, þannig aukum
raunin er. Allir stjórnmálaflokk
við frelsi fólks til athafna.
arnir sem bjóða fram í komandi
Frelsi er eitt það mikilvægasta
kosning
um tala um bætt
sem við höfum sem ekki allar
lífsgæði á einn eða annan hátt
þjóðir hafa. Glötum ekki því
en gleyma oftar en ekki að
frelsi sem við höfum þegar
tilgreina hvernig því markmiði
byggt upp með því að gefa frá
skal ná.
okkur völdin, eins og svo
Kristín María
Sjálfstæðisflokkurinn talar
margir stjórnmálaflokkar vilja
Thoroddsen.
skýrt í þeim efnum. Með því að
ólmir eiga. Um leið og frelsið
lækka skatta og einfalda regluverkið er tekið af okkur höfum við tapað svo
gerum við hvert öðru auðveldara að búa miklu, það þekkjum við af eigin raun á
til verðmæti og störf og tekjur fyrir undanförnum mánuðum.
þjóðarbúið. Verðmætin verða ekki til inni
Kæri kjósandi, ég vona að þú kjósir
í ráðneytum eða hjá hinu opinbera né frelsið umfram fjötra og kjósir Sjálf
heldur vaxa þau á trjám. Þau verða til hjá stæðisflokkinn. Þannig getur þú stuðlað
einkafyrirtækjum, meðal fólks í að því að fólk og fyrirtæki geti frjálst
atvinnulífinu, sem þarf frelsi til athafna framkvæmt og notið lífsins næstu fjögur
án afskipta ríkisvaldsins.
árin.
Höfundur skipar 7. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í SV-kjördæmi.

víkurvegi, þó skilti vanti eftir Linnets
stíg sem gildi frá Linnetsstíg að Reykja
víkurvegi og Fjarðargata frá Lækjargötu
að Linnetsstíg, sá hluti sem liggur
framhjá Firði.

UM VISTGÖTU
Um vistgötu ber að aka hægt og eigi
hraðar en 15 km á klst. Heimilt er að
dveljast og vera að leik á vistgötu.
Ökumaður skal sýna gangandi veg
faranda sérstaka tillitssemi og víkja
fyrir honum.
Vistgata skal afmörkuð með sér
stökum merkjum sem tákna vistgötu.
Vélknúnum ökutækjum má ekki leggja í
vistgötu nema á merktum stæðum.

Minn hafnfirski
heimanmundur

Ágætu Hafnfirðingar
Minn hafnfirski heimanmundur er að
Ég hef búið í fallegum borgum og meta vinnusemi og dugnað einstaklings
fallegum stöðum á Íslandi og öðrum ins, en um leið að hjálpa þeim sem minna
löndum en ekkert haggar þeirri staðreynd mega sín.
sem ég meðtók með móður
Áherslur mínar í stjórnmálum
mjólkinni, „Hafnarfjörður er
eru að skapa samfélag sem
fallegasta bæjarstæði á Íslandi“.
treyst
ir einstakl
ingnum til að
Þið gátuð rétt til, ég er komin
velja sjálfum hvað honum hent
af Hafnfirðingum. Langamma
ar best, samfélag sem refsar
mín í móðurætt var sára fátæk
ekki fyrir dugnað vinnandi
sjómannsekkja í Hafnarfirði
fólks með óhóflegri skatt
með tíu börn. Sigurbjörn afi
heimtu, samfélag sem gerir
(Sibbi) og Heiða amma bjuggu
fjölskyldum kleift að búa í eigin
Nanna Margrét
í litlu húsi á horni Selvogsgötu Gunnlaugsdóttir húsnæði, samfélag sem setur
og Brekkugötu, þau byggðu
fjölskylduna í forgang og sam
síðar hús á Ölduslóð þar sem ég bjó um félag sem styður þá sem minnst hafa svo
tíma með foreldrum mínum. Eldri þeir geti lifað eðlilegu lífi.
Hafnfirðingar kunna að muna eftir Heiðu
Ég býð mig fram fyrir Miðflokkinn í
ömmu úr Bæjarbíói.
Kraganum til að hrinda baráttumálum
Ég er alin upp við tal um dásemd Hafn mínum í framkvæmd. Það á að standa við
arfjarðar, hversu Hamarinn sé fallegur, gefin loforð og Miðflokkurinn gerir það
um Vestur-Hamar, um Lækinn, gamla sem hann segist ætla að gera.
Höfundur skipar 2. sætið á lista
miðbæinn og Klaustrið svo nokkuð sé
Miðflokksins í Kraganum (SV),
nefnt.
facebook.com/nannaxm
Ljósm.: Guðni Gíslason

Rólegur
á mótor
hjólinu
Eggert Bogason er einn
fjölmargra sem hafa látið
drauminn rætast að eignast
mótorhjól.
Það er ekki markmiðið að
þeysast um með miklum látum,
miklu fremur að líða áfram og
finna frjálsleikann en Eggert
var öflugur frjálsíþróttamaður
og frjálsíþróttaþjálfari um
mjög langt skeið.
Í Hafnarfirði eru til samtök
mótorhjólamanna þar sem
markmiðið er að njóta þessa
að aka saman á góðum hjólum
um götur bæja og sveita.
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Heilbrigðara Ísland!
Almenn heilbrigðisskimun á þriggja ára fresti
þér að kostnaðarlausu.
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Opið bókhald Hafnarfjarðarbæjar lokað
Í júlí 2020 sagði fjármálastjóri að það yrði opið á ný eftir nokkrar vikur
Í febrúar 2017 samþykkti bæjarráð
Hafnarfjarðarbæjar á fundi sínum að
fela bæjarstjóra að ganga til samninga
við Capacent um lausn til þess að
innleiða opið bókhald hjá sveitar
félaginu.
„Með opnu bókhaldi gerum við fjár
hagsgögn Hafnarfjarðarbæjar og lykil
tölur úr rekstri ekki bara aðgengilegar á
einfaldan máta fyrir alla áhuga
sama
heldur mun framsetning gagna vera
myndræn og til þess fallin að auka
skilning og enn frekar þann áhuga sem
er á rekstri bæjarins. Rekstur sveitar
félagsins er samstarfsverkefni allra
hlutaðeigandi og mikilvægt að allir hafi
rödd og tækifæri til að skilja og láta
skoðanir sínar í ljós. Opið bókhald er
mjög jákvætt skref fyrir okkur og mun
án efa færa reksturinn nær samfélaginu

Þetta kemur upp þegar reynt er að skoða opið bókhald Hafnarfjarðarbæjar
og samfélagið nær okkur,“ sagði
þáverandi bæjarstjóri á vef bæjarins.

Var bókhaldið gert aðgengilegt í lok
þess árs en strax 2019 komu upp
hnökrar en var síðar lagfært.

Síðar féll út birgjagreining og 2020
var þjónustuaðilinn, Capacent,
úrskurðaður gjaldþrota 3. júní það ár og
nýjustu gögnin eru frá 2019 og hvergi
er að finna birgjagreininguna.
Í lok ágúst svaraði fjármálastjóri
bæjarins fyrirspurn Fjarðarfrétta og
upplýsti að unnið væri að því að
endurnýja þjónustusamning við nýjan
aðila sem ætti að klárast innan fárra
vikna.
Enn bólar ekkert á opna bókhaldinu
og þegar reynt er að fara inn á opna
bókhaldið á heimasíðu bæjarins koma
upp varnarorð um að tengingin sé ekki
örugg.
Þegar Fjarðarfréttir sendi fjármála
stjóranum fyrirpurn um málið 18. janúr
2021 barst ekkert svar annað en
staðfesting á móttöku póstsins.

„Bíddu bara“ í Gaflaraleikhúsinu kitlaði
hláturtaugarnar svo um munaði
Leikritið Bíddu var frumsýnt í
Gaflaraleikhúsinu sl. föstudag fyrir
troðfullu leikhúsi. Var mikil ánægja
ríkjandi meðal fólks að loks væri hægt
að stunda leikhúslíf, nánast án
takmarkana vegna Covid-19.

Leikritið er í raun blanda af leikriti og
uppistandi þar sem Björk Jakobsdóttir,
Salka Sól Eyfeld og Selma Björnsdóttir
eru bæði höfundar og einu leikararnir.
Ágústa Skúladóttir er leikstjóri sem fyrr
í Gaflaraleikhúsinu en Þórunn María
Jónsdóttir hannaði leikmynd og
búninga. Leikmyndin var mjög einföld
en með mjög litlum tilfærslum var hægt
að ná fram ýmsum tilbrigðum sem
studdu við verkið.
Leikritið fjallar um konur á ýmsum
aldri sem eru á ólíkum stoppistöðvum í
þessu ferðalagi sem lífið er.
Áhorfendur vor látnir velkjast í vafa
með það hvort sögurnar væru skáld
skapur eða upplifun leikaranna, svo
raunsannar virtust þær. Þær nota sín
eigin nöfn sem hjálpaði til við rugl
inginn.

ÖFLUGT LEIKÁR
FRAMUNDAN

Ljósm.: Guðni Gíslason

BLANDA AF LEIKRITI OG
UPPISTANDI

sýningar. Verða aukasýningar 25. sept
ember og 2. október fá sæti laus þegar
þetta er skrifað. Miðar eru seldir á tix.is

Leikárið hjá Gaflaraleikhúsinu hefst
sannarlega með krafti og margt
spennandi er framundan.

LANGELSTUR AÐ EILÍFU
Leikurum og aðstandendum sýningarinnar var vel fagnað í lokin.
Þó umfjöllunarefnið væri í flestum
tilfellum alvarlegs eðlis, þá var það
framsett þannig að áhorfendur veltust
um af hlátri. Spaugilegar hliðar lífsins
voru því áberandi í verkinu og í raun
aldrei neinn daufur kafli í sýningunni.

BRUSTU Í SÖNG
Á milli brustu þær í söng um málefnin
og fóru allar á kostum, sérstaklega
fannst undirrituðum mikið koma til
söngs Selmu Björnsdóttur í Mömmu
laginu, mikilli og hraðri textabombu
þar sem þó mátti heyra hvert einasta
orð. Salurinn hreinlega brást í brjáluð
fagnaðarlæti og húrrahróp eftir sönginn.

Salka Sól var í hlutverki yngstu
konunnar og fórst það mjög vel. Söngur
hennar var gullfallegur eins og búast
mátti við en hún sýndi líka flotta
leikhæfileika.
Björk var í hlutverki elstu konunnar
og fórst það vel enda gríðarlega reynd
leikkona.
Þríeykið var jafn sjálfsagt og Covid19 þríeykið og stóð sig alls ekki síður.

EKKI SÍÐUR FYRIR KARLA
Þó umfjöllunarefnið sé konan og
hennar áskoranir þá höfðar leikritið alls
ekki síður til karlmanna sem virtust
skemmta sér jafn vel og kvenfólkið á
frums
ýningunni, þó greina mætti að
kynin hafi ekki alltaf hlegið jafnmikið á
sömu stöðum. Glæsilegur gleðifarsi
sem enginn sem nýtur þess að hlæja
ætti að láta hjá sér fara.
Á sýningin alveg skilin 5 ½ stig af 5
mögulegum

AUKASÝNINGUN
BÆTT VIÐ
Tveimur aukasýningum hefur verið
bætt við þar sem uppselt er á flestar

Í október hefjast æfingar á leikgerð
Bjarkar Jakobsdóttur á bók Bergrúnar
Írisar Sævarsdóttur Langelstur að eilífu
sem fjallar um Eyju sem er 6 ára og er
að byrja í 1. bekk og besta vin hennar
og bekkjarfélaga Rögnvald sem er 96
ára.

DROTTNINGIN SEM KUNNI
ALLT NEMA AÐ..
Í janúar 2022 hefjast æfingar á nýju
verki eftir Gunnar Helgason sem heitir
Drottningin sem kunni allt nema að…
Þar fær Gunnar í lið með sér Bernd
Ogrodnik og Rán Flygenring til að
skapa ógleymanlega veröld fyrir yngstu
áhorfendurna. Fyrirhugað er að frum
sýna verkið í byrjun mars.

UNDIRBÚNINGSNÁM
FYRIR UNGT
SVIÐSLISTAFÓLK

Gaflaraleikhúsið hefur staðið fyrir
öflugu sviðslistar- og höfundanámi
fyrir ungt fólk um árabil. Nú í haust fer
leikhúsið inn á nýjar lendur í þeim
efnum og mun bjóða upp á undir
búningsnám fyrir ungt sviðslistafólk
sem stefnir á framhaldsnám í listum.
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Þórunn Jóhanna
Júlíusdóttir

hefur verið ráðin sem
sérfræðingur í heimilis
lækningum við Heilsugæsluna
Sólvangi í Hafnarfirði
frá 1. september 2021.
Þórunn lauk kandídatsprófi frá lækna
deild Kaupmannahafnarháskóla árið
2009 og fluttist þá heim til Íslands
þar sem hún lauk kandídatsári og hlaut almennt lækningaleyfi
árið 2011.
Í kjölfarið starfaði hún á bráðamóttöku Landspítalans en hóf
svo formlegt sérnám í heimilislækningum við Heilsugæsluna
Efstaleiti árið 2012 og lauk því í febrúar 2018. Hún hefur síðustu
þrjú ár starfað sem sérfræðingur í heimilislækningum við
Heilsugæsluna Efstaleiti.
Miðflokkurinn mun opna kosningaskrifstofu sína í Hafnarfirði í
dag, þriðjudaginn 21. september kl. 16:00 – 18:00. Skrifstofan
er staðsett á Helluhrauni 22 og eru allir velkomnir á opnunina.
Efstu frambjóðendur á lista flokksins munu verða viðstaddir
opnunina ásamt Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni
Miðflokksins.

Þórunn hefur frá árinu 2013 jafnframt starfað sem stundakennari
í samskiptafræðum við læknadeild Háskóla Íslands.
Við bjóðum Þórunni Jóhönnu velkomna í Hafnarfjörðinn og
óskum henni velfarnaðar í starfi á Heilsugæslunni Sólvangi.

Skrifstofan verður opin fram að kjördegi kl. 16:00 – 18:00 og
kosningakaffi verður á sama stað á kjördag kl. 13:00 – 17:00
Stjórn Miðflokksfélags Hafnarfjarðar

LÆKKUM KOSTNAÐ
HEIMILANNA
Tryggjum stöðugleika, lægri vexti og ódýrari matarkörfu með því
að festa gengi krónunnar við evru. Þannig auðveldum við fólki
og fyrirtækjum að koma undir sig fótunum í íslensku samfélagi.

GEFÐU FRAMTÍÐINNI TÆKIFÆRI

Sigmar
Guðmundsson
2. sæti Suðvesturkjördæmi

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
1. sæti Suðvesturkjördæmi

20 www.fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR | ÞRIÐJUDAGUR 21. SEPTEMBER 2021

Nýsköpunarbærinn
Hafnarfjörður?

Ný ríkisstjórn
- niðurgreiðsla sálfræðiþjónustu

Mér þykir vænt um stjórnmál. Ekki síst öllum flokkum um að hefja niðurgreiðslu
vegna samtalsins við alls konar einstakl á sálfræðiþjónustu og annarri klínískri
inga þvert yfir samfélagið um margvíslegar samtalsmeðferð. Frumvarpið var sam
óskir og ólíkar þarfir. Hin mikilvæga teng þykkt einróma, vilji löggjafans var skýr og
ing við raunveruleika fólks.
ég fylltist bjartsýni á að við
Og raunveruleikinn er sá að
værum að fjarlægjast pólitískar
langflestir hafa á lífsleiðinni
átakalínur. Þegar hins vegar
orð
ið fyrir áföllum, sumir í
kom að því að tryggja fjármagn
æsku en aðrir síðar. Sum áföll
reyndist ekki vilji hjá ríkis
eru fyrirsjáanleg en önnur gera
stjórnarflokkunum að fylgja
ekki boð á undan sér. Áhrifarík
málinu eftir. Eins sárt og það er.
ustu samtölin í tengslum við
Við reyndum að höfða til
starf mitt eru við foreldra og
félagslegrar ábyrgðarkenndar
Þorgerður Katrín
aðstand
endur þeirra sem hafa Gunnarsdóttir VG og Framsóknar og grjót
leiðst út í áhættuhegðun, þung
harðra talnatilfinninga Sjálf
lyndi og kvíða vegna áfallaröskunar.
stæðismanna, en allt kom fyrir ekki.
Samtölin hafa snúist um hvernig við Jafnvel þótt að aukið aðgengi og forvirkar
getum gert betur og skapað umhverfi sem aðgerðir muni spara ríkissjóði verulega
tekur utan um þennan dýrmæta hóp.
fjármuni til lengri tíma og styrkja
Ein leið er hreinlega að fjárfesta veru félagslegar stoðir samfélagsins.
lega í líðan þjóðar og líta ekki á það sem
Skortur á aðgengi að geðheil
brigðis
mjúku málin, heldur þau grjóthörðu. Að þjónustu er lífshættulegur. Það segir
andleg líðan sé jafngild þeirri líkamlegu. tölfræðin okkur og reynslan. En þannig
Tryggja að allir hafi aðgengi að hjálp. Og þarf það ekki að vera. Þjóðin á betra skilið
þegar einstaklingur er loksins reiðubúinn en ríkisstjórn sem þorði ekki pólitískt að
til að vinna í sínum málum séu það ekki hafna góðu frumvarpi í þingsal. En ætlar
endalausir biðlistar og himinhár kostnaður sér svo ekki að klára verkefnið. Enda ekki
sem taki á móti honum heldur opinn „þeirra mál“. Í nýrri ríkisstjórn með
faðmur og stuðningur.
Viðreisn innanborðs verður þetta mál
Og það var nákvæmlega þetta sem vakti klárað. Því get ég lofað. Í því felast
fyrir þingflokki Viðreisnar þegar hann almannahagsmunir.
Höfundur er formaður Viðreisnar
lagði fram mál ásamt þingmönnum úr

Hafnarfjörður hefur uppá fjölmargt
Ég vil meina að sá kraftur og sá
að bjóða fyrir ungt fólk. Ég kynntist stuðningur sem við fengum hafi ýtt
Hafnarfirði fyrst í gegnum
okkur út í fyrirtækjarekstur á
nám mitt á fjölmiðlabraut við
myndbandaf raml eiðslu
Flensborgarskólann.
fyrirtækinu Kalt ehf sem ég
Í skólanum eignaðist ég vini
og vinur minn stofnuðum, þá
sem eru enn þá góðir vinir
ungir að árum. Í dag er svo
mínir í dag og á mennta
mikilvægt og sérstaklega á
skólaaldri tókst okkur að
þessum tímum að ungt fólk
rækta hæfileika okkar á sviði
sem hefur getu og kraft fái
skapandi greina. Fyrir þá sem
tækifæri til þess að stofna ný
Stefán Atli
ekki vita þá rekur Hafnar
fyrirtæki sem geta ýtt undir
Rúnarsson
fjarðarbær félagsmiðstöðina
nýsköpun, skapað störf og
Músík og Mótor, en þar er aðsetur fyrir örvað hagvöxt á einhvern hátt. Ég vil
ungt fólk á aldrinum 13-20 ára til þess hvetja öll þau ungmenni sem hafa
að koma saman og skapa tónlist og áhuga á skapandi greinum sbr. tónlistarkvikmyndir. Félagsmiðstöðin leigir og myndbandagerð að kynna sér
hljómsveitum og skapandi einstakl félagsmiðstöðina Músík og Mótor.
ingum herbergi til listsköpunar. Þó ekki Hafnarfjörður er bær sem gott er að búa
endurgjaldslaust því einstaklingarnir og í og langar mig því að nýta þennan
hljómsveitirnar þurfa að flytja tónlist pistil og þakka Hafnarfjarðarbæ fyrir
sína á tyllidögum og viðburðum á að bjóða upp á innviði sem ungt fólk
vegum bæjarins sem greiðslu fyrir getur nýtt sér í skapandi greinum og
afnot af rýminu.
frumkvöðlastarfi. Að lokum þá hvet ég
Reynsla mín af þessari tilteknu Hafnarfjarðarbæ til að efla enn frekar
félagsmiðstöð er mjög góð, þarna fengu nýsköpun á hinum ýmsu sviðum til að
ég og vinir mínir tækifæri til þess að auka fjölbreytni og flóru í menningu og
skapa tónlist, tónlistarmyndbönd, listum.
stuttmyndir og rækta hæfileika okkar á
Höfundur er fjölmiðlatæknir og
sviði skapandi greina.
viðskiptafræðingur
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Skjalasafn Hafnarfjarðarkaupstaðar
loks í viðunandi húsnæði
Fer í húsnæði þar sem stórbruni var en húsið hefur verið endurbyggt.
stórbruni í nóvember 2018. Húsið hefur
verið endurbyggt og bætt ofan á það
hæð.
Hafnarfjarðarbær tekur á leigu
iðnaðarbil í enda húsnæðisins sem
verið er að endurnýja. Í minnisblaði
sem lagt var fram í bæjarráði segir að
aðgengi sé mjög gott að húsnæðinu frá
afgirtu bílaplani. Aðstaða fyrir
skjalavörð sé einnig góð fyrir húsnæði
af þessu tagi, sem sé mikilvægt út frá
vinnuvernd.
Húsnæðið er tiltölulega rúmgott sem
gerir að það verkum að ekki er þörf á að
fjárfesta í hjólaskápum auk þess sem
gott rými er fyrir vinnslu og flokkun
gagna.
Í leigusamningi er m.a. kveðið á um
að í leigugjaldi felist frágangur og

uppsetning öryggis
búnaðar sem upp
fylli þau skilyrði sem Þjóð
skjalasafn
geri til varðveisluhúsnæðis fyrir skjöl.
Leigukjör eru sambærileg og á iðnaðar

bilum annars staðar í Hafnarfirði og
öðru geymsluhúsnæði bæjarins.
Elín S. Kristinsdóttir er skjalastjóri
Hafnarfjarðarkaupstaðar.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Núverandi húsnæði undir skjalasafn
Hafnarfjarðarbæjar er með öllu
óviðunandi en stærstur hluti þess er nú
hýstur í Engidalsskóla, auk þess sem
skjöl eru geymd í kjallara St.Jó og víðar
í bænum.
Eftir að hafa um langt skeið leitað
framtíðarlausnar fyrir skjala
vörslu
sveitarstjórnarskrifstofu Hafnarfjarðar
sem uppfyllir þær skyldur bæjar
félagsins sem kveðið er á um í lögum
um opinber skjalasöfn, lögum um
persónuvernd, sveitarstjórnarlögum,
upplýsingalögum og ýmsum reglum og
reglugerðum hefur nú verið ákveðið að
taka húsnæði að Hvaleyrarbraut 39 á
leigu.
Margir þekkja þetta hús þar sem
gluggasmiðja var til húsa en þar varð

Húsið að Hvaleyrarbraut 39 hefur verið endurbyggt og hækkað um eina hæð.
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Vissir þú af okkur?
Ný málningarvöruverslun í Hafnarfirði

Hágæða dönsk málning síðan 1892

Opið:
Mánudaga: kl. 08-12 & kl. 13-17
Miðvikudaga: kl. 08-12 & kl. 13-17
Föstudaga:
kl. 08-12 & kl. 13-17

Kíktu við,
við hlökkum til að taka á móti þér!
Farver Málningarvörur | Álfhella 7 | Sími 511 7700 | www.farver.is
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Vatnsyfirborðið hækkar á ný í
Hvaleyrarvatni eftir óvenju lága stöðu
Skýrsla um vatnafar Hvaleyrarvatns var lögð fram fyrir skömmu
Sjaldan eða aldrei hefur yfirborð
Hvaleyrarvatns verið eins lágt og það
hefur verið undanfarið og hafði vatnið á
stórum hluta þornað upp og var grænt á
að líta.
Á síðustu dögum hefur yfirborðið
farið hratt hækkandi með aukinni
rigningu sem ætti að kæta áhugafólk
um þetta frábæra útivistarsvæði.

EKKI ÞÉTTUR BOTN

Gárungar voru farnir að kalla vatnið Grænavatn.

Botn Hvaleyrarvatns er ekki þéttur
og því flæðir vatn inn eða út úr vatninu
eftir því hversu há grunnvatnshæð er
við vatnið á hverju tíma. Þetta kemur
fram í skýrslu sem Vatnaskil hefur gert
fyrir Hafnarfjarðarbæ.
Í skýrslunni kemur fram að núverandi
grunnvatnshæð við Hvaleyrarvatn liggi
að miklu leyti undir botni vatnsins. Þar
segir að í svona aðstæðum eins og er
með lága grunnvatnsstöðu sé mjög
erfitt að hækka vatnsborð með því að
dæla vatni út í, því vatnið muni að
mestu leyti leka beint niður að
grunnvatnsborðinu. Til þess að hafa
veruleg áhrif á vatnshæð í vatninu
myndi þurfi að dæla umtalsverðu
magni af vatni yfir tiltölulega langan
tíma, því það sem þarf í rauninni að
gera er að reyna að lyfta grunn
vatnsborðinu upp fyrir botn vatnsins.

Hæsta mælda vatnshæð var rúmlega
34 metrar yfir sjávarmáli í apríl 2000 og
lægsta vatnshæð var tæplega 32,4 m
y.s. í lok sumars 2016. Vatnsstaða í apríl
2021 var rúmlega 32,6 m y.s. og var lág
miðað við vatnsstöðuna 5 árin á undan.
Miðað við þróun ástands síðan í apríl er
talið líklegt að núverandi vatnshæð í
vatninu sé komin niður fyrir lægsta
mælda gildi.
Ýmsar sögur eru til um sveiflandi
vatnsyfirborð og um miðjan sjöunda
áratuginn
var ekið á vörubíl í
fjöruborðinu þegar Skátalundur var
byggður sem segir að vatnsyfirborð
hafi þá verið mjög lágt. Aðeins eru þrjú
ár síðan vatnsstaðan í Hvaleyrarvatni
var það há að flæddi yfir göngustíga við
vatnið.

SVEIFLANDI VATNSHÆÐ

Samkvæmt upplýsingum frá
Veðurstofunni var s.l. vetur þurr og
óvenju snjóléttur á höfuðborgarsvæðinu.
Úrkomumælingar sýna að mæld
mánaðarúrkoma í Reykjavík hefur
verið undir meðallagi m.v. meðal
mánaðarúrkomu síðustu 64 ára í 7 af

Vatnshæð í Hvaleyrarvatni var mæld
af Vatnamælingum Orkustofnunar frá
1999-2001. Verkfræðistofan Mannvit
hefur mælt vatnshæð í vatninu síðan í
ágúst 2016 og tiltækar mælingar ná til
loka apríl 2021.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Telja skýrsluhöfundar að möguleiki
sé á að hvoru tveggja, veðurfar og
vinnsla úr Vatnsendakrikum, hafi haft
áhrif á þróun vatnsstöðunnar í
Hvaleyrarvatni undanfarin ár, en ekki
sé hægt að fullyrða um það án frekari
greiningar.

ÚRKOMA UNDIR
MEÐALTALI

síðustu 8 mánuðum fram til júlí sl. Enn
fremur, með tveimur undantekningum,
hefur úrkoma síðustu 10 mánaða verið
undir miðgildi tilsvarandi mánaða
ársins síðustu 64 ár

DÆLING Í
VATNSENDAKRIKA
Gagnrýnd hefur verið aukin
vatnsdæling í Vatnsendakrika en í fyrri
greiningum Vatnaskila var grunnvatns
líkan Vatnaskila notað til að meta áhrif
vinnsluaukninga í Vatnsendakrikum.
Niður
stöður reikninganna gáfu til
kynna að með um 1000 l/s heildar
vinnslu úr Vatnsendakrikum (sem er
u.þ.b. tvöfalt meira en raunvinnsla árið
2020) er möguleiki á 10-20 cm niður
drætti við Hvaleyrarvatn. Niðurstöður
gáfu einnig til kynna að áhrif vinnslu
aukningar í Vatnsendakrikum eru meiri
þegar grunnvatnsstaða er lág. Grunn
vatnsstaðan hefur verð lág undanfarið á
öllu höfuðborgarsvæðinu og hefur farið
almennt lækkandi síðan vorið 2017 og
telja skýrsluhöfundar að lækk
andi
grunnvatnsstaða sl. 4 ár sé mestmegnis
tengd veðurfari á svæðinu.

DÆLING Í
KALDÁRBOTNUM
Vinnsla Hafnarfjarðarbæjar úr
vatnsbóli í Kaldárbotnum, sem er nær
Hvaleyrarvatni en Vatnsendakrikar,
hefur verið frekar stöðug síðan 1997,
um 185 l/s að meðaltali. Vinnsluaukning
hefur þó átt sér stað síðan 2017 án þess
að ársmeðalvinnslan hafi farið yfir
sögulegt hámark. Í skýrslunni kemur
fram að ekki sé hægt að útiloka án
frekari greiningar að vinnsluaukning
Hafnarfjarðarbæjar sl. 3 ár hafi haft
einhver áhrif á vatnsstöðu í Hvaleyrar
vatni, en ætla má engu að síður að
veðurfarið vegi þyngst gagnvart þeirri
þróun.

VILJA GREININGU Á
GRUNNVATNI Í
UPPLANDINU

Skýrslan var kynnt á fundi umhverfisog framkvæmdaráðs Hafnarfjarðar 8.
septermber sl. og var umhverfis- og
veitustjóra falið að óska eftir kostnaðar
mati á greiningu á grunnvatni í upplandi
Hafnarfjarðar, en sú greining væri
ætluð til að auka þekkingu á vatnsbólinu
í Kaldárbotnum, vatnstöðu í Hvaleyrar
vatni og orsökum fyrir lágri vatnsstöðu
í samræmi við þær tillögur sem fram
hafi komið í samantekt skýrslunnar.
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FRÁ HAFNARFJARÐARKIRKJU
HELGIHALD Á SUNNUDÖGUM
Djazzmessa með Barbörukórnum
og Tríói Andrésar Þórs

DJASSMESSA

26. september kl. 20

Messa með altarisgöngu
3. október kl. 11

Fjölskyldumessa – Barnakórinn syngur
10. október kl. 11

26. september kl. 20

Tríó Andrésar Þórs.
Barbörukórinn undir stjórn Guðmundar Sigurðssonar.
Prestur: Sr. Jónína Ólafsdóttir.
Flutt verða verk eftir: Bob Chilcott, Billy Joel og Duke Ellington.

Bleik messa

17. október kl. 11

Kveðjumessa sr. Þórhildar Ólafs
24. október kl. 11

KYRRÐ OG FYRIRBÆN

Kvöldmessa á léttum nótum
31. okt. kl. 20

Sunnudagaskóli alla sunnudaga kl. 11
Leikur – Söngur – Sögur

SAFNAÐARSTARF Á VIRKUM DÖGUM
MÁNUDAGAR
• Æfingar Barna- og unglingakóra
• Æfingar Barbörukórs

Kyrrðar- og fyrirbænarstundir hefjast 5. október kl. 12
Hægt verður að skrá fyrirbænir í bók og kveikja á bænaljósi.
Léttur hádegisverður í lok stundar fyrir þá sem vilja.

ÞRIÐJUDAGAR
• Kyrrðar- og fyrirbænastund/Hádegistónleikar kl.12
• Fermingarfræðsla kl. 16 og 17
MIÐVIKUDAGAR
• Kvöldkirkjan 17.30-18.30
FIMMTUDAGAR
• Æfingar Barna- og unglingakóra

VIÐTALSTÍMAR PRESTA
Sr. Jónína Ólafsdóttir sóknarprestur:
— Þriðjudaga til föstudaga frá 10-12
Sr. Jón Helgi Þórarinsson prestur:
— Þriðjudaga til föstudaga frá 10-12
Opnunartími skrifstofu:
— Mánudaga til fimmtudaga kl. 10-14 og föstudaga kl. 10-12

Heimasíða:

www.hafnarfjardarkirkja.is
Facebook og Instagram:

Hafnarfjarðarkirkja

KVÖLDKIRKJAN
Opin kirkja öll miðvikudagskvöld frá 17.30-18.30
Klukkan 18 flytur prestur bænagjörð.
Kvöldkirkjan hefst 6. október.

HÁDEGISTÓNLEIKAR
Síðasta þriðjudag hvers mánaðar kl. 12
Orgeleinleikstónleikar. Leikið á bæði orgel kirkjunnar.
Léttur hádegisverður í lok tónleika fyrir þá sem vilja.
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Betra líf fyrir þig,
þína fjölskyldu og
komandi kynslóðir
•
•
•
•
•

Stóraukum stuðning við barnafjölskyldur – fleiri fá hærri
barnabætur og hærri greiðslur í fæðingarorlofi
Alvöru aðgerðir í loftslagsmálum.
Betri heilbrigðisþjónusta – vinnum gegn undirmönnun og
styrkjum Landspítalann, styðjum við ný búsetu- og þjónustuúrræði
fyrir eldra fólk og eflum geðheilbrigðisþjónustu
Heilbrigðari húsnæðismarkaður – komum böndum á markaðinn
og stóraukum framboð af leiguíbúðum á viðráðanlegu verði
Betri kjör fyrir eldra fólk og öryrkja – hækkum grunnlífeyri strax og
drögum úr skerðingum

Öll velkomin í
kosningamiðstöðina
Strandgötu 43

xs.is

