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BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500

NÆSTA BLAÐ 
KEMUR ÚT 

18. maí
Hafnfirsk æska  

www.errea.is

XS
AÐ SJÁLFSÖGÐU!

F.v. Guðmundur Árni Stefánsson (1.sæti), Árni Rúnar Þorvaldsson (3. sæti), 
Auður Brynjólfsdóttir (7. sæti), Sigrún Sverrisdóttir (2. sæti), 
Hildur Rós Guðbjargardóttir (4. sæti), Stefán Már Gunnlaugsson (5. sæti), 
Jón Grétar Þórsson (8. sæti) og Kolbrún Magnúsdóttir (6. sæti).

Kosningar 
14. maí

Laugardaginn 14. maí kjósa 
Hafn  firð ingar 11 manns til að 
verða fulltrúar bæjarbúa í bæjar
stjórn. Reyndar takmarkast kjör
ið við 8 flokka og atkvæðamagn 
þeirra ræður hverjir setjast í 
bæjar stjórn að kosningum lokn
um. 

Kjörstaðir eru tveir, Lækjar
skóli og Ásvellir íþróttamiðstöð 
en finna má í miðopnu blaðsins 
hvar á að kjósa og hverjir eru í 
kjöri.

Bæjarbúar eru hvattir til nýta 
sinn lýðræðislega rétt og mæta á 
kjörstað og kjósa.

HVÍTVÍNSKONAN

ROKKKÓR 
ÍSLANDS

DADDI DISKÓ

VÖRUKYNNINGAR, HAPPDRÆTTI &  
TILBOÐ Í VERSLUNUM

Fjörður verslunarmiðstöð | Fjarðargötu 13-15

KLARA ELÍAS.

í beinni

BÆJARLISTAMAÐURNN
BJÖSSI THOR 

OG UNNUR BIRNA

Sjá nánar á 
bls. 2 og 23
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Sjá nánar  
á síðu 23

18:00 Hinn víðfrægi Daddi Diskó
18:30 Rokkkór Íslands heldur stuðinu áfram
19:00 Hvítvínskonan með uppistand
19:30 Bjössi Thor bæjarlistamaður og Unnur Birna - tónleikar 
20:00 Klara Elías syngur nokkur lög
20:30 Happdrætti Unnur Birna

Fjörður verslunarmiðstöð

Bjössi Thor 
bæjarlistamaður  
Hafnarfjarðar 2022

• Vörukynningar
• Tilboð í verslunum
• Léttar veitingar
• Tónlist
• Happdrætti

í beinni
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FRAMTÍÐIN RÆÐST 
Á MIÐJUNNI



4    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 4. MAÍ 2022  

Nú er tími loforða. Fulltrúar 
flokka sem nú mynda meirihluta 
keppast við að dásama ástandið 
og hvað þeir hafi gott gert. 
Fulltrúar flokka sem eftir sitja 
valdaminni í bæjarstjórn keppast  

hins vegar við að lýsa slæmu ástandi og hvað 
meirihlutaflokkarnir hafi staðið sig illa.

Fyrir fjórum árum lofuðu flokkarnir ýmsu í 
stefnu  skrám sínum og fróðlegt er fyrir kjósendur að 
skoða það sem þar stendur.

Lýðræðislega kerfið okkar byggir á því að 
bæjarbúar kjósa 11 fulltrúa í bæjarstjórn og jafn
marga til vara. En þar sem lýðræðið er í formi 
flokksræðis, sem vissulega er takmörkun á 
lýðræðinu, þarf að kjósa flokka og ekki er hægt að 
bjóða fram einstaklinga þar sem hlutbundin kosning 
fer fram. Þá bjóða fram flokkar sem þurfa að tefla 
fram lista með 22 frambjóðendum. Það geta verið 
flokkar sem eingöngu eru hér í Hafnarfirði eða 
verið flokkar sem við þekkjum frá Alþingi sem á 
við um sjö af átta flokkum sem hér bjóða fram. Þó 
er lítið sameiginlegt með landsstjórn og bæjarstjórn 
og hugtökin hægri og vinstri verða lítt áberandi 
enda byggist stefna flokkanna í bæjarstjórnum 
miklu frekar á viðhorfum einstaklinganna en opin
berum stefnum flokkanna. Þó má sjá ákveðna 
flokks hlýðni sem jafnvel má líkja við sértrú eins og 
nú er vinsælt að kalla trúfélög utan þjóðkirkjunnar. 
Reyndar er trúmennskan og gagnrýnisleysið á eigin 
flokk oft sterkari en hjá sk. sértrúarsöfnuðum.

Bæjarfulltrúar mega ekki gleyma að þeir eru 
fulltrúar bæjarbúa og þó þeim beri að fylgja eigin 
samvisku verða þeir að hlusta á viðhorf bæjarbúa 
og því nauðsynlegt að þeir gefi bæjarbúum raun
hæfan kost á að kynna sér málefni í vinnslu og fái 
tækifæri til að tjá sig. Á það hefur mikið vantað og 
undarlegt að í upplýsingatækniþjóðfélagi sem við 
búum í skuli ekki vera betur gert. 

Allir þeir sem veljast til pólitískra starfa fyrir 
sveitarfélagið taka á sig ábyrgð og geta aldrei borið 
fyrir sig lág laun eða þekkingarleysi. Allt of oft má 
sjá að fulltrúar í nefndum, ráðum og jafnvel 
bæjarstjórn hafi ekki kynnt sér málefni í þaula og 
jafnvel æðstu ráðamenn bæjarins hafa borið við að 
þeir hafi ekki tekið eftir mikilvægum atriðum í 
útgefnum gögnum sem þeir sjálfir hafa samþykkt. 
Hvort heldur fólk sé hluti af sk. meirihluta eða 
minnihluta, þá ber þeim skylda að lesa framlögð 
gögn og kalla eftir fleirum ef mál er ekki vel 
upplýst. Öðruvísi geta þeir ekki tekið upplýsta 
afstöðu sem þeir eru kosnir til.

Fjórir af átta oddvitum flokkanna vilja ráða 
hlutlausan faglegan bæjarstjóra, einn svarar í báðar 
áttir og þrír sýna vilja til að setjast í stólinn þó aðeins 
einn geri það afdráttarlaust. Það fór vel með faglega 
ráðinn bæjarstjóra og vilji menn leika pólitískan 
bæjarstjóra er embætti forseta bæjarstjórnar æðsta 
pólitíska embættið og ætti að virkja sem slíkt.

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja  
„Græni söfnuðurinn okkar“

Sunnudagurinn 8. maí

Plokkmessa kl. 11Plokkmessa kl. 11
Plokkað í kringum kirkjuna

og á Víðistaðatúni.

Grillaður plokkfiskur
í boði á kirkjutorginu.

Skráning  
í fermingu 2023 

er hafin á vidistadakirkja.is

www.vidistadakirkja.is

Auglýsingar
sími 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Blaðaauglýsingar 
Vefauglýsingar

Reykjanesbrautin, frá Lækjargötu að Álftanesvegi 
tilheyrir Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins 
sem gerir ráð fyrir 13,1 milljarði kr. í framkvæmdir á 
árunum 20252028. Er gert ráð fyrir 500 milljónum 
kr. 2024, 1.100 m. kr. 2025, 2.700 m. kr. 2026, 4.400 
m. kr. 2027 og 4.400 m. kr. 2028. Þó er ekki gert ráð 
fyrir að framkvæmdum ljúki fyrr en 2034.

Vegagerðin kynnti í síðustu viku fjórar lausnir í 
frumdrögum á umferðarvanda á þessu svæði. Þar 
voru kynntar lausnir með Reykjanesbraut í núverandi 
legu, 2 lausnir og 2 útfærslur að jarðgöngum undir 
Setbergshamarinn.

Allar útfærslurnar komu út sem arðbær verkefni. 
Ýmislegt þarf að skoða áður en vinnu við frumdrög 
lýkur; gera umferðaspá til lengri tíma og uppfæra 
afkastareikninga, meta hljóðvist og loftgæði, gera 
jarðfræðirannsóknir og meta stöðu umhverfismats.

GÖNG UNDIR SETBERGSHAMAR
Í raun er tillaga að göngum ein, en með einu 

afbrigði. Það er dýrasta lausnin, frá 17,4  22,4 
milljörðum með tengigöngum Garðabæjarmegin. Þá 
héldist núverndi braut sem innanbæjarvegur í 
Hafnarfirði.

BRAUT Í NÚVERANDI HÆÐARLEGU
Í þessari útfærslu er gert ráð fyrir að Reykjanesbraut 

yrði í núverandi hæð en mót Hlíðarbergs og 
Lækjargötu yrðu undir Reykjanesbrautinni. Það kallar 

á umtalsverðar breytingar í nágrenninu, m.a. þarf að 
fjarlægja hús báðum megin og öll umferð upp 
Lækjargötu sem ætlar norður Reykjanesbraut þyrfti 
að fara um tvö hringtorg í Setbergi.

NIÐURGRAFIN REYKJANESBRAUT
Í þessari útfærslu er Reykjanesbrautin grafin niður 

frá Lækjargötu og austur fyrir nýjan Álftanesveg. Þar 
yrði hringtorg ofan á og frá því ný tenging við 
norðurhluta Setbergshverfis. Hringtorg yrði ofan á 
Reykjanesbrautinni við Lækjargötu. Í þessari tillögu 
er jafnvel mögulegt að setja stærri hluta brautarinnar í 
stokk.

Reykjanesbrautin breytist
Stokkur eða göng?

Jarðgöng undir Setbergshamarinn

Reykjanesbrautin í lokuðum 
stokk á stuttum kafla við 
Kaplakrika.

Skannaðu kóðann og skoðaðu 
ítarlegri frétt á fjardarfrettir.is

Hreins  unar
dagar garða
Dagana 25. maí - 29. maí verða hreinsunardagar í 

Hafnarfirði undir yfirskriftinni HREINSUM 
HAFNARFJÖRÐ en þá geta íbúar í Hafnarfirði losað 
sig við garðúrgang í gám við alla grunnskóla 
hverfanna. Gámarnir verða við skólana frá kl. 17 
miðvikudaginn 25. maí til loka dags sunnudaginn 29. 
maí. Íbúar í Hafnarfirði eru hvattir til að nýta sér 
þjónustuna eða koma pokunum beint á Sorpu. Sorpa 
tekur á móti garðúrgangi endurgjaldslaust. 

Athygli er vakin á því að lóðarhöfum er skylt að 
halda vexti trjáa og runna á lóðinni innan lóðarmarka.
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Kosningaskrifstofa M-listans, Miðflokksins og óháðra er á Helluhrauni 22 (Kiwanishúsinu). Hún er opin dag hvern í maí frá kl. 16-18. Allir velkomnir í 
kaffi og spjall. Á kjördag verður opið frá kl. 11-17. Eldri borgarar sérstaklega velkomnir sunnudaginn 8. maí kl. 14-16 þar sem fjallað verður um stöðu 
eldri borgara. Stutt fræðsluerindi um stjórnmálin í bænum hina dagana. 

Vefsíða: xmhafnarfjordur.is  -             Netfang: hafnarfjordur@midflokkurinn.is

M-listi Miðflokksins og óháðra í Hafnarfirði - fyrir þig

Efstu tvö sæti M-listans skipa - Arnhildur Ásdís Kolbeins fjármálastjóri, viðskipta- og lögfræðingur og Sigurður Þ. Ragnarsson 
bæjarfulltrúi.

Kveðja frá Sigga stormi.
“Kæri kjósandi. 
M-listinn hefur á kjörtímabilinu stutt dyggilega við öll góð framfaramál en um leið veitt meirihlutanum 
nauðsynlegt aðhald. Þess á milli staðið fast í fæturna í umdeildum málum en ávallt gætt sanngirni. 
Ágæti kjósandi, nú hefur þú valið. Ég óska eftir þínum stuðningi í kosningunum 14. maí nk”.
Með góðri kveðju, Siggi stormur bæjarfulltrúi og oddviti M-listans í bænum.

XM
HAFNARFJÖRÐUR
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Ko m d u  m e ð  b í l i n n  í  s k o ð u n .
E n g a r  t í m a p a n t a n i r,  b a r a  m æ t a .

Virkt íbúasamráð er forsenda farsællar 
ákvarðanatöku. Meiri sátt ríkir um 
ákvarð anir bæjarstjórnar sem 
byggja á virku samráði  í stór
um málum sem smáum. 

Áherslan á lýðræði og lýð
ræðis leg vinnubrögð er grunn
stoð í stefnu Samfylkingarinnar. 
Í huga jafnaðarmanna er lýð
ræðið meira en bara kosningar á 
fjögurra ára fresti. Lýð ræðis leg 
vinnubrögð fela í sér marg
víslega möguleika fyrir almenn
 ing til að hafa áhrif á gang mála og 
ákvarðanir stjórnvalda á milli kosn inga, 
allt frá einföldum hverfafundum yfir í 
allsherjar íbúakosningar um stærri mál. 

STÓR SKREF STIGIN UNDIR 
FORYSTU 
SAMFYLKINGARINNAR 
Þegar Samfylkingin stýrði málum í 

Hafnarfirði varð bærinn leiðandi á meðal 
sveitarfélaga í þróun lýðæðismála og 
nýsköpun í stjórnsýslu. Þá voru stigin stór 
skref til aukinnar þátttöku íbúa í 
mikilvægum ákvörðunum. Árið 2002 var 
bæjarbúum tryggður réttur til þess að 
krefjast atkvæðagreiðslu um einstök mál. 
Einnig höfðu jafnaðarmenn forgöngu um 

að stofna notenda og ráðgjafaráð og í 
dag eru starfandi ungmenna og 

öldungaráð og ráðgjafaráð í 
mál efnum fatlaðs fólks og 
fjölmenningaráð. Aðkoma ráð
anna að málum sem varða 
hags muni þeirra er ómetanleg 
og við eigum að halda áfram 
styðja þau og bæta umgjörð 
þeirra til að sinna verkum 
sínum. Jafnaðarmenn vísa því 
með stolti til fyrri verka sinna í 
lýðræðismálum í Hafnarfirði og 

við ætlum að gera enn betur. 
AUKUM ÞÁTTTÖKU ÍBÚA 
Ávinningurinn af samráðsmenningu 

innan sveitarfélags er margvíslegur. Slík 
menning ýtir undir ánægju íbúa og virkari 
þátttöku þeirra í starfsemi, stefnumótun 
og ákvarðanatöku sveitarfélagsins. Það er 
því til mikils að vinna og með markvissum 
aðgerðum eigum við hiklaust að stefna að 
því að leita meira til íbúa og auka þátttöku 
þeirra í stjórnun og stefnumótun sveitar
félagsins. Og það munu jafnaðarmenn 
gera í meirihluta á næsta kjörtímabili  að 
sjálfsögðu. 

Höfundur skipar 3. sæti á lista 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

Íbúalýðræði  
forsenda vandaðra 

ákvarðana 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Rampar eru sennilega það sem flest 
okkar hugsa um þegar talað er um 
að gengi. Vissulega eru háir þröskuldar, 
tröppur, stigar og þrengsli mörgu fólki 
hindrun, en í stóra samhenginu eru 
að gengismál miklu víðtækari og ná m.a. 
utan um félagslegt aðgengi, stafrænt 
aðgengi og aðgengi fólks að umhverfi 
sínu og þjónustu. Aðgengismál í víðu 
samhengi snerta því mikinn fjölda fólks.

Undir félagslegt aðgengi falla mögu
leik ar fólks til að taka virkan þátt í sam
félag inu, stunda nám og sinna áhuga mál
um. Þessir möguleikar takmarkast oft af 
félags legri stöðu eða fjárhagslegri getu. 
Skortur á þjónustu eins og túlkum getur 
takmarkað aðgengi fólks og sömuleiðis 
geta tekjuöflunarmöguleikar fatlaðs fólks 
verið takmarkaðir.

Sífellt meira af þjónustu bæjarfélaga, 
fyrirtækja og þjónustustofnana fer fram 
yfir netið. Markmiðið er að einfalda lífið 
og spara tíma og fyrirhöfn. Stundum 
gleym ist samt að gera ráð fyrir fólki sem 
einhverra hluta vegna á erfitt með að nýta 
þessar lausnir og hefur krafa um rafræn 
skilríki við slíka þjónustu valdið fötluðu 
fólki erfiðleikum. Þá getur hönnun vef
um hverfisins sjálfs verið ófullnægjandi 
og það því illfært fólki sem glímir við 
alvarlega sjónskerðingu, lit eða lesblindu.
Áðurnefndir rampar eru dæmi um 

eftirálausnir þegar aðgengi að umhverfi 
hefur verið ófullnægjandi og ekki tekið 
tillit til algildrar hönnunar. Ójafnar gang
brautir, skarpir kantar og skortur á merk
ingum fyrir sjónskerta geta valdið vand
ræðum og óhöppum. Nýlega hafa verið 
tekin í notkun snjallskýli fyrir almennings
samgöngur sem sýna í rauntíma hvenær 
næsti strætó kemur og númer hvað hann 
er. Upplagt væri að bæta við talgerfli til 
að koma þessum upplýsingum til sjón
skertra farþega – svipað og er í nýrri 
strætisvögnum, sem segja farþegum 
sínum hvaða stoppistöð er næst.

Píratar leggja áherslu á aðgengi í víðum 
skilningi. Nauðsynlegt er að algild 
hönnun sé viðhöfð í öllu skipulagi og að 
virkt og raunverulegt samráð sé haft við 
alla íbúa í allri þjónustu.

Höfundar eru frambjóðendur í 1. og 
2. sæti fyrir Pírata í Hafnarfirði

Aðgengismál í stóra 
samhenginu

Haraldur R. 
Ingvason

Hildur Björg 
Vilhjálmsdóttir
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Skemmtilegustu leiksýningarnar eru í Hafnarfirði

Dríð ykkur á lokasýningar vetrarins 
13 og 15 maí

Miðasala 565 5900 og á tix.is
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Af hverju að kjósa VG?
Við viljum

Raunverulega umhverfis- 
og náttúruvernd

1. sæti

Jafnari tækifæri fyrir alla

2. sæti

Vera leiðandi í skapandi 
skólastarfi

3. sæti

Verk- og nýsköpunar–
miðstöð fyrir ungt fólk

4. sæti

 XV
14. maí

Kynntu þér málin okkar: x22.vg.is
Vertu með: @vg_hafnarfirdi
facebook.com/vinstrid

Í næstum tvo áratugi hefur 
svokölluð SMT stefna verið 
við lýði í skólum Hafnar
fjarðar. Hún er byggð á kenn
ing um atferlismótunar þar sem 
hrós í formi miða er veitt fyrir 
æskilega hegðun og umbun 
því gerð að útgangs punkti í 
hegðun barna. 

Öll getum við verið sam
mála um mátt hróss og styrk
ingar já  kvæðrar hegðunar en hins vegar 
má setja stórt spurningarmerki við að 
notast við atferlismótandi kerfi sem 
byggt er á hugmyndafræði þar sem 
útgangs punkturinn er að börn kunni 
ekki að haga sér. Síðan má setja spurn
ingar merki við svo mikla miðstýringu á 
heilu sveitarfélagi sem gerir kennurum 
og skólastarfi sjálfu erfitt fyrir að vera 
skapandi og sjálfstætt og hverjum skóla 
fyrir sig að marka sér eigin stefnu.

Það er klárlega kominn tími til að 
afnema SMT stefnuna í Hafnarfirði og 
taka upp annars konar kerfi sem sátt ríkir 
um meðal kennara, barna og foreldra.

Á skólaþingi sveitarfélaganna sem fór 
fram fyrr í vetur kom skýrt fram hvar 

pottur er brotinn hjá sveitar
félögum í geðheilbrigðismálum 
barna og aðgangi þeirra að 
sér fræðingum. Það vantar sár
lega fræðslu til nemenda um 
geðheilbrigði og stórauka þarf 
aðgengi kennara og nemenda 
að sérfræðingum innan skól
ans og nú enn frekar eftir þau 
áhrif sem Covid hefur haft á 
mörg börn. 

Við  Vinstri græn í Hafnar firði viljum 
gera Hafnarfjörð að sveitar félagi sem 
tekur forystu í mennta og geðheil
brigðismálum barna með því að innleiða 
forvarnarstarf í skólakerfið og tryggja 
sálfræðinga við hvern skóla til að sinna 
geðheilbrigði nemenda og styðja betur 
við starfsfólk í sínum störf um. Við 
viljum aukna áherslu á skapandi skóla
starf sem og innleiða núvitund í 
skólastarfið þar sem það hefur sýnt sig 
bæði hérlendis og er lendis að það 
stórbætir líðan nem enda.

Höfundur skipar 3. sæti á 
framboðslista Vinstri grænna í 
Hafnarfirði.

Göngum lengra í 
skólamálum

Treystum sjálfsákvörðunarrétt skóla, tryggjum forvarnarstarf í 
geðheil brigðis  málum og aukum áherslu á skapandi skólastarf

Anna Sigríður 
Sigurðardóttir

Píratar í Hafnarfirði hafa tekið saman 
11 áherslur fyrir komandi sveitar stjórn ar
kosningar og eru þær sundurliðaðar í að 
gerða punkta sem finna má á heimasíðu 
Pírata. Áherslurnar eru aðgengilegar á 
þremur algengustu tungumálum lands ins, 
sem er í samræmi við við áherslur Pírata 
á fjölmenningu og lýðræði. 

Píratar leggja mikið upp úr samráði við 
íbúa og aðgengi íbúa að upplýsingum og 
ákvarðanatöku. Þetta á við á öllum svið
um, svo sem hvað varðar skipulag, 
almanna  þjónustu og umhverfismál. Því 
verða öflug hverfisráð og umboðsmaður 
bæjarbúa hryggjarstykkið í lýðræðis
bænum Hafnarfirði.

Leikskólastarf er ómetanlegur þáttur 
samfélagsins og ber að launa sem slíkan. 
Píratar vilja brúa bil milli fæðingarorlofs 
og leikskóla en einnig viljum við koma á 
sveigjanlegum vistunartíma og styðja enn 
frekar við styttingu vinnuvikunnar. Þann
ig tryggjum við grunninn að fjöl skyldu
vænu velferðarsamfélagi. Píratar vita að 
fjölbreytt tómstundastarf er mikilvægt 
öllum aldurshópum, en and legt og líkam
legt heilbrigði hefur afger andi áhrif á lífs
gæði fólks á öllum aldri. Píratar tala fyrir 
því að ávallt skuli standa vörð um 
mannlega reisn, friðhelgi einka lífs og 
sjálfs ákvörð unarrétt. Þetta á sérstaklega 

við hjá eldra fólki og ýmsum hópum fólks 
í viðkvæmri stöðu. Og það verður aldrei 
of oft sagt að Píratar hafna alfarið ofbeldi, 
rasisma og fordómum í öllum myndum.

Píratar leggja  mikla áherslu á að vinna 
að skipulagsmálum og innviðaupp bygg
ingu í samstarfi við nágrannasveitarfélögin. 
Píratar vilja að Hafnarfjörður skipi sér í 
forystu hvað umhverfismál varðar, með 
verndun útivistarsvæða og fjölgun raf
hleðslu stöðva, með því að efla örflæði og 
almenningssamgöngur og stefni ótrauður 
á hringrásarhagkerfi og þéttingu byggðar. 

Áherslur Pírata eru byggðar á faglegum 
grunni með velferð allra núver andi og 
fram tíðar íbúa að leiðar ljósi. Píratar 
standa fyrir gagnsæi, heiðarleika og lýð
ræðisleg stjórnmál. Kjósum Pírata.

Höfundar eru frambjóðendur í 1. og 
2. sæti fyrir Pírata í Hafnarfirði

Áherslur sem  
skipta máli

Haraldur R. 
Ingvason

Hildur Björg 
Vilhjálmsdóttir
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Malarskófla

1.765

Malarskófla  
147cm

1.935
Hrífa

2.255

Stungugaffall

2.995
Kantskeri

2.190

Hekkklippur

2.355

Greinaklippur 
180mm

695

Stök garðverkfæri
Verð frá kr. 425

Garðhanska Flower

195

Allt fyrir vorverkin

Hnjápúði  
fyrir garðinn EVA

895

Grasklippur 330mm

1.795

Laufhrífa  
PREMIUM

1.325

Truper Haki 5lbs 
tréskaft

2.629

Margnota
Meister Ruslapoki 
PopUp 160litr

2.385

Truper bogasög 

1.349

Hjólbörur 80L

6.795  

Truper garðverkefæri 4 í setti

1.995

Garðskafa

1.390
Pretul greinaklippur

1.159  

Strákústur  
30cm

955

Greinaklippur 
480mm Ø=22mm

2.245

20árGott verð fyrir alla í   
2002 – 2022

SENDUM UM 
LAND ALLT!
www.murbudin.is

Stunguskófla

2.995

Weber  
staurasteypa
Þyngd: 15kg

1.085
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Lavor STM 160 ECO háþrýstidæla
3 stillingar á þrýsting (einkaleyfi)
Mótor: 2500W, Þrýstingur: 160 bör 
Vatnsflæði: 510 l/kls

31.196 
Áður 38.995 kr.

20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

Stór 
aukahluta-
pakki

71.996
Áður 89.995 kr.

MOWER CJ20G  
Sláttuvél m/drifi, Briggs&Stratton 

mótor, rúmtak 150CC, skurðarvídd 
51cm 20‘‘ Safnpoki að aftan 65L, 

hliðarútskilun. Skurðhæð 
og staða 25-75mm/8

20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

25.356
        Áður 31.695 kr.

Sláttuorf: 1cylinder  
loftkældur mótor.  
0,7 kW  Rúmtak 31CC, Stærð 
bensíntanks 0,65 L

20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

Malarskófla flöt

1.769

Öflugar hjólbörur 90 lítra 

9.596
 Áður 11.995 kr. 

20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm

23.996
Áður 29.995 kr.

Kaliber ferðagasgrill 

20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

Garðverkfærasett Klóra,  
skófla og greinaklippur

3.116
Áður 3.895 kr. 20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

Bio Kleen 
Pallahreinsir
1 líter 

796 Áður 995 kr.
5L 3.196 kr. Áður 3.995 kr.

20%

AFMÆLISAFSLÁTTUR

 Blákorn 7kg 

3.455
Graskorn 5kg

2.155

Sláttuorf  
Royal Garden
FBC310
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Uppland okkar Hafnfirðinga er 
ómetan leg náttúruparadís. Við búum svo 
vel að eiga náttúruperlur sem gaman er að 
heim sækja eins og t.d. Hvaleyrarvatn, 
Gjárnar og Helgafell svo fáeinar séu 
nefndar. Við í Framsókn höfum lagt 
áherslu á uppbyggingu stíga til að auka 
aðgengi allra að upplandinu og höfum nú 
þegar sett í gang uppbyggingu stígs við 
Hvaleyrarvatn, en þar verður byggður 
stígur sem mun nýtast fyrir alla, jafnt 
hlaupara sem hjólastóla. Einnig stefnum 
við að frekari uppbyggingu nýrri stíga í 
samræmi við tillögur starfshóps, sem og 
lagfæringu eldri stíga. 

Upplandið okkar getur líka verið 
að gengilegt á veturna fyrir iðkun göngu
skíða með því að troða spor um stígana 
þegar snjóalög bjóða upp á það. Þetta er 
meðal þess sem við í Framsókn viljum 
hrinda í framkvæmd. 

Við þurfum þó ekkert endilega að fara 
upp í uppland til að stunda útivist – það er 
hægt innanbæjar líka. Við höfum lagt 
áherslu á endurnýjun gangstétta og er það 
verkefni langt komið en þó ekki lokið. 
Við þurfum að tryggja að gangstéttirnar 
okkar fái eðlilegt viðhald og verði ruddar 
á veturna svo þær geti þjónað sínu 

hlutverki, hvort sem það er til útivistar 
eða samgangna. 

Okkur í Framsókn langar að byggja 
skíðalyftu (töfrateppi) á Þorlákstúni fyrir 
börn og vonandi er hægt að hanna hana 
þannig að hún geti nýst á sumrin líka, t.d. 
fyrir hjólafólk. Eins væri hægt að setja 
segldúk í brekkuna sem börn gætu rennt 
sér niður á góðviðris degi og tekið 
töfrateppið upp. Við í Framsókn viljum 
standa undir nafni og sækja fram. Með 
þessu móti væri hægt að nýta áður ónýttar 
náttúruperlur innan bæjarins. Við þurfum 
líka að tryggja fjármagn til viðhalds 
leiksvæða og þar verður að viðurkennast 
að ekki hefur nægilega vel tekist til. Við 
getum betur og þá gerum við betur!

Árni Rúnar skipar 3. sæti á lista 
Fram sóknar og Jón Atli skipar 9. sæti.

Er ekki bara best að 
stunda útivist í 

Hafnarfirði? 

Árni Rúnar 
Árnason

Jón Atli  
Magnússon

Íslenska þjóðin er að eldast og á næstu 
árum og áratugum munum við sjá 
þennan hóp stækka verulega. Við lifum 
lengur og höldum heilsu fram á efri ár í 
auknum mæli  þannig eru eldri borgarar 
ekki afgangsstærð, heldur mikilvægur 
hópur með kröfur og getu til að leggja sitt 
af mörkum til samfélagsins. 

Áherslur Félags eldri borgara fyrir 
sveitarstjórnarkosningar 2022 eru skýrar 
því félagsfólkið vill hafa áhrif á sitt 
nánasta umhverfi. Þau vilja fjölbreytt 
bú setuúrræði í sinni heimabyggð, þau 
vilja lífsgæði, samveru og öryggi á eigin 
forsendum. Þau vilja fjárhagslegt sjálf
stæði og lægri húsnæðis kostnað, auk 
fjölbreyttra úrræða til heilsueflingar. 
Einnig vilja þau að raddir þeirra heyrist 
og eftirfylgni sé með óskum þeirra t.d. 
varðandi rekstur og aðbúnað á hjúkr unar
heimilum, og í öldungaráðum sveitar
félaga. 

Í Hafnarfirði búa rúmlega 2700 íbúar 
sem náð hafa eftirlaunaaldri, þar af 1300 
karlmenn og 1400 konur. Af þessum 
fjölda eru aðeins rúmlega 40 manns 
starfandi á vinnumarkaði samkvæmt 
gögnum frá Hagstofu Íslands. Vissulega 
eru ellilífeyrisþegar mismunandi að 
atgerfi, en eitthvað segir manni að mikil 
reynsla og þekking fari forgörðum með 
því að bjóða eldra fólki ekki val um 
atvinnuþátttöku. 

Píratar vilja gera vel við fullorðnu íbú
ana okkar. Við viljum hlúa að andlegri og 
líkamlegri heilsu eldri bæjarbúa, til 
dæmis með því að bjóða eldri borgurum 
upp á fjölbreyttar tómstundir og útivist í 
Hafnarfirði eftir getu hvers og eins. Eitt af 
grunn stefum Pírata er að standa vörð um 
og efla sjálfsákvörðunarrétt allra lands
manna. 

Þannig sjá Píratar fyrir sér að í 
Hafnarfirði megi bjóða upp á úrræði á 
vegum bæjarins þar sem ellilífeyrisþegum 
verða boðin tækifæri til heilsueflingar, 
tómstunda, útivistar og möguleika til að 
nýta reynslu og þekkingu sína með 
ýmsum atvinnuúrræðum. Hugsanlega 
geta aðilar eins og heilsugæslan, Mark
aðsstofa Hafnarfjarðar, Starfsendur hæf
ing Hafnarfjarðar og öldungaráð unnið 
saman að ofangreindu.

Albert Svan og Ragn heið ur skipa 3. 
og 6. sæti á lista Pírata.

Eldri borgarar  
í Hafnarfirði 

Ragn heið ur H. 
Eiríksdóttir Bjarman

Albert Svan 
Sigurðsson

Kosningarnar þann 14. maí næst kom
andi snúast á stórum hluta um það 
hverjum bæjarbúar treysta til að 
fara með stjórn bæjarins.  Við í 
Framsókn erum áfram tilbúin í 
það verkefni. 

Fyrir kosningarnar 2018 
höfð um við það yfirmarkmið 
að gera góðan bæ enn betri. Það 
hefur svo sannarlega tekist. Við 
sjáum það á þeirri kraftmiklu 
uppbyggingu sem er út um all
an bæ, við höfum lækkað álög
ur á fjölskyldufólk m.a. með því að 
stórauka systkinaafslætti, stigin voru 
skref í þá átt að skólamáltíðir í grunn
skólum verði gjaldfrjálsar, það hafa verið 
opnaðir þrír nýir búsetukjarnar fyrir fatlað 
fólk, allir nýfæddir Hafnfirðingar fá gjöf 
frá bænum og svona mætti lengi telja.

Niðurstöður ánægjuvogar Gallup sýna 
fram á að mikill meirihluti Hafnfirðinga 
er ánægður með þjónustu bæjarins. En 
það eru alltaf tækifæri til umbóta. Við 
erum áfram tilbúin í þá umbótavinnu í 
samstarfi við aðra flokka.

Framsókn er miðjuflokkur. Flokkur 
sam vinnu og sátta. Sem formaður í fjöl
skylduráði á þessu kjörtímabili hef ég 

starfað með öllum flokkum. Í langflestum 
málum hefur fjölskylduráð verið sam

mála. Ég tel að það sé vegna 
þess að það er allt uppi á 
borðinu, við ræð um málin fram 
og tilbaka og kom umst svo 
yfirleitt að sam eig in legri 
niðurstöðu. Þannig vinnubrögð 
viljum við taka með okkur inn í 
bæjarstjórn Hafn arfjarðar. Ég 
hef tæplega 20 ára reynslu sem 
skólastjóri. Sú reynsla á eftir að 
nýtast mér afar vel í bæjarstjórn 

Hafnar fjarðar. Reynslan hefur kennt mér 
það fyrst og síðast að það að hlusta á fólk 
skiptir öllu máli, sýna fólki áhuga og 
finna lausnir. Við vinnum málin saman.

Þegar ég flutti í Hafnarfjörð árið 2008 
fann ég um leið að hér var gott að búa. 
Hér er góður bæjarbragur og yndislegt 
fólk. Hafnfirðingar eru stoltir af bænum 
sínum og mega líka vera það. Við erum 
með sama yfirmarkmið nú og fyrir 
kosningarnar 2018; gera góðan bæ enn 
betri. Við þurfum þig með í þá vegferð. 

Framtíð Hafnarfjarðar ræðst á miðjunni 
– XB.

Höfundur er oddviti Framsóknar í Hafn
ar firði og skólastjóri Öldutúnsskóla.

Hverjum treystir  
þú best?

Valdimar  
Víðisson

Sagt er að hundar séu bestu vinir 
mannanna og í flestum tilfellum 
er það dagsatt.

Í  Hafnarfirði eru skráðir um 
800 hundar og eflaust eru þeir 
nokkrir sem eru óskráðir. Það er 
þó erfitt að átta sig á fjölda 
hunda í Hafnarfirði en við 
göng ur um bæinn má sjá að 
fjöldinn er nokkuð mikill.

Við í Framsókn viljum efla 
og byggja upp hundasvæðið 
sem staðsett er við Hvaleyrar vatnsveg. 

Við viljum setja upp hundaleiktæki, 
þrauta braut og skolunarbúnað ásamt því 
að lagfæra og viðhalda hundasvæðinu. Þá 
viljum við einnig leggja áherslu á að 
hundasvæðinu yrði sinnt betur og nýjum 
ruslatunnum með hundapokum verði 
komið fyrir. 

Það hefur verið ákall frá hundaeigendum 
að koma upp góðu hundasvæði í Hafnar
firði þar sem lausaganga er leyfð. Á 
kjörtímabilinu sem senn er að enda var 
sett upp gott hundagerði við kirkjugarðinn 
í suðurbænum. Það er vel nýtt og því 

nauðsynlegt að halda áfram að sinna 
stórum hópi hundaeigenda í 
Hafnarfirði vel. 

„Ég er glaðasti, glaðasti, 
glað asti hundur í heimi. Mér er 
klappað á hverjum degi og ég 
er að  fíla‘ða,“ segir í laginu 
Glað asti hundur í heimi eftir 
Friðrik Dór. 

Er ekki bara best að botna 
lagið og syngja um glöðustu 
hundana í Hafnarfirði sem fá að 

hlaupa um frjálsir á hundasvæði, hitta 
vini sína, hnusa, hlaupa og digg‘aða?

Er ekki bara best að eiga hund í Hafn
arf irði? Það verður það þegar upp er 
komið flott opið hundasvæði í heima
bænum okkar þar sem við getum meira 
segja skolað bestu vini okkar áður en við 
höldum heim á leið. Það yrði líka kær
komið fyrir hafnfirska hundaeigendur að 
þurfa ekki að fara úr sveitarfélaginu til að 
komast á gott og opið hundasvæði. 

Höfundur er í 2. sæti á lista 
Framsóknar í Hafnarfirði og 
hundaeigandi

Er ekki bara best að 
vera hundur í 
Hafnarfirði?

Margrét Vala 
Marteinsdóttir
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Hafnarfjarðarbær óskar eftir áhugasömum aðilum til þess að 1) leigja söluhús á 17. 
júní, þá helst með sölu á mat og drykk og 2) vera með skapandi og skemmtilegt 
atriði? Vertu með!

 

Söluhús eða skemmtiatriði á 17. júní
Viltu taka þátt í hátíðarhöldunum?  

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er 17. maí á ith@hafnarfjordur.is

Íslandsmótin í badminton fóru fram í 
TBR húsunum þetta vorið og sendi 
Badmintonfélag Hafnarfjarðar fjölmennt 
lið til keppni bæði á Íslandsmót unglinga 
og Meistaramót Íslands sem er Íslands
meistaramót í fullorðinsflokkum.  

46 BHingar kepptu á Íslandsmóti 
unglinga og komu heim með 24 verðlaun 
þar af 9 Íslandsmeistaratitla. Erik Valur 
Kjartansson náði þeim frábæra árangri að 
sigra þrefalt í U11 flokknum, í einliða, 
tvíliða og tvenndarleik. Aðrir Íslands
meistarar voru Lilja Guðrún Kristjáns
dóttir í U11, Laufey Lára Haraldsdóttir í 
U13, Katla Sól Arnarsdóttir 
í U15 og Halla Stella Svein
björnsdóttir í U15 og U17.

BHingar sterkir í badminton

Erik Valur Kjartansson, BH.Skannaðu og lestu meira:
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Kjörfundur í Hafnarfirði
vegna sveitastjórnarkosninganna 14.maí 2022 
Hefst kl. 9 og lýkur kl. 22

Kjörstaðir í Hafnarfirði eru Lækjarskóli og Ásvellir, íþróttamiðstöð

Lækjarskóli Ásvellir

Kjósendum er bent á vefinn kosning.is og upplýsingar á hafnarfjordur.is.

Kjósendum ber að framvísa persónuskilríkjum á kjörstað

Símanúmer á kjörstöðum:
Lækjarskóli 555 0585 
Ásvellir 525 8700

Yfirkjörstjórn Hafnarfjarðar
Þórdís Bjarnadóttir, Hildur Helga Gísladóttir og Helena Mjöll Jóhannsdóttir.

Yfirkjörstjórn hefur aðsetur í Lækjarskóla á kjördag á meðan á kjörfundi stendur. 
Eftir að kjörfundi hefur verið slitið flyst aðsetur yfirkjörstjórnar á Ásvelli, íþróttamiðstöð.
Talning atkvæða fer fram á Ásvöllum.

1. kjördeild
Erl.bús.leng. en 8 ár
Erl.bús.skem. en 8 ár
Ótilgreint
Arnarhraun
Austurgata
Álfaberg
Álfaskeið
Ásbúðartröð
Berjahlíð
Birkiberg
Birkihlíð
Birkihvammur
Bjarmahlíð
Blómvangur
Brattakinn
Breiðvangur

2. kjördeild
Brekkugata
Brekkuhlíð
Brekkuhvammur
Brunnstígur
Burknaberg
Bæjarhraun
Dalshraun
Dofraberg
Drangagata
Efstahlíð
Einiberg
Einihlíð
Engjahlíð
Erluhraun
Fagraberg
Fagrahlíð
Fagrakinn
Fagrihvammur
Fálkahraun
Fjarðargata
Fjóluhlíð
Fjóluhvammur
Flatahraun
Flókagata

Furuberg
Furuhlíð
Garðavegur
Garðstígur
Glitberg
Glitvangur
Greniberg
Grænakinn
Gunnarssund
Hamarsbraut
Háabarð
Háaberg
Háakinn
Háihvammur
Heiðvangur

3. kjördeild
Hellisgata
Hellubraut
Herjólfsgata
Hjallabraut
Hlíðarbraut
Hnotuberg
Holtsgata
Hólabraut
Hólsberg
Hraunbrún
Hraunhvammur
Hraunkambur
Hraunstígur
Hrauntunga
Hraunvangur
Hringbraut
Hvaleyrarbraut 
Hvammabraut
Hvassaberg

4. kjördeild
Hverfisgata
Jófríðarstaðavegur
Kaldakinn
Kelduhvammur
Kirkjuvegur

Kjarrberg
Kjóahraun
Klausturhvammur
Klettaberg
Klettagata
Klettahraun
Kléberg
Klukkuberg
Krosseyrarvegur
Krókahraun
Kvistaberg
Kvíholt
Langeyrarvegur
Laufvangur
Lindarberg
Lindarhvammur
Linnetsstígur
Ljósaberg
Ljósatröð
Lóuhraun
Lyngbarð
Lyngberg
Lynghvammur
Lækjarberg

5. kjördeild
Lækjargata
Lækjarhvammur
Lækjarkinn
Mánastígur
Mávahraun
Melholt
Merkurgata
Miðvangur
Mjósund
Mosabarð
Móabarð
Móberg
Mýrargata
Norðurbakki

6. kjördeild
Norðurbraut
Norðurvangur
Nönnustígur
Reykjavíkurvegur
Reyniberg
Reynihvammur
Selvogsgata
Skálaberg
Skerseyrarvegur
Skipalón
Skjólvangur
Skógarhlíð
Skólabraut
Skúlaskeið
Skútahraun
Sléttahraun
Smárabarð
Smárahvammur
Smiðjustígur
Smyrlahraun

7. kjördeild
Sólberg
Sóleyjarhlíð
Sólvangsvegur
Staðarberg
Staðarhvammur
Stapahraun
Steinahlíð
Stekkjarberg
Stekkjarhvammur
Stekkjarkinn
Strandgata
Stuðlaberg
Suðurbraut
Suðurgata
Suðurhvammur
Suðurvangur
Sunnuvegur
Svalbarð
Svöluhraun

8. kjördeild
Stök hús:
Brúsastaðir
Bæjarhvammur
Jófríðarstaðir
Ljósaklif
Setberg
Sæból
Sævangur
Tinnuberg
Tjarnarbraut
Traðarberg
Trönuhraun
Tunguvegur
Túnhvammur
Unnarstígur
Urðarstígur
Vallarbarð
Vallarbraut
Vesturbraut
Vesturgata
Vesturvangur
Vitastígur
Víðiberg
Víðihvammur
Víðivangur
Vörðuberg
Vörðustígur
Þórsberg
Þrastahraun
Þrúðvangur
Þúfubarð
Öldugata
Ölduslóð
Öldutún

9. kjördeild
Akurvellir
Álfholt
Berjavellir
Bjarkavellir
Blikaás
Blómvellir
Brattholt
Brekkuás
Brenniskarð

10. kjördeild
Burknavellir
Bæjarholt
Daggarvellir
Dalsás
Drangsskarð
Drekavellir
Dvergholt
Einivellir
Engjavellir

11. kjördeild
Erluás
Eskivellir
Eyrarholt
Fífuvellir
Fjóluás
Fjóluvellir
Fléttuvellir
Furuás
Furuvellir

12. kjördeild
Gauksás
Geislaskarð
Glimmerskarð
Glitvellir
Hafravellir
Hamrabyggð
Hádegisskarð
Háholt

Hlíðarás
Hnoðravellir
Holtabyggð
Hraunskarð
Hörgsholt
Kirkjuvellir
Klapparholt
Klettabyggð
Klukkuvellir

13. kjördeild
Kríuás
Kvistavellir
Lóuás
Malarskarð
Miðholt
Móbergsskarð
Næfurholt
Skógarás
Spóaás
Stuðlaskarð
Suðurholt
Svöluás
Teigabyggð
Úthlíð
Vallarbyggð
Vesturholt
Vikurskarð
Völuskarð
Þrastarás

Nánar á:

hfj.is/kosningar2022

Eftirfarandi framboðslistar eru boðnir fram við 
sveitastjórnarkosningarnar í Hafnarfirði þann 14. maí 2022

B - Framsókn

1. Valdimar Víðisson
2. Margrét Vala Marteinsdóttir
3. Árni Rúnar Árnason
4. Jóhanna Erla Guðjónsdóttir
5. Bjarney Grendal 

Jóhannesdóttir
6. Guðmundur Fylkisson
7. Einar Gauti Jóhannsson
8. Jóhanna M Fleckenstein
9. Jón Atli Magnússon
10. Sindri Mar Jónsson
11. Juliana Kalenikova
12. Garðar Smári Gunnarsson
13. Snædís Karlsdóttir Bergmann
14. Þórey Anna Matthíasdóttir
15. Júlíus Sigurjónsson
16. Linda Hrönn Þórisdóttir
17. Ágúst Bjarni Garðarsson
18. Svanhildur Sveinbjörnsdóttir
19. Erlingur Örn Árnason
20. Petrea Aðalheiður 

Ómarsdóttir
21. Guðbjörg Fjóla Halldórsdóttir
22. Þórarinn Þórhallsson

C - Viðreisn

1. Jón Ingi Hákonarson
2. Karólína Helga Símonardóttir
3. Árni Stefán Guðjónsson
4. Sigrún Jónsdóttir
5. Auðbergur Már Magnússon
6. Þórey Þórisdóttir
7. Þröstur V. Söring
8. Lilja Guðríður Karlsdóttir
9. Sigurjón Ingvason
10. Rebekka Rósinberg 

Harðardóttir
11. Hrafnkell Karlsson
12. Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir
13. Máni Þór Magnason
14. Eva Rut Bernhöft Reynisdóttir
15. Sævar Már Gústafsson
16. Sonja M. Scott
17. Hermundur Sigurðsson
18. Ásthildur Ásmundardóttir
19. Daði Lárusson
20. Vaka Ágústsdóttir
21. Halldór Halldórsson
22. Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir

D - Sjálfstæðisflokkur

1. Rósa Guðbjartsdóttir
2. Orri Björnsson
3. Kristinn Andersen
4. Kristín Thoroddsen
5. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir
6. Helga Ingólfsdóttir
7. Lovísa Björg Traustadóttir
8. Helga Björg Loftsdóttir
9. Hilmar Ingimundarson
10. Bjarni Lúðvíksson
11. Þórður Heimir Sveinsson
12. Díana Björk Olsen
13. Örn Geirsson
14. Kristjana Ósk Jónsdóttir
15. Thelma Þorbergsdóttir
16. Júlíus Freyr Bjarnason
17. Tita Valle
18. Þorvaldur Svavarsson
19. Viktor Pétur Finnsson
20. Magnús Ægir Magnússon
21. Halla Sigrún Mathiesen 
22. Ólafur Ingi Tómasson

L - Bæjarlistinn

1. Sigurður Pétur Sigmundsson
2. Hulda Sólveig Jóhannsdóttir
3. Árni Þór Finnsson
4. Guðlaug Svala Steinunnar 

Kristjánsdóttir
5. Arnbjörn Ólafsson
6. Klara G. Guðmundsdóttir
7. Jón Ragnar Gunnarsson
8. Ingibjörg Gróa Gunnarsdóttir
9. Lilja Eygerður Kristjánsdóttir
10. Einar P. Guðmundsson
11. Böðvar Ingi Guðbjartsson
12. Sara Bergdís Albertsdóttir
13. Ólafur Sigurðsson
14. Rakel Þorsteinsdóttir
15. Vilborg Lóa Jónsdóttir
16. Helga Björg Arnardóttir
17. Baldur Kristinsson
18. Olga Huld Gunnarsdóttir
19. Valgerður Heimisdóttir
20. Laura Carolina Acosta Gomez
21. Kristján Ó. Davíðsson
22. Hrund Sigurðardóttir

M - Miðflokkurinn og óháðir

1. Sigurður Þ. Ragnarsson
2. Arnhildur Ásdís Kolbeins
3. Sævar Gíslason
4. Björn Páll Fálki Valsson
5. Gísli Sveinbergsson
6. Ástbjört Viðja Harðardóttir
7. Tanya Aleksandersdóttir
8. Magnús Páls. Sigurðsson
9. Eyrún Sigurðardóttir
10. Margrét G. Karlsdóttir
11. Hilmar Heiðar Eiríksson
12. Rúnar Þór Clausen
13. Davíð Hinrik Gígja 
14. Hildur Jóhannesdóttir
15. Kolbeinn Helgi Kristjánsson
16. Haraldur J. Baldursson
17. Herdís J. Sigurbjörnsdóttir
18. Kristófer Guðni Kolbeinsson
19. Ragnar J. Jóhannesson
20. Hólmfríður Þórisdóttir
21. Indriði Kristinsson
22. Benedikt Elínbergsson

P - Píratar

1. Haraldur Rafn Ingvason
2. Hildur Björg Vilhjálmsdóttir
3. Albert Svan Sigurðsson
4. Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir
5. Phoenix Jessica Ramos
6. Ragnheiður Haralds Eiríksd. 

Bjarman
7. Leifur Eysteinn Kristjánsson
8. Haraldur Óli Gunnarsson
9. Kári Valur Sigurðsson
10. Hallur Guðmundsson
11. Haraldur Sigurjónsson
12. Aþena Lilja Ólafsdóttir
13. Eva Hlín Gunnarsdóttir
14. Ýmir Vésteinsson
15. Brynhildur Yrsa Valkyrja 

Guðmundsd.
16. Lilja Líndal Sigurðardóttir
17. Hlynur Guðjónsson
18. Hildur Þóra Hallsdóttir
19. Gunnar Jónsson
20. Helga Guðný Hallsdóttir
21. Haraldur Skarphéðinsson
22. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir

S - Samfylkingin

1. Guðmundur Árni Stefánsson
2. Sigrún Sverrisdóttir
3. Árni Rúnar Þorvaldsson
4. Hildur Rós Guðbjargardóttir
5. Stefán Már Gunnlaugsson
6. Kolbrún Magnúsdóttir
7. Auður Brynjólfsdóttir 
8. Jón Grétar Þórsson
9. Gunnar Þór Sigurjónsson
10. Helga Þóra Eiðsdóttir
11. Gauti Skúlason
12. Gundega Jaunlinina
13. Snædís Helma Harðardóttir
14. Símon Jón Jóhannsson
15. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir
16. Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir
17. Reynir Ingibjartsson
18. Sigurjóna Hauksdóttir
19. Gylfi Ingvarsson
20. Sigrid Foss
21. Steinn Jóhannsson
22. Adda María Jóhannsdóttir

V - Vinstri hreyfingin grænt 
framboð

1. Davíð Arnar Stefánsson
2. Ólöf Helga Adolfsdóttir
3. Anna Sigríður Sigurðardóttir
4. Árni Matthiasson
5. Bryndís Rós Morrison
6. Finnbogi Örn Rúnarsson
7. Marín Helgadóttir
8. Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir
9. Þorsteinn Lár Ragnarsson
10. Sigríður Magnúsdóttir
11. Alexander Klimek 
12. Björk Davíðsdóttir
13. Sigurbergur Árnason
14. Rannveig Traustadóttir
15. Birna Ólafsdóttir
16. Gestur Svavarsson
17. Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir
18. Árni Áskelsson
19. Svavar Benediktsson
20. Björg Jóna Sveinsdóttir
21. Fjölnir Sæmundsson
22. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
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Kjörfundur í Hafnarfirði
vegna sveitastjórnarkosninganna 14.maí 2022 
Hefst kl. 9 og lýkur kl. 22

Kjörstaðir í Hafnarfirði eru Lækjarskóli og Ásvellir, íþróttamiðstöð

Lækjarskóli Ásvellir

Kjósendum er bent á vefinn kosning.is og upplýsingar á hafnarfjordur.is.

Kjósendum ber að framvísa persónuskilríkjum á kjörstað

Símanúmer á kjörstöðum:
Lækjarskóli 555 0585 
Ásvellir 525 8700

Yfirkjörstjórn Hafnarfjarðar
Þórdís Bjarnadóttir, Hildur Helga Gísladóttir og Helena Mjöll Jóhannsdóttir.

Yfirkjörstjórn hefur aðsetur í Lækjarskóla á kjördag á meðan á kjörfundi stendur. 
Eftir að kjörfundi hefur verið slitið flyst aðsetur yfirkjörstjórnar á Ásvelli, íþróttamiðstöð.
Talning atkvæða fer fram á Ásvöllum.

1. kjördeild
Erl.bús.leng. en 8 ár
Erl.bús.skem. en 8 ár
Ótilgreint
Arnarhraun
Austurgata
Álfaberg
Álfaskeið
Ásbúðartröð
Berjahlíð
Birkiberg
Birkihlíð
Birkihvammur
Bjarmahlíð
Blómvangur
Brattakinn
Breiðvangur

2. kjördeild
Brekkugata
Brekkuhlíð
Brekkuhvammur
Brunnstígur
Burknaberg
Bæjarhraun
Dalshraun
Dofraberg
Drangagata
Efstahlíð
Einiberg
Einihlíð
Engjahlíð
Erluhraun
Fagraberg
Fagrahlíð
Fagrakinn
Fagrihvammur
Fálkahraun
Fjarðargata
Fjóluhlíð
Fjóluhvammur
Flatahraun
Flókagata

Furuberg
Furuhlíð
Garðavegur
Garðstígur
Glitberg
Glitvangur
Greniberg
Grænakinn
Gunnarssund
Hamarsbraut
Háabarð
Háaberg
Háakinn
Háihvammur
Heiðvangur

3. kjördeild
Hellisgata
Hellubraut
Herjólfsgata
Hjallabraut
Hlíðarbraut
Hnotuberg
Holtsgata
Hólabraut
Hólsberg
Hraunbrún
Hraunhvammur
Hraunkambur
Hraunstígur
Hrauntunga
Hraunvangur
Hringbraut
Hvaleyrarbraut 
Hvammabraut
Hvassaberg

4. kjördeild
Hverfisgata
Jófríðarstaðavegur
Kaldakinn
Kelduhvammur
Kirkjuvegur

Kjarrberg
Kjóahraun
Klausturhvammur
Klettaberg
Klettagata
Klettahraun
Kléberg
Klukkuberg
Krosseyrarvegur
Krókahraun
Kvistaberg
Kvíholt
Langeyrarvegur
Laufvangur
Lindarberg
Lindarhvammur
Linnetsstígur
Ljósaberg
Ljósatröð
Lóuhraun
Lyngbarð
Lyngberg
Lynghvammur
Lækjarberg

5. kjördeild
Lækjargata
Lækjarhvammur
Lækjarkinn
Mánastígur
Mávahraun
Melholt
Merkurgata
Miðvangur
Mjósund
Mosabarð
Móabarð
Móberg
Mýrargata
Norðurbakki

6. kjördeild
Norðurbraut
Norðurvangur
Nönnustígur
Reykjavíkurvegur
Reyniberg
Reynihvammur
Selvogsgata
Skálaberg
Skerseyrarvegur
Skipalón
Skjólvangur
Skógarhlíð
Skólabraut
Skúlaskeið
Skútahraun
Sléttahraun
Smárabarð
Smárahvammur
Smiðjustígur
Smyrlahraun

7. kjördeild
Sólberg
Sóleyjarhlíð
Sólvangsvegur
Staðarberg
Staðarhvammur
Stapahraun
Steinahlíð
Stekkjarberg
Stekkjarhvammur
Stekkjarkinn
Strandgata
Stuðlaberg
Suðurbraut
Suðurgata
Suðurhvammur
Suðurvangur
Sunnuvegur
Svalbarð
Svöluhraun

8. kjördeild
Stök hús:
Brúsastaðir
Bæjarhvammur
Jófríðarstaðir
Ljósaklif
Setberg
Sæból
Sævangur
Tinnuberg
Tjarnarbraut
Traðarberg
Trönuhraun
Tunguvegur
Túnhvammur
Unnarstígur
Urðarstígur
Vallarbarð
Vallarbraut
Vesturbraut
Vesturgata
Vesturvangur
Vitastígur
Víðiberg
Víðihvammur
Víðivangur
Vörðuberg
Vörðustígur
Þórsberg
Þrastahraun
Þrúðvangur
Þúfubarð
Öldugata
Ölduslóð
Öldutún

9. kjördeild
Akurvellir
Álfholt
Berjavellir
Bjarkavellir
Blikaás
Blómvellir
Brattholt
Brekkuás
Brenniskarð

10. kjördeild
Burknavellir
Bæjarholt
Daggarvellir
Dalsás
Drangsskarð
Drekavellir
Dvergholt
Einivellir
Engjavellir

11. kjördeild
Erluás
Eskivellir
Eyrarholt
Fífuvellir
Fjóluás
Fjóluvellir
Fléttuvellir
Furuás
Furuvellir

12. kjördeild
Gauksás
Geislaskarð
Glimmerskarð
Glitvellir
Hafravellir
Hamrabyggð
Hádegisskarð
Háholt

Hlíðarás
Hnoðravellir
Holtabyggð
Hraunskarð
Hörgsholt
Kirkjuvellir
Klapparholt
Klettabyggð
Klukkuvellir

13. kjördeild
Kríuás
Kvistavellir
Lóuás
Malarskarð
Miðholt
Móbergsskarð
Næfurholt
Skógarás
Spóaás
Stuðlaskarð
Suðurholt
Svöluás
Teigabyggð
Úthlíð
Vallarbyggð
Vesturholt
Vikurskarð
Völuskarð
Þrastarás

Nánar á:

hfj.is/kosningar2022
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sveitastjórnarkosningarnar í Hafnarfirði þann 14. maí 2022
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4. Jóhanna Erla Guðjónsdóttir
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15. Júlíus Sigurjónsson
16. Linda Hrönn Þórisdóttir
17. Ágúst Bjarni Garðarsson
18. Svanhildur Sveinbjörnsdóttir
19. Erlingur Örn Árnason
20. Petrea Aðalheiður 

Ómarsdóttir
21. Guðbjörg Fjóla Halldórsdóttir
22. Þórarinn Þórhallsson

C - Viðreisn

1. Jón Ingi Hákonarson
2. Karólína Helga Símonardóttir
3. Árni Stefán Guðjónsson
4. Sigrún Jónsdóttir
5. Auðbergur Már Magnússon
6. Þórey Þórisdóttir
7. Þröstur V. Söring
8. Lilja Guðríður Karlsdóttir
9. Sigurjón Ingvason
10. Rebekka Rósinberg 

Harðardóttir
11. Hrafnkell Karlsson
12. Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir
13. Máni Þór Magnason
14. Eva Rut Bernhöft Reynisdóttir
15. Sævar Már Gústafsson
16. Sonja M. Scott
17. Hermundur Sigurðsson
18. Ásthildur Ásmundardóttir
19. Daði Lárusson
20. Vaka Ágústsdóttir
21. Halldór Halldórsson
22. Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir

D - Sjálfstæðisflokkur

1. Rósa Guðbjartsdóttir
2. Orri Björnsson
3. Kristinn Andersen
4. Kristín Thoroddsen
5. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir
6. Helga Ingólfsdóttir
7. Lovísa Björg Traustadóttir
8. Helga Björg Loftsdóttir
9. Hilmar Ingimundarson
10. Bjarni Lúðvíksson
11. Þórður Heimir Sveinsson
12. Díana Björk Olsen
13. Örn Geirsson
14. Kristjana Ósk Jónsdóttir
15. Thelma Þorbergsdóttir
16. Júlíus Freyr Bjarnason
17. Tita Valle
18. Þorvaldur Svavarsson
19. Viktor Pétur Finnsson
20. Magnús Ægir Magnússon
21. Halla Sigrún Mathiesen 
22. Ólafur Ingi Tómasson

L - Bæjarlistinn

1. Sigurður Pétur Sigmundsson
2. Hulda Sólveig Jóhannsdóttir
3. Árni Þór Finnsson
4. Guðlaug Svala Steinunnar 

Kristjánsdóttir
5. Arnbjörn Ólafsson
6. Klara G. Guðmundsdóttir
7. Jón Ragnar Gunnarsson
8. Ingibjörg Gróa Gunnarsdóttir
9. Lilja Eygerður Kristjánsdóttir
10. Einar P. Guðmundsson
11. Böðvar Ingi Guðbjartsson
12. Sara Bergdís Albertsdóttir
13. Ólafur Sigurðsson
14. Rakel Þorsteinsdóttir
15. Vilborg Lóa Jónsdóttir
16. Helga Björg Arnardóttir
17. Baldur Kristinsson
18. Olga Huld Gunnarsdóttir
19. Valgerður Heimisdóttir
20. Laura Carolina Acosta Gomez
21. Kristján Ó. Davíðsson
22. Hrund Sigurðardóttir

M - Miðflokkurinn og óháðir

1. Sigurður Þ. Ragnarsson
2. Arnhildur Ásdís Kolbeins
3. Sævar Gíslason
4. Björn Páll Fálki Valsson
5. Gísli Sveinbergsson
6. Ástbjört Viðja Harðardóttir
7. Tanya Aleksandersdóttir
8. Magnús Páls. Sigurðsson
9. Eyrún Sigurðardóttir
10. Margrét G. Karlsdóttir
11. Hilmar Heiðar Eiríksson
12. Rúnar Þór Clausen
13. Davíð Hinrik Gígja 
14. Hildur Jóhannesdóttir
15. Kolbeinn Helgi Kristjánsson
16. Haraldur J. Baldursson
17. Herdís J. Sigurbjörnsdóttir
18. Kristófer Guðni Kolbeinsson
19. Ragnar J. Jóhannesson
20. Hólmfríður Þórisdóttir
21. Indriði Kristinsson
22. Benedikt Elínbergsson

P - Píratar

1. Haraldur Rafn Ingvason
2. Hildur Björg Vilhjálmsdóttir
3. Albert Svan Sigurðsson
4. Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir
5. Phoenix Jessica Ramos
6. Ragnheiður Haralds Eiríksd. 

Bjarman
7. Leifur Eysteinn Kristjánsson
8. Haraldur Óli Gunnarsson
9. Kári Valur Sigurðsson
10. Hallur Guðmundsson
11. Haraldur Sigurjónsson
12. Aþena Lilja Ólafsdóttir
13. Eva Hlín Gunnarsdóttir
14. Ýmir Vésteinsson
15. Brynhildur Yrsa Valkyrja 

Guðmundsd.
16. Lilja Líndal Sigurðardóttir
17. Hlynur Guðjónsson
18. Hildur Þóra Hallsdóttir
19. Gunnar Jónsson
20. Helga Guðný Hallsdóttir
21. Haraldur Skarphéðinsson
22. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir

S - Samfylkingin

1. Guðmundur Árni Stefánsson
2. Sigrún Sverrisdóttir
3. Árni Rúnar Þorvaldsson
4. Hildur Rós Guðbjargardóttir
5. Stefán Már Gunnlaugsson
6. Kolbrún Magnúsdóttir
7. Auður Brynjólfsdóttir 
8. Jón Grétar Þórsson
9. Gunnar Þór Sigurjónsson
10. Helga Þóra Eiðsdóttir
11. Gauti Skúlason
12. Gundega Jaunlinina
13. Snædís Helma Harðardóttir
14. Símon Jón Jóhannsson
15. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir
16. Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir
17. Reynir Ingibjartsson
18. Sigurjóna Hauksdóttir
19. Gylfi Ingvarsson
20. Sigrid Foss
21. Steinn Jóhannsson
22. Adda María Jóhannsdóttir

V - Vinstri hreyfingin grænt 
framboð

1. Davíð Arnar Stefánsson
2. Ólöf Helga Adolfsdóttir
3. Anna Sigríður Sigurðardóttir
4. Árni Matthiasson
5. Bryndís Rós Morrison
6. Finnbogi Örn Rúnarsson
7. Marín Helgadóttir
8. Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir
9. Þorsteinn Lár Ragnarsson
10. Sigríður Magnúsdóttir
11. Alexander Klimek 
12. Björk Davíðsdóttir
13. Sigurbergur Árnason
14. Rannveig Traustadóttir
15. Birna Ólafsdóttir
16. Gestur Svavarsson
17. Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir
18. Árni Áskelsson
19. Svavar Benediktsson
20. Björg Jóna Sveinsdóttir
21. Fjölnir Sæmundsson
22. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
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Hafnarfjörður er 
íþrótta og tóm
stunda  bær og það 
má fullyrða að fá 
bæjarfélög státa af 
jafn fjölskrúðugri 
menn  ingu í mála
flokknum. Bæjar
félag ið styður við 
ung menni með nið
ur greiðslum á þátt
töku í íþróttum og tóm stundum í formi 
frístunda styrkja. Það voru jafnaðarmenn í 
Hafnarfirði sem komu á þessu kerfi í 
Hafnarfirði árið 2002 og þar með varð 
Hafnarfjörður fyrsta sveitarfélagið til að 
byrja með frístundastyrki. En við getum 
gert betur og aukið þátttökuna meira. 
Þátttaka í íþróttum og tómstundum er 
besta forvörnin sem völ er á og afar mikil
vægt að börn og ungmenni taki þátt. 

BJÓÐUM YNGRI BÖRNUM 
UPP Á FRÍSTUNDASTYRK 
Samfylkingin vill ýta undir heilsu sam

lega lífshætti með því að auðvelda fólki á 
öllum aldri hreyfingu og hollt mataræði 
og stuðla að virkri þátttöku allra í sam
félaginu. Það er stefna Samfylkingarinnar 
að lækka aldur þeirra sem njóta frístunda
styrkja og færa aldurinn niður í fimm ár. 
Kostnaðurinn af því er óverulegur fyrir 
bæjarfélagið og í raun fjárfesting til fram

tíðar í unga fólkinu 
okkar. Félögin sem 
bjóða upp á skipu
lagðar tómstundir og 
íþróttir hafa lagt 
mikinn metnað síð
ustu ár í að bjóða 
börnum á leikskóla
aldri upp á fjölbreytt 
val og um helgar 
streyma for eldr ar í 

mannvirki bæjarins til að taka þátt. 
GRUNNURINN AÐ RÉTT LÁTU 
SAMFÉLAGI ER JÖFNÐUR OG 
GÓÐ VELFERÐARÞJÓNUSTA 
Bæjarfélagið státar af íþrótta

mannvirkjum sem eiga vart sinn líka í 
öðrum bæjarfélögum og af því getum við 
verið stolt og að fylla þessi mannvirki 
ungum börnum og foreldrum þeirra 
stuðlar að heilsusamlegra samfélagi. Það 
er ljóst að hægt er að efla þessa þátttöku 
með því að lækka aldur barna sem njóta 
frístundatyrkja niður í fimm ár en margar 
fjölskyldur myndu taka því fagnandi, 
einkum og sér í lagi efnaminni fjölskyldur. 
Jöfnuður og góð velferðarþjónusta fyrir 
alla er grunnurinn að réttlátu samfélagi og 
lækkun aldurs þeirra sem njóta frí
stundatyrkja er hluti af þeirri stefnu.

Höfundar skipar 2. sæti og 21. sæti 
á lista Samfylkingarinnar.

Aukum þátttöku 
barna og ungmenna 

í frístundastarfi 

Sigrún 
Sverrisdóttir

Steinn 
Jóhannsson

Velkomin vertu Sunna er yfirskriftin 
á vortónleikum Gaflarakórsins í Víði
staðakirkju kl. 20 í kvöld, miðvikudag.

Gaflarakórinn kór eldri borgara hefur 
verið starfandi síðan 1994 og er síungur 
kór á aldrinum 6592 ára. 

Nú er blásið til vortónleika og koma 
góðir gestir í heimsókn. Það eru Vor
boðar úr Mosfellsbæ sem er kór eldri 
borgara þar í bæ og Álftaneskórinn af 
Álftanesi. Munu kórarnir bæði syngja 
einir sér og síðan allir þrír kórarnir 
saman.

„Lítið var um kórastarf á tíma kóvid 
en sönggleðin var mikil þegar hægt var 

að koma saman og æfa á nýjan leik,“ 
segir Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir 
stjórnandi Gaflarakósins. „Kórinn æfir 
tvisvar í viku á mánudögum og mið
vikudögum og eru nýir félagar ávallt 
velkomnir og því tækifæri að koma á 
tónleikana og hlýða á falleg lög og 
kynnast því starfi sem þar fer fram,“ 
segir Kristjana sem hefur stjórnað 
kórnum í 17 ár. 

Vorboðum stjórnar Hrönn Helgadóttir 
og Ástvaldur Traustason stýrir Álftanes
kórnum. Undirleikari til margra ára er 
Arngerður María Árnadóttir.

Frítt er inn á tónleikana.

Velkomin vertu Sunna
Vortónleikar Gaflarakórsins í kvöld

GAFLARAKÓR INN
Kór Félags eldri borgara í Hafnarfirði

VELKOMIN 
VERTU 
SUNNA

Frítt er inn á tónleikana

Víðistaðakirkju
4. maí kl. 20

Gestir:
Álftaneskórinn

Vorðboðar úr Mosfellsbæ

Stjórnendur:
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir

Hrönn Helgadóttir
Ástvaldur Traustason

Undirleikur:
Arngerður María Árnadóttir

Vortónleikar 
Gaflarakórsins

Fyrir fjórum árum ákvað hópur fólks 
að bjóða fram óháðan lista í bæjar stjórn
ar kosningum í Hafnarfirði. 
Sum voru að stíga sín fyrstu 
skref en önnur með reynslu af 
flokkum. Sameiginlegt öllum 
var metnaður til góðra verka í 
bland við lítinn áhuga á 
flokkakerfinu. 

Menning stjórnmála flokk
anna hefur ekki alltaf gagnast 
Hafnarfirði vel. Löng hefð  þrá
látra átaka með tilheyrandi 
togstreitu og neikvæðni veldur því að góð 
mál missa marks ef þau koma „úr rangri 
átt“ og illvíg ásýnd bæjarmálanna fælir 
íbúa frá þátttöku í eigin málum. 
Bæjarlistinn fékk fulltrúa kjörinn 2018 og 
hefur starfað á vettvangi bæjarins síðan. 

HÖRÐ Á MÁLUM EN MJÚK Á 
MANNINN
Við höfum lagt okkur fram um 

málefnalega nálgun út frá hagsmunum 
íbúanna, enda starfar Bæjarlistinn ein
ungis fyrir Hafnfirðinga. 

Við andmæltum sölunni á hlut bæjar
búa í HS Veitum kröftuglega og gerðum 
athugasemdir við framkvæmd og undir
búning þess ferlis. Salan var hvorki nauð
synleg né nægilega rökstudd enda er í dag 
ekki hægt að sjá skýrt hvert fjármunirnir 

sem fengust fyrir hlut bæjarins fóru. Þeir 
virðast hafa farið í hítina.

Bæjarlistinn hefur ekki bara 
veitt aðhald, heldur líka lagt 
fram fjölda tillagna sem sumar 
hlutu brautargengi. Við and
mæltum þrengdum reglum 
NPA þjónustu og gerðum fjöl
margar úrbótatillögur á þeim 
sem því miður voru allar huns
aðar. Tillögu um heild stæða 
stefnumótun í búsetumálum 
fatlaðs fólks var vel tekið en 

síðan ekki fylgt eftir. Ánægjulegt var hins 
vegar að sjá tillögu okkar um iðjuþjálfun 
í skóla rata í fjárhagsáætlun og mikilvægt 
að vel takist. 

ÉG VILDI AÐ ÉG GÆTI BARA 
KOSIÐ FÓLK..
Þetta heyrist oft þegar kosningar nálg

ast. Áherslur Bæjarlistans ráðast af fólk
inu sem hann skipar og einkennast af 
heilsu eflingu, fjölskylduvænu samfélagi, 
ábyrgu skipulagi, umhverfisáherslum og 
íbúasamráði. Hafnfirðingar geta kosið 
fólk í stað flokka. 

Ég þakka fyrir minn tíma í bæjarstjórn 
og treysti nýrri forystu Bæjarlistans til 
allra góðra verka. 

Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 
4. sæti Bæjarlistans.

Bæjarlistinn – bara 
fyrir Hafnarfjörð

Guðlaug Svala 
Kristjánsdóttir
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Spaða
fjörí íþróttahúsinu við 

Strandgötu

Sumarnámskeið fyrir 6-16 ára. 
Badminton, borðtennis, útivera, leikir 
og fjör. Hentar fyrir byrjendur og 
lengra komna

13.-16. júní
4.-8. júlí
11.-15. júlí
8.-12. ágúst
15.-19. ágúst

Vikur í boði

Nánari upplýsingar á badmintonfelag.is
Aðalþjálfarar
Sólrún Anna 
og Una Hrund

Göngum  
lengra með VG  
á kjördag 14.maí

Vinstri græn verða með kosningakaffi  
á Fjörunni frá 11-17 á kjördag. Í síma 
6901800 verður hægt að panta akstur  
á kjörstað. Nýtum kosningaréttinn og  
tökum þátt í sveitastjórnarkosningum.
 
Minnum á utankjörfundaratkvæði.  
Kosið er í Holtagörðum á 2.hæð.
Opið 10-22.

@vinstrigraen á twitter, instagram og facebook
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Í síðustu viku afhenti Flügger litir 
þrjár styrktarávísanir til félaga í 
Hafnarfirði, Félags eldri borgara, FH 
bakhjarla og Hauka í horni.

„Við erum afar stolt af því að geta 
styrkt góð málefni og hversu ánægðir 
Hafnfirðingar eru með þennan 
möguleika,“ segir Elín Ólafsdóttir, 
sölu og mannauðsstjóri hjá Flügger 
litum.

Félögin eru öll meðlimir í Flügger 
Andelen verkefninu (Flügger hlut
deildin) sem snýst um það að stuðnings
aðilar þessara félaga fá afslátt hjá 

versluninni þegar þeir þurfa að fram
kvæma heima hjá sér. Flügger endur
greiðir þeirra félögum svo 5% af öllum 
þeirra kaupum yfir eitt almanaks ár.

Segir Elín þetta hafa verið afar 
skemmtilegan dag og mikil ánægja sé 
með verkefnið sem sé nýtt af nálinni hjá 
Flügger litum.

Félög fá hlutdeild í kaupverði
Flügger litir veitir afslátt og félög kaupendanna njóta líka góðs

Elín frá Flügger og Garðar, sölu og markaðsstjóri knattspyrnudeildar FH. Magnús framkvæmdastjóri Hauka og Elín frá Flügger.

Elín frá Flügger, Valgerður formaður 
og Þorsteinn gjaldkeri Félags eldri 
borgara í Hafnarfirði. 

Auglýsingar
sími 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Við sem skrifum þessa grein viljum 
vekja athygli á málefnum fatlaðs fólks í 
Hafnarfirði. Við brennum fyrir þennan 
málaflokk. Persónuleg reynsla af viðmóti 
og framkomu bæjaryfirvalda þegar 
kemur að atvinnumálum ungs fatlaðs 
fólks á þessu kjörtímabili var í upphafi 
ekki góð og ekki gert ráð fyrir að 
fötluðum ungmennum stæðu til boða þau  
fjölbreyttu störf sem auglýst voru. Hér 
þarf að gera betur. 

FALLEG ORÐ Á BLAÐI
Stefnur Hafnarfjarðar innihalda fögur 

orð og fyrirheit. Í jafnréttis og mann
réttindastefnu segir að gera eigi fötluðu 
fólki „kleift að taka virkan þátt í hafn
firsku samfélagi og að það hljóti sann
gjarna og réttláta meðferð“. Og að 
tryggja skuli rétt fatlaðs fólks á „vinnu
stöðum Hafnarfjarðarbæjar og skapað 
fordómalaust andrúmsloft“. Hljómar vel. 
En reyndust bara falleg orð á blaði. 
Ákveðnir stjórnendur hjá stofnunum 
Hafnarfjarðarbæjar höfðu þá sýn að 
fötluð ungmenni skyldu vera í sérúr
ræðum óháð vilja þeirra.

FORDÓMAR OG ÚTSKÚFUN Í 
RAUN
Í ljós kom að í stað háleitrar stefnu um 

sanngirni, réttlæti og þátttöku, birtust 
fordómar, útskúfun, óréttlæti og ósann
girni. Annað hvort þekkja bæjaryfirvöld 
ekki eða skilja ekki ákvæði jafnréttis og 
mannréttindastefnunnar  um fatlað fólk, 
eða að þau kunna ekki að vinna í sam
ræmi við stefnu bæjarins. Það var afar 
sársaukafull reynsla að standa frammi 

fyrir vanþekkingu, fordómum og niður
lægjandi framkomu ákveðinna  starfs
manna og stjórnenda bæjarins. Hér þarf 
að bæta úr. 

GERUM BETUR – GÖNGUM 
LENGRA
Frístundastarf, náms, og starfsframboð 

á vegum Hafnarfjarðarbæjar á að vera 
fyrir öll börn og ungmenni Hafnar
fjarðarbæjar og gæta á viðeigandi aðlög
unar til að svo verði í raun. Gera þarf átak 
í málefnum fatlaðs fólks. Við leggjum 
áherslu á að innleiða Samning SÞ um 
réttindi fatlaðs fólks með skipulegum 
hætti í allt starf bæjarins, efla samráð 
bæjarins við fatlað fólk, bæta aðgengi og 
gera framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólk  til að tryggja að þetta verið 
ekki bara falleg orð á blaði. 

Finnbogi, nemi, verkstjórnandi og 
fréttamaður skipar 6. sæti á lista 
VG.
Rannveig, prófessor emerita í 
fötlunarfræðum skipar 14. sæti á 
lista VG.

Falleg orð og fordómar 

Rannveig 
Traustadóttir

Finnbogi Örn 
Rúnarsson

Undir stjórn okkar Sjálfstæðismanna 
síðastliðin átta ár hafa fjármál bæjarins 
verið tekin í gegn. Við höfum 
staðið við loforð okkar um að 
koma á ábyrgri fjármálastjórn. 
Greiddar afborganir lána hafa á 
tímabilinu numið 3,3 milljörð
um króna umfram nýjar 
lántök ur. Þannig hefur bæði 
skulda viðmið og skuldahlutfall 
sveitar félagsins lækkað jafnt 
og þétt. Eins og sjá má í nýjasta 
árs  reikningi bæjarins hefur 
skulda  hlutfallið lækkað milli tveggja ára 
úr 161% í 149% . Það er mikilvægt til að 
halda bæjarsjóðnum „heilbrigðum“ og 
halda lántökum í algjöru lágmarki. Á sl. 
ári tók bæjarsjóður til dæmis engin lán. 

Þótt sveitarfélagið sé enn mjög skuld
sett vegna langrar óstjórnar í tíð vinstri 
manna þá er búið að breyta um stefnu. 
Það er siglt á jöfnum hraða á brott frá 
þeim tíma þegar Hafnarfjörður var í 
sérstakri athugun hjá Eftirlitsnefnd með 
fjármálum sveitarfélaga í tíð Samfylk
ingar.

MIKLAR FRAMKVÆMDIR Í 
HAFNARFIRÐI
Þrátt fyrir að hafa tekið á skuldamálum 

bæjarins þá höfum við haft bolmagn til að 
framkvæma með öflugum hætti. Á fyrra 
kjörtímabili okkar voru framkvæmdir 
stórauknar auk þess sem farið var í átak í 
viðhaldi eigna bæjarins.

• 2014 til 2018 Viðhald: 2.500 milljónir. 
Framkvæmdir: 10.600 milljónir.

• 2018 til 2022 Viðhald: 
3.800 milljónir. Framkvæmdir: 
17.500 milljónir.

Á  síðasta kjörtímabili meiri
hluta Samfylkingarinnar í bæn
u m var aðeins framkvæmt fyrir 
3,1 milljarð króna og rúm ur 
milljarður settur í viðhald 
eigna. 

Með því að koma fjármál
unum í lag höfum við stóraukið 

svigrúm til að efla þjónustuna við íbú
ana. Við getum hlúð að félagslega 
kerfinu og þeim sem minna mega sín. 
Við getum þjónað fjölbreyttum þörfum 
íbúa bæjarins með sóma. Menn ingin og 
íþróttalífið blómstrar í bænum og það er 
gott að búa í Hafnarfirði. Enda sýna 
kann anir það.  Samkvæmt árlegri þjón
ustu  könnun Gallup, sem nýlega var 
kynnt, kemur í ljós að tæplega 90% 
Hafn  f irð inga eru ánægð með bæinn sinn. 
Við í Sjálfstæðisflokknum viljum áfram 
ábyrga fjármálastjórnun, kraftmikla 
uppbyggingu og öfluga þjónustu og að 
mannlífið blómstri. Til þess að svo megi 
verða hvet ég Hafnfirðinga til að kjósa 
Sjálf stæðis flokkinn til áframhaldandi 
forystu í komandi sveitarstjórnar kosn
ingum. 

Höfundur er bæjarstjóri og oddviti 
Sjálfstæðisflokksins.

Um 90% Hafnfirð inga 
ánægð með bæinn sinn

Rósa 
Guðbjartsdóttir
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Vo rþytur Víð is tað akirkj u
Sveinn Arnar og Benni Sig efna til vorfagnaðar með söngstund og skemmtun í 
Víðistaðakirkju sunnu daginn 8. maí kl. 17 – á sjálfan mæðradaginn. 
Nú er tækifærið að bjóða mömmu og pabba, afa og ömmu eða bara sjálfum þér 
og þínum á skemmti kvöld sem mun gleðja sálina og bjóða vorið velkomið.  
Miðasala hjá tix og við hurð.  Aðgangseyrir 2.900 kr.

Úr blómstrandi spítala  
í blómstrandi lífsgæðasetur

Lífsgæðasetur St.Jó nálgast óðfluga 
þau merku tímamót að fylla allar hæðir 
og öll rými í gamla St. Jósefsspítala af 
starfsemi sem tengja má heilsu, 
lífsgæðum og sköpun. Alls hafa 16 
fyrirtæki og félagasamtök komið sér 
fyrir í setrinu og eru þegar farin að bjóða 
þjónustu sem er til þess fallin að efla 
líðan og heilsu fólks á öllum aldri. 

Á sumardaginn fyrsta var blásið til 
hátíðar og húsið opnað sérstaklega í 
tilefni af opnun nýrrar hæðar og mót töku 
nýrra fyrirtækja og samtaka í húsið. 
Unnið er að framkvæmdum í kjallara og 
í kapellu. Að öðru leyti er húsið fullbúið 
og öll rými þegar þéttsetin. 

Fjölmargir sótti setrið heim á sumar
daginn fyrsta. 

BÆRINN EIGNAÐIST 
SPÍTALANN

Hafnarfjarðarbær eignaðist St. 
Jósefs spítala sumarið 2017 og 

skuld batt sig samhliða 
til að reka al 

manna þjónustu í fasteign inni að lágmarki 
í 15 ár frá undir ritun samnings og hefja 
rekstur í eigninni innan 3 ára frá undir
ritun samnings. Þá hafði húsið staðið autt 
frá 2011 er spítala rekstri var hætt.

Á 92 ára vígsluafmæli hússins þann 5. 
september 2019, var húsið opnað 
formlega sem lífsgæðasetur og fimmtán 
fyrirtæki fluttu inn. Nú rétt tæpum fimm 
árum síðar eru allar hæðir, að undan
skildum kjallara og kapellu, komnar í 
fulla notkun. 

Húsið sem áður hýsti St. Jósefsspítala 
er reisulegt hús í hjarta Hafnarfjarðar, 
fyrrum sjúkrahús á fjórum hæðum ásamt 
kapellu. Stærð hússins er 2.829 m² og er 
húsið byggt á árunum 1926, 1973 og 
2006. Bygg ingin stendur á 4.467,2 m² 

eignarlóð sem skilgreind er sem 
lóð undir samfélags

þjónustu. 

Kaupverð var 100 milljónir króna og 
var afhent 15. ágúst 2017. 

Nýverið afhenti Styrktar og líknar
sjóður Oddfellowreglunnar á Íslandi 
Alzheimersamtökunum og Parkinson
samtökunum 530 fermetra húsnæði til 
afnota fyrir starfsemi samtakanna á 
þriðju hæð eftir miklar endurbætur.

Fjölmargir komu og skoðuðu húsið 
og margir sögðu að þar væri svo 
góður andi.
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Frístundaheimilin er í boði fyrir börn í 1. – 4. bekk og starfa við alla 
grunnskóla sveitarfélagsins. Fjölbreytt tómstundastarf með hópastarfi, 
smiðjum, útiveru og vali. Umsókn gildir í eitt skólaár.

 

Frístundaheimili
Opið fyrir skráningu fyrir skólaárið 2022-2023

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknir sem berast fyrir 15. júní eru í forgangi

Hafnarfjörður er æði, það vitum við öll. 
Notalegur bæjarbragur, nánd við hafið og 
fjöldi lítilla og skemmtilegra þjónustu
fyrirtækja hafa skapað þá stemmingu um 
árabil og þannig hefur þetta verið lengi. 
Þegar Sædýrasafnið var og hét voru apar, 
ljón og ísbirnir einkenni Hafnarfjarðar. 
Síðar snérust vindar meira í átt að álfum, 
hrauni og víkingum. Myndrænar tenging
ar sem þessar lifa enn í hjörtum og hugum 
bæjarbúa og sýna að fleiri tækifæri verða 
til þegar sköpunargáfum íbúa er flaggað. 

Nú fjölgar Hafnfirðingum og bærinn 
dreifir úr sér umhverfis Ásfjallið og von 
er á Tækniskólanum að suðurhöfninni. 
Fleiri þjónustuíbúðir aldraðra og nýtt 
skipulag í Hraunahverfinu eru einnig á 
dagskrá. Ekki má gleyma því að flestir 
flugfarþegar sem koma til Íslands um 
Leifsstöð fara í gegnum Hafnarfjörð á 
leiðinni til annarra landshluta og svo 
oftast á bakaleiðinni.

Með fjölgun ferðamanna og íbúa er 
eðlilegt að Hafnarfjörður verði áfram 
eftirsóknarverður kostur fyrir þá sem 
kjósa að heimsækja bæinn eða flytja í 
hann. Ferðafólk leitar gjarnan að fjöl
breytni í menningu, hönnun og listum 
sem má njóta á staðnum eða kaupa og 
taka með sér heim. Því er nauðsynlegt að 
skoða hvernig Hafnarfjörður getur stutt 

við hönnunariðnað, listir og smáverslun í 
Hafnarfirði og stuðlað þar með að 

áframhaldandi sérstöðu bæjarins sem 
hönnunar og listabæ. 

Píratar vilja efla menningar og tóm
stundastarf fyrir ungt fólk á öllum aldri og 
finna upp hvata fyrir skapandi greinar 
með tækifærum til að stunda hannyrðir, 
hönnun og listir sem geta leitt til 
áhugaverðra tækifæra fyrir bæjarbúa og 
gesti. Góð byrjun væri að efna til Barna
menningarhátíðar í Hafnarfirði og tryggja 
áframhaldandi rekstur Gaflaraleikhússins. 
Einnig þarf bærinn að bjóða upp á 
húsnæði og rými þar sem íbúum gefst 
kostur á að iðka, sýna og selja sköpunar
verk sín, því slíkt mun gera Hafnarfjörð 
betri til framtíðar. 

Höfundar eru frambjóðendur í 3. og 
10. sæti fyrir Pírata í Hafnarfirði.

Hönnunar og lista
bær inn Hafnarfjörður 

Albert Svan 
Sigurðsson

Hallur 
Guðmundsson

VELFERÐARSTEFNA Á 
TRAUSTUM GRUNNI
Velferðarstefna jafnaðar

manna hvílir á félagslegu rétt
læti og jöfnuði. Öflug velferð ar
þjónusta er forsenda réttláts 
samfélags og hún skapar ör yggi 
og efnahagslegan stöðugleika. 
Það skiptir máli að leggja 
áherslu á þjónustu sem grund
vallist af virðingu fyrir sjálf
stæði einstaklinga og að sú 
þjónustan uppfylli grunnþarfir 
allra bæjarbúa.

HÚSNÆÐISMÁL ERU 
VELFERÐARMÁL

Eitt af stóru verkefnunum 
sem blasa við okkur eru hús
næðismál. Húsnæðis öryggi er 
öllum einstaklingum og fjöl
skyldum mikilvægt enda ein 
af okkar grunnþörfum að hafa 
öruggt húsaskjól og því er 
óhætt að segja að húsnæðismál 
sé velferðarmál. Við viljum 
snúa vörn í sókn og breyta því 
landslagi á hús næðismarkaði 

sem hefur þróast hér síðustu ár undir 

forystu núverandi meirihluta Fram
sóknar og Sjálfstæðis flokks í Hafnar
firði með því að tryggja fjöl breytileika í 
framboði bæði á fasteignamarkaði og 
leigu mark aði á viðráðanlegum kjör um.

Við ætlum að leggja áherslu á 
uppbyggingu fjölbreyttra íbúða enda 
verður uppbygging nýrra lausna að 
mæta þörfum allra hópa. Mikilvægt er 
að huga að ungu fólki sem er að koma 
sér upp sínu fyrsta hús næði og bæjar
félagið þarf að tryggja nægt framboð af 
fjölbreyttum lóðum. Einnig verður að 

huga sérstaklega að nýrri uppbyggingu 
íbúða fyrir eldri borgara í bænum.

Við þurfum að taka höndum saman 
við félög sem ekki eru rekin í hagnaðar
sjónarmiði, um uppbyggingu leiguíbúða 
á viðráðanlegum kjörum. Í Hafnarfirði á 
að byggjast upp öruggur leigumarkaður 
samhliða fjölbreyttri uppbyggingu íbúða 
fyrir ungt fólk, fjölskyldufólk, fyrstu 
kaupendur, eldri borgara og annarra á 
húsnæðismarkaði.

Ítarlegri upplýsingar um stefnu okkar 
jafnaðarmanna má nálgast í heild sinni á 
xshafnarfjordur.is 

Höfundur er mannauðsstjóri og 
skipar 6. sæti á lista Samfylkingar
innar í Hafnarfirði.

Við þurfum að huga vel að fólkinu 
okkar það skilar sér í framtíðinni 

Kolbrún 
Magnúsdóttir
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HELSTU STEFNUMÁL
1.  Að gera Hafnarfjörð að fyrirmynd í 

lofts lagsmálum. Grípa til beinna aðgerða 
strax í loftslagsmálum með skýrri stefnu 
um sjálfbæra nýtingu auðlinda, vernd og 
endurheimt vistkerfa og skilvirku hring
rásarhagkerfi. Stöðva útþenslu byggð
arinnar og að allar bygg ingafram
kvæmdir miði að því að fyrirbyggja 
mengun og lágmarka rask náttúru og 
lífvera. Gera átak í vistvænum sam göng
um og flýta Borgar línu samhliða gerð 
hjólreiðaáætlunar fyrir bæinn.

2. Gera betur í málefnum ungs fólks. 
Leikskólinn á að vera gjaldfrjáls og lög
bundið hlutverk sveitafélaganna og SMT 
kerfið valkvætt svo grunnskólar geti mót
að sína stefnu sjálfir. Nauðsynlegt er að 
sálfræðingur sé í hverjum skóla og bæta 
þarf aðgengi að sérfræðingum inni í skól
unum. Hlutverk ungmennahúsa á að vera 
lögbundið hlutverk sveitarfélaga og 
koma þarf á fót verk og nýsköpunar mið

stöð ungs fólks. Finna Brettafélagi 
Hafnar fjarðar framtíðarheimili.

3. Tryggja öllum góða þjónustu. Gera 
betur í málefnum fatlaðs fólks og annarra 
jaðarsettra hópa. Það þarf að taka sér
staklega utan um fólk með fíknisjúkdóma 
með eftirfylgni og húsnæðislausnum. 
Sam þætta þarf heimaþjónustu og heima
hjúkrun eldra fólks og sjá til þess að 
þjón ustan sé á þeirra forsendum. Byggja 
þarf íbúðir sem henta fyrstu og síðustu 
kaupendum með stofnun óhagnaðar drif
inna leigu og byggingafélaga að frum
kvæði bæjarins.

BÆJARSTJÓRAEFNI
VG vill ráða hæfan, framsýnan og 

óháðan bæjarstjóra.
STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?
Það er útbreiddur misskilningur, 

sérstaklega meðal stjórnmálafólks, að 
það verði að mynda meirihluta og þ.a.l. 
minnihluta líka. Bæjarfulltrúum er fyrst  
og fremst gert að vinna saman og hafa 

til þess margar leiðir, þ.m.t. sam stöðu
pólitík. Ef bæjarfulltrúar í nýrri bæjar
stjórn komast að samkomulagi um 
eng an minni eða meirihluta þá styður 
VG það vitanlega.

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Nei, það gerir VG ekki, heldur leggur 

til að Hafnarfjörður hafi frumkvæði að 

friðlýsingu Hrauns í Almenningi vestan 
Straumsvíkur, þ.m.t. Óttarstaða, á for
sendum náttúru og minjaverndar, og 
útivistargildis, í samvinnu við Voga, 
landeigendur og aðra hagsmunaaðila.  

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
VG er umhverfis og náttúruverndar

flokkur og samgöngur eru eitt stærsta 
umhverfismál samtímans og fram tíð
arinnar. Reykjanesbrautin er um  ferða
hnútur sem verður að leysa og göng 
undir Setbergið mögulega góður kostur. 
Jafnframt teljum við löngu tímabært að 
leggja á ráðin um lestarsamgöngur á 
höfuðborgarsvæðinu, neðan jarðar á 
köflum og kannski undir Setbergs
hamarinn.

TIL KJÓSENDA:
Farið á kjörstað og kjósið. Sendið 

frambjóðendum skilaboð og sýnið vilja 
ykkar í verki. Að vera bæjarfulltrúi er 
fyrst og fremst þjónustuhlutverk við 
bæjar búa og bæjarfulltrúar þurfa leið
beiningar um hvernig íbúar vilja hafa 
bæ inn. Við í VG erum til þjónustu 
reiðubúin. 

Vinstri græn

Davíð Arnar Stefánsson 
oddviti VG

HELSTU STEFNUMÁL
a. Við viljum sjá öfluga og jafna 

uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í bænum, 
þar sem fjölbreytt íbúðaform er í boði. Og 
fá í stórauknum mæli aðila sem starfa á 
félagslegum grunni í íbúðabyggingum, 
óhagnardrifið. Fólksfjölgun í bænum 
verði þannig jöfn og stígandi, en aldrei 
verði aftur íbúðafækkun í bænum eins og 
gerðist fyrir tveimur árum.

b. Leikskólamálin verði lagfærð með 
myndarlegum hætti. Bætt starfsumhverfi 
og kjör starfsfólks leikskóla, nýir 
leikskólar byggðir. Samhliða verði brúað 
bilið fyrir börn á aldrinum 1220 mánaða, 
sem ekki hafa komist inn á leikskóla. Það 
verði gert með byggingu heimilis fyrir 
ungbarnadagvistun og stuðningi við 
dagforeldra.

c. Íbúðalýðræði í raun og náin samvinna 
við bæjarbúa, samtök og atvinnulíf. 
Stjórnmálamenn eru í þjónustustörfum  
og stjórnkerfi bæjarins sömuleiðis.  Þarf 
að svara  og bregðast við erindum 
bæjarbúa fljótt og vel.

BÆJARSTJÓRAEFNI?
Jafnaðarmenn eru reiðubúnir til að taka 

við stjórn bæjarins að afloknum kosn ing
um 14. maí næstkomandi og leiða nýj an 
meirihluta til góðra verka. Væntanlega 
þurfa tveir eða fleiri flokkar að koma að 
meirihlutamyndun og um stór og lítil mál 
þarf að ná samkomulagi, þám. ráðning 
bæjarstjóra. Fyrir liggur að oddviti Sam
fylkingarinnar er reiðubúinn til að takast á 
hendur það verk að gegna starfi bæjar
stjóra. En kosningaúrslit ráða för í þeim 
efnum sem öðrum.  Jafnaðarmenn eru 
klárir í bátana.

STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?
Það er ekki sérstaklega á dagskrá.
STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Næsta stórverkefni í hafnargerð er 

væntanlega stórskipahöfn sjávarmegin 
við álverið, út af því, en ekki handan 
Straumsvíkur. Það verk styðjum við. 
Við sjáum hins vegar Óttarstaðalandið 
og nálæg svæði sem framtíðar bygg

ingarsvæði Hafnfirðinga  meðfram 
ströndinni suðvestur af Straumsvík. 
Þeir möguleikar verða nálægir, ekki síst 
eftir að tvöföldun Reykjanesbrautar að 
bæjarmörkum, hefur orðið að veruleika.

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN?
Þær hugyndir sem Vegagerðin hefur 

sett fram um vegabætur á Reykjanesbraut, 
þar á meðal jarðgöng undir Setbergs

hamar,  eru á frumstigi.  Mismunandi 
leið ir, jarðgöng/vegur í stokk. Jafnaðar
menn útiloka ekkert í þeim efnum, en 
málið er á frumstigi. Jarðgangna hug
myndin í gegnum Setbergshamarinn er 
róttæk og þarf ýtarlega gagnrýna skoðun. 
Mikilvægt er að framkvæmdir taki sem 
stystan tíma, þegar af stað verður farið. 
En þessar vegabætur þola enga bið. Við 
munum skoða valkosti ofan í kjölinn. En 
í þessu samhengi verður að nefna  sam
hliða nauðsyn á gerð Ofanbyggðarvegur. 
Hann  þarf að verða að veruleika hið allra 
fyrsta til að dreifa álagi um stofnvegi til 
og frá Hafnarfirði. En þar er við ríkið að 
etja eins og í öðrum stórum vegabótum af 
þessum toga. Þar þarf að þrýsta á.

TIL KJÓSENDA:
Við jafnaðarmenn erum klárir í verkin. 

Það þarf nýja stjórnendur í Hafnarfirði. 
Núverandi meirihluti Sjálfstæðisflokks
ins er þrotinn kröftum. Hann þarf að 
leysa af hólmi. Hafnfirðingar hafa sýnt 
það í gegnum tíðina, að meirihluti þeirra 
treysta jafnað ar mönnum til verka með 
góðum árangri. Við viljum láta verkin 
tala og horfum bjartsýn fram á veg. 
Hafnarfjörður er fyrir alla bæjarbúa. 
Vertu með okkur í liði. XS að sjálf sögðu!

Samfylkingin

Guðmundur Árni Stefánsson 
oddviti Samfylkingarinnar

Hverju svara oddvitarnir?
Oddvitar stjórnmálaflokkanna fengu fimm spurningar í aðdragandi kosninganna 14. maí nk.

Fjarðarfréttir lagði fimm spurningar 
fyrir oddvita stjórnmálaflokkanna í 
aðdragandi kosninga í Hafnarfirði. 
Áhugavert hefði verið að fá svar við 
miklu fleiri spurningum en bæjarbúar 
eru hvattir til að leita uppi stefnuskrár 
flokkanna og sjá þar hverju stefnt er að.

Spurt er um þrjú helstu stefnumál 
flokkanna og þó erfitt geti verið að taka 
þrjú mál út úr er þó alltaf eitthvað sem 

flokkarnir vilja leggja sérstaka áherslu 
á.

Spurt er um bæjarstjóraefni og þá er 
líka verið að fiska eftir því hvort 
flokkar muni vilja ráða faglegan 
bæjarstjóra í stað pólitísks en forseti 
bæjarstjórnar er æðsta pólitíska 
embættið og hefur sá sem það situr oft 
verið sá sem kemur fram út á við fyrir 
hönd sveitarfélagsins.

Þá er spurt um hvort flokkurinn muni 
stefna að samstöðupólitík, þar sem 
ekki er byrjað á því að skipa kjörnum 
full trúum í minni og meirihluta sem í 
raun er hvergi stoð fyrir í sveitarstjórnar
lögum.

Spurt er um hvort flokkurinn styðji 
byggingu stórskipahafnar í landi 
Óttastaða. Það kallar á gríðarlegt rask á 
hrauni og minjum og síðar mikla 

umferð flutningabíla í gegnum bæinn 
en skapar á móti möguleika á miklum 
tekjum.

Að lokum er spurt hvort flokkurinn 
styði gerð gangna undir Setbergs
hamarinn til að létta á innanbæjarum
ferð á vegakaflanum frá Lækjargötu að 
Kaplakrika.

Oddvitarnir fengu svo að skrifa 
nokkrar línur til kjósenda.
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HELSTU STEFNUMÁL

a. Börn sem náð hafa 12 mánaða aldri 
fái leikskólavist.

b.  Ungt fólk hafi kost á því að kaupa 
ódýrt húsnæði.

c.  Bæta almennings og hjólreiða
sam göngur innanbæjar og í tengingu 
við nágrannasveitarfélögin.

BÆJARSTJÓRAEFNI
Ef þessi möguleiki kæmi upp myndi 

ég af sjálfsögðu ekki skorast undan því. 
Ég myndi leggja mikinn metnað í það 
að standa mig vel sem bæjarstjóri. Hins 
vegar höfum við verið á þeirri skoðun 
að farsælast sé að ráða faglegan bæjar
stjóra.

STYÐUR 
FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?

Okkar óskastaða er sú að það væri 
enginn meiri og minnihluti. Teljum að 
með þannig fyrirkomulagi myndi 
árangur af starfi bæjarfulltrúa verða 
mun meiri en í dag. Því miður fer allt of 
mikill tími og orka í óþarfa karp og 
bókanir sem skipta á endanum engu 
máli.

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Við teljum að það eigi að skoða 

þennan möguleika í fullri alvöru.  Hins 
vegar finnst mér spennandi kostur að 
íbúðabyggð þróist suður með 
strandlengjunni í fjarlægri framtíð.

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
Nei, við teljum þann valkost ekki 

koma til greina. Samkvæmt upplýs ing
um frá Vegagerðinni liggja jarðfræði
rannsóknir ekki fyrir. Líklega er um að 
ræða gisið hraunlag og þar með erfiðara 
við að eiga en ef um berg væri að ræða. 
Göngin þyrftu að vera um 1 km að 
lengd og myndu kosta lauslega áætlað 
um 22,4 milljarða króna með tengingum 
sem er dýrasta lausnin. Gatan í stokk 
virðist vera besti kosturinn en forsenda 
þess er að Álftanesvegurinn og/eða 
ofanbyggðarvegur verði að veruleika.

TIL KJÓSENDA:
Bæjarlistinn er óháð framboð sem 

lætur ekki stjórnast af hagsmunaöflum. 
Bæjarlistann skipar kröftugt fólk með 
víðtæka reynslu og þekkingu sem hefur 
brennandi áhuga á að vinna sem best að 
framfaramálum í Hafnarfirði. Við von

um, kjósandi góður, að við eigum sam
leið með þér. Að þú treystir okkur til að 
vinna fyrir þig og aðra Hafn firðinga.

Bæjarlistinn

Sigurður Pétur Sigmundsson 
oddviti Bæjarlistans

HELSTU STEFNUMÁL

a. Halda áfram þeirri kröftugu upp
byggingu fjölbreytts húsnæðis líkt og 
hafin er í Hamranesi og á þéttingarreitum 
víðsvegar um bæinn.

b. Halda áfram að þróa og nútíma
væða þjónustu við íbúa og styðja vel við 
bakið á fjölskyldufólki, t.d. með því að 
halda áfram á þeirri vegferð að skóla
máltíðir í grunnskólum verði að fullu 
gjaldfrjálsar.

c. Fullgilda samning Sameinuðu þjóð
anna um réttindi fatlaðs fólks og hafa 
hann að leiðarljósi í öllu starfi með 
fötluðu fólki.

BÆJARSTJÓRAEFNI
Ég er oddviti flokksins hér í Hafnar firði. 

Við þurfum auðvitað að sjá hver niður

staða kosninganna verður og mun um 
vinna með þá niðurstöðu í þessu máli eins 
og öðrum í samvinnu við aðra flokka.

STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?
Ég hef unnið vel með öllum flokkum 

sem formaður fjölskylduráðs á kjör
tímabilinu. Við í Framsókn erum 
miðju og samvinnuflokkur og munum 
leggja mikið upp úr samvinnu og sam
starfi í bæjarstjórn.

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Í gildandi aðalskipulagi er búið að 

taka frá land fyrir slíka höfn og við 
styðjum uppbyggingu stórskipahafnar í 
landi Óttastaða.

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
Ekki hægt að svara þessari spurningu 

já eða nei án frekari skýringa. Það er 
ljóst að þetta er kafli sem þarf að leysa 
og því ánægjulegt að í samgönguáætlun 
sé gert ráð fyrir 13,1 milljörðum króna 
í vegakafla Lækjargata  Álftanesvegur. 
Nú er ákveðin vinna farin að stað þar 
sem mismundi kostir eru kannaðir. 
Þetta er einn þeirra, en við þurfum að 
jafnframt að skoða aðra kosti til að fá 
bestu niðurstöðuna í málið hratt og vel.

TIL KJÓSENDA:
Kæri Hafnfirðingur. Kosningarnar 

snúast um það hverjum þú treystir til að 
fara með stjórn bæjarins. Við í Fram
sókn erum tilbúin í það verkefni og 
höfum á að skipa öflugu fólki sem vill 
vinna vel fyrir bæinn. Við ætlum að 
gera góðan bæ enn betri, komdu með 
okkur í þá vegferð.

Framsókn

Valdimar Víðisson 
oddviti Framsóknar

HELSTU STEFNUMÁL
Píratar vilja efla gagnsæi, íbúalýðræði 

og borgararéttindi. Þetta viljum við gera 
með öflugum hverfisráðum og með því 
að efla samráðsvettvanginn Betri 
Hafnarfjörð. Með stofnun embættis 
umboðsmanns bæjarbúa tryggjum við 
að íbúar hafi málsvara í málum sínum 
gagnvart bænum. 

Píratar eru með samþættar áherslur í 
aðgengis, jafnréttis og fjölmenningar
mál um sem snúast um að virða mann
réttindi og tryggja mannlega reisn íbúa í 
Hafnarfirði. Þetta viljum við gera meðal 
annars með því að vinna aðgerðastefnu 
gegn kynjaðri mismunun og með því að 
koma á fjármálastefnu sem taki tillit til 
fjölbreytileika íbúa. Fatlað fólk þarf að 
njóta sama aðgengis og aðrir bæjarbúar 
og upplýsingar þurfa að vera að 
gengilegar á helstu tungumálum.

Að lokum vilja Píratar vinna markvisst 
að fjölskylduvænum Hafnarfirði. Þetta 

viljum við gera með því að styðja við 
frekari styttingu vinnuvikunnar, brúa bil 
milli fæðingarorlofs og leikskóla og 
auka sveigjanleika í vistunartíma á 
leikskólum. Við viljum stórauka fræðslu 
barna um réttindi sín og málefni sem 
þau varðar, auk þess að bjóða upp á 
sveigjanlegri frístundastyrk. Við viljum 
innleiða hringrásarhagkerfi og stórefla 
uppsetningu heima og hraðhleðslu 
stöðva, vernda græn útivistarsvæði og 
varðveita sérstöðu Hafnarfjarðar með 
því að styðja við fjölbreytni í hönnun og 
listum.

BÆJARSTJÓRAEFNI
Píratar vilja faglega ráðinn og utanað

komandi bæjarstjóra. Ef niðurstaðan er 
flokks pólitískur bæjarstjóri þá er sú staða 
ævinlega samningsatriði.

STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?
Eins og staðan er núna í bæjarmálum 

er slíkt samstarf ólíklegt, þar sem 
yfirlýst markmið núverandi minnihluta 
er að „gefa Sjálfstæðisflokknum frí“. 
Fordæmi fyrir slíku samstarfi eru þó 
þekkt og Píratar myndu vissulega taka 

þátt í því ef til kæmi. Píratar vinna að 
góðum málum hvaðan sem þau koma.

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Afar litlar upplýsingar virðast liggja 

fyrir um þessa hugmynd. Í ljósi þess 
hvernig farið hefur um sumar hafnar
framkvæmdir í nágrannasveitar félög

um, svo sem í Helguvík er ljóst að það 
þarf langt um meiri upplýsingar um 
þetta mál svo að hægt sé að taka um 
það upplýsta ákvörðun.

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
Píratar vilja stuðla að fram tíðar

skipulagi sem styður við fjölbreytta 
ferðamáta. Ef jarðfræðilegar aðstæður á 
svæðinu eru nægilega hagstæðar virðist 
þessi kostur afar álitlegur, sér í lagi 
vegna þess að væntanlega er truflun á 
umferð á framkvæmdatíma minni en 
við aðra framlagða kosti. 

TIL KJÓSENDA:
Ég hvet fólk til að standa vörð um 

lýðræðið með því að mæta á kjörstað 
eða kjósa utankjörstaðar og jafnframt 
að ígrunda vel atkvæði sitt, því engin 
ástæða er til að láta gamlan vana ráða 
ferðinni. Píratar eru nútímavæddur 
flokkur með innihaldsríka stefnu og 
framúrskarandi fólk. Við erum tilbúin.

Píratar

Haraldur Rafn Ingvason 
oddviti Pírata
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BÆJARBLAÐ  HAFNFIRÐINGA 

Hvar auglýsir þú?
Þeir sem auglýsa í Fjarðarfréttum styðja við útgáfu á hafnfirskum fréttamiðli!

gudni@fjardarfrettir.is  |  sími  896 4613 

Viðreisn leggur áherslu á að ná rekstri 
bæjarsjóðs í jafnvægi en hann hefur 
verið reikinn með 1,5 milljarði tapi á ári 
og skv. áætlun næstu ára. Þessu þarf að 
breyta. Vellíðan barna, kennara og 
starfsfólks skóla er forgangsmál og 
með það í huga ætlar Viðreisn að fjölga 
sérfræðingum innan skólakerfisins eins 
og sálfræðingum, talmeinafræðingum, 
þroskaþjálfum og iðjuþjálfum, ásamt 
því að koma upp mötuneyti í öllum 
skólum bæjarins. Í þriðja lagi þarf að 
tryggja jafnt framboð lóða til langs 
tíma. 

BÆJARSTJÓRAEFNI
Viðreisn vill ráða inn reynda 

rekstrarmanneskju í starf bæjarstjóra.  

STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?

Viðreisn lagði til á miðju kjörtímabili 
við upphaf Covid19 að bæjarstjórn tæki 
upp samstöðupólitík. Viðreisn stendur 
fyrir samtal og samvinnu og mun alltaf 
styðja slíkt. 

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Viðreisn hefur einn flokka vakið 

máls á byggingu stórskipahafnar að 
Óttastöðum á kjörtímabilinu. Viðreisn 
óskaði eftir hagrænni úttekt í júní 2019, 
þeirri beiðni var stungið undir stól af 
meirihluta Sjálfstæðisflokks og Fram
sóknarflokks. Viðreisn hefur einn ig átt í 
óformlegum viðræðum við eigendur 
Óttastaðalands. Viðreisn mun taka af 
skarið á nýju kjörtímabili og koma 

þessu hagsmunamáli Hafnar fjarðar af 
stað. 

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
Nei, Viðreisn styður stokk og talaði 

mikið fyrir þeim í kosningabaráttunni 
2018. Viðreisn mun tala fyrir slíkum 
sam göngubótum áfram. 

TIL KJÓSENDA:
Viðreisn stendur fyrir valfrelsi, 

gagnsæja stjórnsýslu og ábyrgan 
rekstur. Valdið er kjósenda þann 14. 
maí og við óskum eftir þinum stuðningi 
til að koma okkar gildum og áherslum 
að. Ef þú vilt sjá breytingar og hleypa 
ferskum hugmyndum og langtíma
hugsun að, þá biðjum við þig um að 
horfa til Viðreisnar sem valkost og 
stuðla þannig að meiri Viðreisn. 

Viðreisn

Jón Ingi Hákonarson 
oddviti Viðreisnar

HELSTU STEFNUMÁL

Af mörgu er að taka. Fyrst er rétt að 
nefna skólamálin og ráðast strax að 
vanda leikskólans. Tíð mannaskipti þarf 
að takast á við. Við viljum nýja nálgun, 
svo kallað hvatakerfi/stigakerfi til að 
bæta kjör starfsfólks á leikskólum. 
Uppfylli starfsmaður ákveðinn stiga
fjölda þá fær hann greiddan 13. mán
uðinn líkt og bankamenn fengu árum 
saman. Í öðru lagi eru það mál sem snúa 
að öldruðum og þjónustu við þá. Við 
viljum koma upp hverfi fyrir eldri 
borgara á þéttingareitnum bak við 
Tækniskólann sem nú er. Þar verði 
byggðar fjölmargar litlar íbúðir ásamt 
þjónustukjarna. Þar verði bæði boðið 
uppá eignaríbúðir og búseturéttaríbúðir.

Í þriðja lagi leggja fram framtíðarsýn í 
lóðamálum til að forðast framboðs
sveiflur með tilheyrandi  óstöðugleika í 
verði. Hafnarfjörður á gnótt lands.

BÆJARSTJÓRAEFNI
Við erum opin fyrir öllum skynsam

legum möguleikum.
STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?
Nei það hefur ekki reynst vel. En 

samvinna minni og meirihluta er 
lykilatriði í farsælli stjórn á bænum. 
Hagsmunir bæjarbúa skulu ávallt ráða 
ferð.

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?

Já, það er eitt lykilstefið í atvinnu
málum okkar að hefja undibúning við 
þá framkvæmd. En það mun taka tíma.

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
Já það má vel styðja það. Hinn 

kosturinn sem vert er að skoða er að 
grafa umræddan veg niður og setja í 
stokk. Þannig má auka byggingarland 
þar sem nú er stöðug bílaumferð.

TIL KJÓSENDA:
Á kjörtimabilinu hef ég sem 

bæjarfulltrúi reynt að veita 
meirihlutanum aðhald. Ég hef stutt öll 
góð mál. Þess á milli staðið fast í 
fæturnar sbr. söluna á eignarhlut 

bæjarins í HSveitum. Það er ekki góð 
stjórnsýsla að selja eigur bæjarbúa til að 
borga reikninga. Mér þætti vænt um 
stuðning þinn.

Miðflokkur og óháðir

Sigurður Þ. Ragnarsson 
oddviti Miðflokksins og óháðra.

HELSTU STEFNUMÁL
Halda áfram ábyrgri fjármálastjórnun, 

raunlækkun skulda og að framkvæma 
sem mest fyrir eigið fé. Með góðri 
fjármálastjórn er hægt að halda áfram að 
lækka álögur sem gjöld á íbúa og 
fyrirtæki. Þá er hægt að þjónusta íbúa af 
krafti.

BÆJARSTJÓRAEFNI
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri og 

oddviti Sjálfstæðisflokksins.

STYÐUR FLOKKURINN 
„SAMSTÖÐUPÓLITÍK“?
Sjálfstæðisflokkurinn stefnir alltaf að 

sem mestri samstöðu í sem flestum 
málum.

STÓRSKIPAHÖFN Í LANDI 
ÓTTASTAÐA?
Það er á stefnuskrá okkar að skipu

leggja framtíðarhöfn höfuðborgar
svæðisins í Hafnarfirði á næsta 
kjörtíma bili.

GÖNG UNDIR 
SETBERGSHAMARINN
Já

TIL KJÓSENDA:

Undir stjórn okkar Sjálfstæðismanna 
síðastliðin átta ár hafa fjármál bæjarins 
verið tekin í gegn. Við höfum staðið við 
loforð okkar um að koma á almennilegri 
fjármálastjórn, lækkað álögur og gjöld 
á íbúa og fyrirtæki. 

Um 90% Hafnfirðinga eru ánægð 
með bæinn. Höldum áfram á réttri 
braut, kjósum festu og framfarir. Kjós
um Sjálfstæðisflokkinn áfram við 
stjórnvölinn í Hafnarfirði. 

Fyrir hönd frambjóðenda á lista 
Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, Rósa 
Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri.

Sjálfstæðisflokkur

Rósa Guðbjartsdóttir 
oddviti Sjálfstæðisflokksins

.. og fréttavefur
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Kæri Hafnfirðingur. Við sem skipum 
lista Vinstri grænna í Hafnarfirði 
brennum fyrir því að gera góðan bæ enn 
betri. Grunngildi okkar byggja á félags-
hyggju, jöfnuði og réttlæti og um -
hverfis- og náttúruvernd. Við komum 
úr ólíkum áttum, með fjölbreyttan bak
grunn og ólíka reynslu sem endurspeglar 
okkar fjölbreytta samfélag í Hafnarfirði 
og í þeim anda viljum við vinna.

GERUM HAFNARFJÖRÐ AÐ 
FYRIRMYND Í 
LOFTSLAGSMÁLUM
Nauðsynlegt er að grípa til beinna 

aðgerða strax í loftslagsmálum með 
skýrri stefnu um sjálfbæra nýtingu auð
linda, vernd og endurheimt vistkerfa og 
skilvirku hringrásarhagkerfi. Við viljum 
að allar byggingaframkvæmdir miði að 
því að fyrirbyggja mengun og lágmarka 
rask náttúru og lífvera. Átaks er þörf í 
vistvænum samgöngum, flýta þarf Borg
ar línu og gera hjólreiðaáætlun fyrir 
bæ inn auk þess sem tryggja þarf bygg
ingu íbúða sem henta fyrstu kaupendum 
með stofnun óhagnaðardrifinna leigu 
eða byggingafélaga að frumkvæði 
bæjarins.

STOFNUM VERK- OG 
NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐ 
UNGS FÓLKS
Leikskólinn á að vera gjaldfrjáls og 

lögbundið hlutverk sveitafélaganna og 
SMT kerfið valkvætt svo grunnskólar 
geti mótað sína stefnu sjálfir. Nauðsynlegt 

er að sálfræðingur sé í hverjum skóla og 
bæta þarf aðgengi að sérfræðingum inni í 
skólunum. Hlutverk ungmennahúsa á að 
vera lögbundið hlutverk sveitarfélaga og 
koma þarf á fót verk og nýsköpunar mið
stöð ungs fólks. 

TRYGGJUM ÖLLUM GÓÐA 
ÞJÓNUSTU
Nauðsynlegt er að efla og tryggja 

sjálfræði, sjálfstætt líf og samfélags
þátttöku fatlaðs fólks og annarra jaðar
settra hópa. Eins þarf að taka sérstak lega 
utan um fólk með fíkni sjúk dóma með 
eftirfylgni og húsnæðis lausnum. Sam
þætta þarf heimaþjónustu og heima
hjúkrun eldra fólks og sjá til þess að 
þjónustan sé á þeirra forsendum.

BÆTUM AÐSTÖÐU FYRIR 
MENNINGAR- OG 
ÍÞRÓTTASTARF
Tryggja þarf húsnæði fyrir leikhúsin í 

Hafnarfirði og bæta aðstöðu Brettafélags 
Hafnarfjarðar. Komum upp sjósunds
aðstöðu í bænum og bætum aðstöðuna 
við Sundhöll Hafnarfjarðar.

Mikilvægt er að huga að rekstri bæjar
ins og teljum við farsælast fyrir bæinn að 
ráða framsýnan og faglegan bæjarstjóra í 
það verkefni.

Davíð Arnar, landfræðingur,  
Ólöf Helga, ritari Eflingar,  
Anna S., kennari og NPA aðstoðar
kona og  
Árni, netstjóri skipa efstu 4 sæti VG 
Hafnarfirði.

Árni 
Matthíasson

Anna S. 
Sigurðardóttir

Ólöf Helga 
Adolfsdóttir

Davíð Arnar 
Stefánsson

Gerum góðan bæ 
enn betri

Hafnarfjarðarbær auglýsir sérstaka styrki í kjölfar Covid-19 lausa til 
umsóknar. Taktu þátt í að efla fjölbreytt menningarstarf í Hafnarfirði 
sem hvetur bæjarbúa og gesti til virkrar þátttöku.

 

Viðburða- og menningarstyrkir  
Sérstakir viðbótarstyrkir í kjölfar Covid   

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er 6. maí í gegnum Mínar síður

Ég er í eðli mínu Krati með sterkan 
hægri fót sem þýðir að ég tel að 
raunveruleg samkeppni á 
mark   aði bæti lífskjör og lífs
gæði en þar sem samkeppni er 
ekki viðkomið þarf að huga 
að almannahagsmunum með 
sterkri aðkomu hins opinbera. 
Ég vil búa í samfélagi sem er 
umhugað um alla, þar sem 
þeir sem búa við skert lífsgæði 
vegna veikinda, fötlunar eða 
félagslegra áskorana fái að 
stoð sem miði að því að fólk geti lifað 
með reisn. Lífsgæði án valfrelsis eru 
engin lífsgæði, þess vegna er valfrelsi 

eitt af gildum okkar Viðreisnar fólks. 
Valfrelsi í leikskólamálum, grunn skóla

málum, félagslegri þjónustu, 
íþróttaiðkun, búsetu, félags
starfi, samgöngumáta, lífs
máta, heilbrigðisþjónustu svo 
dæmi séu tekin. 

Þann 14. maí er valið í þín um 
höndum. Kjósir þú meira val
frelsi og meiri lífs gæði þá eigum 
við sam leið. Ég kýs meira 
valfrelsi og meiri lífsg æði. 

Að lifa með reisn er horn
steinn okkar í Viðreisn. 

Höfundur er bæjarfulltrúi og oddviti 
Viðreisnar.

Af hverju er ég  
í Viðreisn?

Jón Ingi 
Hákonarson

Hjartasteinn í minningu Guðrúnar 
Helgadóttur var í sl. laugardag lagður 
fyrir framan Bæjarbíó. Hugmynd að 
fallegum virðingarvotti og minnisvarða 
kviknaði fyrst í samtali við höfundinn 
sjálfan í kjölfar þess að hún var heiðruð 
í Hafnarfirði fyrir ritverk hennar og 
framlag til íslenskrar menningar í 
tengslum við Bóka og bíóhátíð barn
anna 2018. Guðrúnu og fjölskyldu leist 
vel á hugmyndina og nú hefur hjarta
steinn til minningar um einn ástsælasta 
og vinsælasta rithöfund okkar tíma 

verið afhjúpaður. Guðrún kvaddi þann 
23. mars síðastliðinn.

Hafnfirðingurinn Guðrún Helgadóttir 
rithöfundur hefur skapað sögupersónur 
sem þjóðin hefur lært að elska í gegnum 
árin eins og Pál Vilhjálmsson og tví bura 
bræðurna Jón Odd og Jón Bjarna. Með 
sköpun sinni og einlægni í skrifum náði 
hún að vekja einskæran áhuga barna og 
ungmenna á að sökkva sér í ævintýraheim 
lesturs og upplifunar. Skáldverk Guðrúnar 
telja á þriðja tug og hafa bækur hennar 
verið gefnar út á ýmsum tungumálum.

Guðrúnar minnst 
með Hjartasteini
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Fjörður verslunarmiðstöð

Sjá nánar  
á síðu 2

Klara var í 
Hvaleyrar skóla 
og Verzlunarskóla 
Íslands.

Ákvað átta ára 
gömul að verða 

söngkona og söng 
lag inn á plötu 

11 ára með öllum 
fremstu söngvörum 

Íslands. Klara lærði 
söng í Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar.

Hún gerði garðinn 
frægan með Nylon.

Klara Ósk 
Elíasdóttir

VÖRUKYNNINGAR
FRÁ FLOTTUM FYRIRTÆKJUM:

Losti - hjálpartæki ástarlífsins
Mjólkursamsalan - matarkynning
Nói Síríus - sælgæti
Freyja  - sælgæti
Mekka - vínkynning
og vörukynningar í verslunum

KYNNING Á BYGGINGARÁFORMUM 
KL. 18-20
Arkitekt á staðnum 

í beinni

Allir fá frían miða!
DREGIÐ 
KL. 20:30

HAPP 
DRÆTTI 
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