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Á Spáni hefur leiðtogi hægri 
manna komið með þá tillögu að 
sá flokkur sem fái flest atkvæði 
m.a. í sveitarstjórnarkosningum 
fái að stjórna einir. Eðlilega 
finnst lýðræðissinnum, einnig úr 
hans eigin flokki tillagan afleit 
og gegn lýðræðislegri hugsun. 

Skal engan undra.
En afbrigði af þessum tilburðum er reyndar að 

finna í flestum sveitarstjórnum á Íslandi. Í 
sveitarstjórnarlögum og samþykktum sveitar
félaganna eru ákvæði um fjölda bæjarfulltrúa sem 
kosnir skulu í sveitarstjórn. Engin ákvæði eru hins 
vegar um að strax á fyrsta fundi skuli bæjarstjórn 
skipta sér upp í minni og meirihluta eins og gert 
er í langflestum sveitarstjórnum. Falleg orð um 
samstarf og samvinnu má yfirleitt finna í 
meirihlutasáttmálum en þetta kerfi verður hins 
vegar til þess að hluti bæjarstjórnar, fulltrúar sem 
bæjarbúar hafa kosið, eru hafðir útundan í 
undirbúningi mikilvægra mála auk þess sem 
flokksagi er yfirleitt látinn ráða frekar en samviska 
sem menn þó lofa að hafa að leiðarljósi.

Tilhneiging til að minnka lýðræðið má finna 
víða og er fólk jafnvel alið upp við það í skrifum 
fjölmiðla, í starfi félaga og víðar. Hversu oft sjáum 
við ekki frétt um að einhver bjóði sig fram gegn 
einhverjum öðrum. Hafa ekki allir rétt á að bjóða 
sig fram til starfa? Það þarf ekki að vera gegn 
einhverjum? Ef svo fer að fleiri en einn bjóða sig 
fram í sama embætti fer svo oft af stað 
baktjaldavinna til að hindra „ósætti“ og fá annan 
hvorn til að draga framboð sitt til baka. Kosningar 
ættu að vera góð þjálfun í lýðræðislegri hugsun enr 
eru það sjaldnast. Af hverju þarf færri kjósendur á 
bak við fulltrúa stóru flokkanna? Af hverju hefur 
ekki verið lögð fram tillaga um að breyta því? Af 
hverju vega atkvæði sumra landsmanna meira en 
annarra? Af hverju er ekki vilji til að breyta því?

Lýðræðið á víða undir högg að sækja og jafnvel 
í velmegunarþjóðfélaginu Íslandi. 

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr húsverndarsjóði Hafnarfjarðar. Hlutverk 
sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi eldri húsa. Umsóknir eiga að berast 
rafrænt í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is 

 

Styrkir úr húsverndarsjóði
Viðhald og endurbætur eldri húsa

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er til og með 28. febrúar

Í aðalsal Hafnarborgar stendur yfir sýningin Gletta 
þar sem sjá má verk sem spanna feril listakonunnar 
Sóleyjar Eiríksdóttur (19571994) en á síðastliðnu ári 
bættist vegleg listaverkagjöf við safneign Hafnarborgar 
þegar safninu var fært úrval voldugra skúlptúra úr 
steinsteypu eftir listakonuna. 

Á sýningunni erua meðal annars sýnd þau verk sem 
nú hafa bæst við safneign Hafnarborgar, auk fleiri 
verka í eigu Hafnarborgar, annarra opinberra safna og 
einkasafnara. Sýningarstjórar eru Aldís Arnardóttir og 
Aðalheiður Valgeirsdóttir.

Í Sverrissal stendur yfir sýningin Án titils, þar sem 
sýnd verða verk eftir Eirík Smith (19252016), 
myndlistarmann og föður Sóleyjar, en bæði tengdust 
þau safninu sterkum böndum og settu sitt mark á 
sýningardagskrá Hafnarborgar frá upphafi. 

Á sýningunni verða einkum sýndar gvassmyndir 
Eiríks frá fyrri hluta sjötta áratugarins en mörg 
verkanna hafa ekki verið sýnd opinberlega áður. Þá 
eru verk listamannsins frá þessu tímabili fágæt, þar 
sem Eiríkur brenndi fjölda verka sinna í malargryfju í 
Hafnarfirði árið 1957, en þau verk sem varðveist hafa 
bera þess þó vitni að Eiríkur hafði góð tök á myndgerð 
strangflatalistarinnar, þó að hann kysi að fara aðra leið 
í listsköpun sinni í framhaldinu.

Sóley Eiríksdóttir lagði stund á nám við málm
iðnaðardeild Iðnskólans í Hafnarfirði í eitt ár eftir nám 
við Flensborgarskólann. Árið 1975 hóf hún svo nám 
við Myndlista og handíðaskóla Íslands, fyrst við 
kennaradeild en hún útskrifaðist síðan frá leirlistadeild 
skólans árið 1981. Sóley sýndi verk sín víða á stuttum 
ferli, meðal annars á Kjarvalsstöðum, í Hafnarborg, 
Gallerí Langbrók og Listasafni ASÍ, auk þess sem hún 
hélt sýningar í Bandaríkjunum, Finnlandi, Lúxemburg, 
Kanada og Þýskalandi.

Eiríkur Smith stundaði nám við Málara og teikni
skóla Finns Jónssonar og Jóhanns Briem veturinn 
19391940 og við Handíða og myndlistarskólann 
árin 19461948. Sama ár fór hann svo til Kaup
mannahafnar í nám til 1950 en árið 1951 hélt hann til 

Parísar þar sem hann nam myndlist við Académie de 
la Grande Chaumiére. Hann hélt fjölda einkasýninga, 
auk þess að taka þátt í samsýningum víða um heim á 
löngum ferli sínum. Verk eftir Eirík er að finna í 
söfnum víðs vegar, svo sem í safneign Listasafns 
Íslands, Gerðarsafns og Listasafns Reykjavíkur en 
auk þess varðveitir Hafnarborg um 400 verk eftir 
listamanninn.

Verk feðgina í Hafnarborg
Eiríkur Smith og Sóley Eiríksdóttir

VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja  
Sunnudagur 5. febrúar

Sunnudagaskóli kl. 10Sunnudagaskóli kl. 10
Fjölbreytt og skemmtileg stund

í umsjá Benna og Dísu.

Guðsþjónusta kl. 11Guðsþjónusta kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur

undir stjórn Sveins Arnars organista
og sr. Bragi þjónar.

Hressing í safnaðarsal á eftir.

KyrrðarstundKyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is
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Góð laun 
í sumar?
Við leitum að duglegu fólki til 
að ganga til liðs við fjölbreyttan 
starfshóp okkar í sumar. 

Umsóknarfrestur til og með 12. mars.
Nánari upplýsingar á riotinto.is. 
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Vetrarhátíð verður haldin dagana 
2.–4. febrúar og fer hátíðin fram í öllum 
sex sveitarfélögum höfuðborgar svæð
isins. Þessi hátíð ljóss og myrkurs 
samanstendur af þrem meginstoðum: 
Safnanótt, Sundlauganótt og ljósalist 
ásamt fjölbreyttum viðburðum þar sem 
fjöldi listamanna tekur þátt í að skapa 
einstaka stemningu á höfuðborgar
svæðinu.

SAFNANÓTT FÖSTUDAG 
KL. 18-23
Á Byggðasafni Hafnarfjarðar, Bóka

safni Hafnarfjarðar og í Hafnarborg 
verður boðið upp á skemmtilega og 
fjölbreytta dagskrá. Fjölmörg söfn opna 
dyr sínar og bjóða upp á skemmtilega 
og fjölbreytta dagskrá. Lögð verður 
áhersla á að bjóða upp á óhefðbundna, 
litríka og líflega viðburði þetta kvöld og 
veita gestum nýja sýn á söfnin. Safna
nótt var síðast haldin árið 2020 og 
eftirvæntingin því mikil. Íbúar og gestir 
á öllum aldri geta notið Safnanætur 
fram eftir kvöldi sér að kostnaðarlausu.

Á Bókasafni Hafnarfjarðar mæta 
andlitsmálarar og Blaðrarinn vinsæli, 
sagan Tindátarnir verður sögð með 
skuggabrúðuleikhúsi af listamönnum 
Kómedíuleikhússins og fram fer 
rómantískur og (ó)huggulegur bók

mennta viðburður þar sem glæpa
sagnadrottningar og nýliði ársins í 
sakamálum spjalla.

Á Byggðasafninu verða leikarar á 
sveimi um Pakkhúsið og glæða safnið 
lífi, hægt verður að skoða magnaða 
muni í myrkrinu í Beggubúð og 
tónlistarhópurinn Klassík heldur 
tónleika kl. 19:30.

Í Hafnarborg verður verki eftir 
myndlistarkonuna Þórdísi Erlu Zoëga 
varpað á gafl Hafnarborgar, Sunna 
Gunnlaugs Trio kemur fram á 
síðdegistónleikum kl. 18 og Anna Rós 
Lárusdóttir býður upp á jógastund fyrir 
alla innan um skúlptúra listakonunnar 
Sóleyjar Eiríksdóttur.

SUNDLAUGANÓTT Á 
LAUGARDAG KL. 17-22

Ásvallalaug verður opin fram á kvöld 
og í boði skemmtileg dagskrá en frítt 
verður í sund í þrettán sundlaugum á 
höfuðborgarsvæðinu. Ásvallalaug er í 
hópi þeirra. Uppákomur í laugunum 
verða af margvíslegum toga og munu 
gestir fá að upplifa einstaka og 
óvenjulega kvöldstund í mögnuðu 
myrkri. 

Gestir í Ásvallalaug fá að upplifa 
öðruvísi kvöldstund í lauginni þar sem 

ljós, myrkur og gleði verða allsráðandi. 
Gestir eru hvattir til að taka þátt með 
því að dansa og syngja til að byrja með 
en slaka svo á og njóta stundarinnar 
þegar líða tekur á kvöldið. Síkátu 
zúmbínurnar hefja dagskrána á Aqua 
zumba, Sundfélag Hafnarfjarðar stýrir 
bombukeppni um hver nær stærstu 
gusunni og Kvikmyndasafn Íslands 
býður upp á sundbíó og sýnir lifandi 
myndefni úr safnkosti meðal annars frá 
Hafnarfirði og landinu öllu á risaskjá.

LJÓSASLÓÐ OG 
TÍMABUNDIÐ LISTAVERK
Í tilefni Safnanætur verður verki eftir 

myndlistarkonuna Þórdísi Erlu Zoëga 
varpað á gafl Hafnarborgar, sem og 
innri vegg safnsins, svo vegfarendur, 
gestir og fólk í nágrenni þess fái notið 
þessa tímabundna listaverks. 

Þá verður ljósaslóð í einkennislitum 
Vetrarhátíðar, grænum og fjólubláum, 
sett upp í Hellisgerði í tilefni af hátíðinni 
og logar slóðin alla helgina.

Sjá má alla dagskrá Vetrarhátíða á 
www.vetrarhatid.is

Vetrarhátíð á höfuðborgarsvæðinu
Hefst í dag með fjölbreyttri dagskrá -  Safnanótt á morgun og Sundlauganótt á laugardag
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FERMINGAR 2023
Veitingahúsið A. Hansen hefur allt  

sem þarf til að gera fermingarveisluna  
enn minnisstæðari.
Ennþá dagar lausir. 

Hafið samband og fáið nánari upplýsingar.

Hafnarfjarðarbær endurnýjaði ný  ver ið 
samning  við Bergið headspace, ráð gjafa 
og stuðningssetur fyrir ungt fólk að 25 
ára aldri. Bergið er  með útibú í Hamrin
um, ungmenna húsi Hafnar fjarðar og 
hefur verið ungu fólki aðgengilegt frá því 
árið 2021 eða  þegar Hafnar
fjörð ur fyrst undirritaði samn
ing við Bergið að tillögu Ung
mennaráðs Hafnar fjarðar. 
Markmið Bergsins er að bjóða 
upp á þjónustu sem stendur 
öllum opin, áhersla er á 
stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Í 
Berginu er lagt upp með að 
skapa notalegt og öruggt 
umhverfi fyrir ungt fólk sem 
þarf aðstoð fagfólks með fjölbreytta 
reynslu  í heimabyggð alla mánudaga.  

Unga fólkið okkar  sem sækir ung
mennahúsið Hamarinn hefur verið 
duglegt að sækja þjónustu Bergsins  en á 
síðasta ári  leituðu tugir  einstaklinga  
eftir þjónustunni og um 150 viðtöl voru 
veitt. Starfsfólk Bergsins metur hvort 
einstaklingurinn þurfi dýpra inngrip eða  
þjónustu sem þá er veitt af sálfræðingum. 

STÖNDUM MEÐ UNGA 
FÓLKINU OKKAR 
Þjónustan er hafnfirskum ung menn

um að kostnaðarlausu og öllum opin. 
Vonast er til  að þau ungmenni sem telja 

sig þurfa ráðgjöf leiti til starfsfólks 
Hamarsins sem aðstoðar þau við að 
tengjast starfsfólki  Bergsins. Unglings
árin eru umrótartími í lífinu og það er 
gott og hollt að leita sér ráðgjafar, 
spegla reynslu og tilfinningar og ræða 

málin við utanað komandi  í 
trúnaði og trausti sem  er eitt 
af lykil gildum Bergsins.

Að vera ungur einstaklingur 
í dag að fóta sig í flóknum 
heimi getur verið erfitt en oft 
þarf ekki annað en að tala  við 
einhvern og ræða málin. 
Stundum  er það  þó ekki nóg 
og þá er gott að hafa aðgengi 
sem þetta og ekki síður  

mikilvægt fyrir foreldra og forráðamenn 
að vera meðvituð um þessa þjónustu.  
Bergið og Hamarinn eru öllum ung
mennum opið, þar er einnig hægt að 
hitta starfsfólk Hamarsins og annað 
ungt fólk og taka þátt í fjölbreyttu  
félags lífi sem þar er í boði. Með þessu 
erum við að tryggja jafnt aðgengi fyrir 
alla og standa með unga fólkinu okkar 
sem er okkur svo mikilvægt. 

Höfundur er formaður 
fræðsluráðs Hafnarfjarðar.

Bergið Headspace  
og  Hamarinn 

Kristín  
Thoroddsen
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PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

STÓR PIZZA 1. 590
PÖNNUTILBOÐ ALLA DAGA

PEPPERONI • HAWAII • MARGARITA
EF ÞÚ SÆKIR
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Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar  tón
listar skólanna voru haldnir í Lang 
holtskirkju sl. laugardag. 

Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna 
er samstarfsverkefni fjögurra tón listar
skóla á höfuðborgarsvæðinu, Tón
listarskóla Garðabæjar, Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar, Tónlistarskóla Kópavogs 
og Tónskóla Sigursveins.

Markmiðið með starfi Sinfóníu
hljóm sveitar tónlistarskólanna er að 
veita þeim sem komnir eru áleiðis í 
tónlistarnámi þjálfun í að leika í full
skipaðri hljómsveit. 

 Árlega æfir hljómsveitin allar helgar 
í janúar og lýkur æfingaferlinu með 
tónleikum.

 Í ár tóku 98 börn og ungmenni þátt í 
hljómsveitarstarfinu þar af 15 nemendur 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.

DAGUR 
TÓNLISTARSKÓLANNA
Dagur tónlistarskólanna verður 

þriðjudaginn 7. febrúar. Skólinn hefur 
reynt að halda þennan dag í heiðri og 

oft með opnu húsi með hljóðfæra
kynningum og tónleikum. Að þessu 
sinni eru fyrirhugaðir tónleikar kl. 18 
þar sem nemendur úr öllum deildum 
skólans koma fram en opið hús verður 
í marsmánuði.

Fimmtán hafnfirskir nemendur í 
Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna

Tónleikar á degi tónlistarskólanna 7. febrúar
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Bæjarbúar hafa nú fengið álagningar
seðla sína um fasteignaskatt. Þrátt fyrir 
gríðarlega hækkun á fasteignamati íbúa 
í Hafnarfirði, eða að jafnaði um 22%, 
sá bæjarstjórn enga ástæðu til að lækka 
innheimtuhlutfall sitt og hefur því á 
þessu ári um 22% hærri tekjur af 
fasteignaskatti en á síðasta ári auk þess 
sem tekjur hækka vegna fjölgunar 
íbúða.

REYNT AÐ SLÁ RYKI Í 
AUGU BÆJARBÚA
Í tilkynningu á vef bæjarins segir: 

„Álagningarprósentur fráveitugjalds og 
vatnsgjalds lækka til þess að koma til 
móts við 22% meðalhækkun fasteigna
mats milli ára. Miðað er við að fast
eignagjöld íbúðarhúsnæðis í Hafnarfirði 
hækki að meðaltali í takti við verðlag 
en ljóst er að fasteignamat í bænum, og 
þar með fasteignagjöld, hefur hækkað 
mismunandi mikið eftir íbúðargerð og 
staðsetningu. Sorphirðugjald hækkar 
svo frá fyrra ári vegna innleiðingar á 
nýju sorphirðukerfi.“

Fráveitugjald og vatnsgjald hefur 
ekkert með fasteignaskatta að gera og 
það er verið að slá ryki í augu bæjarbúa 
með því að segja að verið sé að lækka 

þessi gjöld til að koma til móts við 
hækkun á fasteignaskatti.

MUNUR Á ÞJÓNUSTU-
GJÖLDUM OG SKÖTTUM
Vatnsgjald og fráveitugjald eru 

þjónustugjöld en ekki skattur eins og 
fasteignaskatturinn og það gilda reglur 
um það hversu mikið má innheimta. Í 

raun má aðeins innheimta raunkostnað 
við þessa þjónustu.

Fráveitugjaldið lækkar reyndar ekki á 
milli ára en vatnsgjaldið gerir það sem 
segir að það hafi verið oftekið og gætu 
bæjarbúar því í raun látið kanna hvort 
ástæða væri til að gera kröfur um 
endurgreiðslu á ofteknum gjöldum.

Þó svo vatnsgjald, lóðarleiga, 
fráveitugjald og sorp hirðugjald sé 
innheimt á sama seðli þá er þarna verið 
að blanda saman sköttum og afgjaldi af 
veittri þjónustu.

Til að afvegaleiða eru öll þessi gjöld 
nefnd fasteignagjöld, en þá mætti líka 
bæta við rafmagni, hitaveitu og 
tryggingum svo eitthvað sé nefnt.

Gríðarleg hækkun fasteignaskatts
Hækkar að jafnaði um 22% en sums staðar um allt að 30%
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25%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

OG APPTILBOÐ Á 

HVERJUM DEGI

Afsláttur í formi inneignar í appinu. 
Sæktu appið og safnaðu inneign.

HEILSUDAGATAL NETTÓ
Tilboðsbombur í appinu á 

Heilsudögum Nettó

Nýttu þér netverslun okkar
og gerðu innkaupin á netinu

Velkomin á 
Heilsu- & lífsstílsdaga
Kynntu þér öll
frábæru tilboðin 
í Heilsublaðinu
Fylgstu með og nálgastu 
upplýsingar á netto.is 
og Facebook-síðu Nettó 
varðandi leiki og ofurtilboð 
dagsins á Heilsudögum.

Öll tilboð á Heilsudögum má finna á netto.is

Skannaðu 
QR-kóðann 
og náðu 
í blaðið

26. janúar - 5. febrúar

Apptilboð dagsins Apptilboð dagsins Apptilboð dagsins

Fimmtudagur 2. febrúar Föstudagur 3. febrúar Laugardagur 4. febrúar

Sætar kartöflur 
(kg)

50%
APPSLÁTTUR

Sistema
Allar teg.

Smáspínat 
(125 g)

50%
APPSLÁTTUR

Eylíf vítamín
Allar teg. 30%

APPSLÁTTUR

Vatnsmelóna 
(kg)

50%
APPSLÁTTUR

Probi vítamín
Allar teg.

30%
APPSLÁTTUR

50%
APPSLÁTTUR
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Efnalaugin Glæsir á sér sögu aftur til 
1936 þegar hún var í Hafnarstræti. Var 
fyrirtækið síðan með starfsemi á 
nokkrum stöðum og m.a. í Hafnarfirði. 
Fluttist fyrirtækið að Bæjarhrauni 4 árið 
1996 og hefur verið þar síðan.

Í september sl. urðu breytingar er 
Guðjón Sigurðsson seldi fyrirtækið til 
hjónanna Lanilyn Galo Secuya og 
Einars Halldórssonar.

Í samtali við Fjarðarfréttir sagði 
Guðjón að þau hjónin hafi verið að leita 
að fjölskyldufyrirtæki og sáu efna
laugina auglýsta. Hún var vel tækjum 
búin með góðan hóp við skiptavina og 
sáu þau gott tækifæri til að þjónusta 
Hafnfirðinga vel.

Það er Lanilyn sem sér um daglegan 
rekstur ásamt systur sinni Önnu Mae 

Secuya en Einar sér um bókhald og fl. 
Reksturinn skiptist nokkuð að jöfnu á 
milli þurrhreinsunar og þvotta en 
viðskiptavinir eru bæði einstaklingar og 
fyrirtæki. Segja þau nokkuð um að 
fjölskyldur láti hreinsa fatnað vegna 
ofnæmis en þau leggja áherslu á góða 
þjónustu og vönduð vinnubrögð.

Þau hreinsa sængur, m.a. dúnsængur, 
og bjóða þau fólki upp á að koma með 
þær að morgni og sækja að kveldi en 
opið er alla virka daga kl. 818.

Fyrri eigandi, Guðjón, hefur að þeirra 
sögn verið mjög áhugasamur að hjálpa 
þeim og leiðbeina og segjast þau vilja 
halda hans góða starfi áfram sem allir 
hafi verið ánægðir með.

Nýir eigendur taka við Efnalauginni Glæsi
Taka við góðu búi og vilja veita Hafnfirðingum áfram góða þjónustu

 Lanilyn Galo Secuya og EInar Halldórsson í Glæsi.

Systurnar Lanilyn Galo Secuya og Anna Mae Secuya við fullkomna 
umhverfisvæna þurrhreinsivél. Skyrtuþvottur nýtur mikilla vinsælda hjá Glæsi.
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Samþykkt hefur verið að koma á fót 
Áfangastaðastofu höfuðborgar svæð
isins sem í raun er markaðsstofa Höfuð
borgarsvæðisins. Mun hún því í raun 
koma í stað starfs markaðsstofa sveitar
félaganna, tengdum ferða þjónustu.

Unnið hefur verið að því að byggja 
upp samstarf sveitarfélaga á höfuð
borgarsvæðinu á sviði ferðaþjónustu. 
Við þá vinnu hafa öll sveitarfélög 
höfuðborgarsvæðisins nema eitt verið 
þátttakendur en Kjósarhreppur ákvað 
að vinna með Vesturlandi að upp bygg
ingu ferðaþjónustu. Stofnfundur verður 
eigi síðar en 15. mars nk. 

Tilgangur og markmið Áfanga
staðastofu nnar eru m.a.:
• Að efla vitund og þekkingu um 
áfangastaðinn og allt það sem svæðið 
hefur upp á að bjóða, jafnt fyrir 
ferðamenn og íbúa.
• Að þróa, móta og efla samstarf og 
samlegð um málefni ferðaþjónust unn ar 
á höfuðborgarsvæðinu milli sveitar
félaga, atvinnulífs og stjórnvalda.

• Að efla samkeppnishæfni og slagkraft 
áfangastaðarins í alþjóðlegri sam
keppni.
• Að stuðla að sátt íbúa, atvinnulífs og 
sveitarfélaga um málefni ferða þjón
ustunnar.

HVAÐ ER 
ÁFANGASTAÐASTOFA?
Áfangastaðastofa er svæðisbundin 

þjónustueining á vegum opinberra aðila 
og einkaaðila sem hefur það megin
hlutverk að styðja við ferðaþjónustu í 
viðkomandi landshluta og tryggja að 
hún þróist í takt við vilja heimamanna 
þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi.

Eins og staðan er í dag eru komnar 
áfangastaðastofur í öllum landshlutum 
á Íslandi nema á höfuðborgarsvæðinu. 
Samkvæmt skilgreiningu stjórnvalda 
eru hlutverk áfangastaðastofu eftirfar
andi:
a) Gerð og framkvæmd áfangastaða
áætlana ásamt tengingu við aðrar 
opinberar stefnur og áætlanir.

b) Aðkoma að gerð stefnumótunar og 
áætlana á landsvísu sem snertir ferða
þjónustu.
c) Aðkoma að þarfagreiningu rann
sókna og mælinga á landsvísu til að 
tryggja samanburðarhæfni milli svæða 
auk þess að koma með tillögur og inn
sýn inn í rannsóknarþörf hvers lands
hluta.
d) Stuðla að vöruþróun og nýsköpun 
auk þess að vinna að þróunarverkefnum.
e) Leggja mat á fræðsluþörf, hafa 
aðkomu að þróunarverkefnum er varða 
hæfni og gæði í ferðaþjónustu, veita 
ráðgjöf varðandi fræðslu og miðla 
upplýsingum um hvað er í boði.
f) Sinna svæðisbundinni markaðs setn
ingu í samstarfi við sveitarfélög og 
ferða þjónustuaðila sem dregur fram 
sérstöðu landshlutanna og styður við 
markaðssetningu Íslands í heild.
g) Vera grunneining í stoðkerfi ferða
mála í landshlutunum. Áfangastaða
stofur liðsinna sveitarfélögum, fyrir
tækjum og einstaklingum innan svæðis 

vegna ferðaþjónustu samkvæmt sam
starfssamningum.

Rekstrarkostnaður áætlaður 144 
milljónir kr.

Áfangastaðastofa höfuðborgar svæð
isins verður rekin sem sjálfseignar
stofnun og verður stjórn stofnunarinnar 
skipuð sjö einstaklingum og þremur til 
vara. Skulu fjórir stjórnarmanna, auk 
tveggja til vara, tilnefndir af SSH. 
Reykjavík, Kópavogur og Hafnar
fjörður eru með fast sæti í stjórninni. 
Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnar
nesbær skipta með sér fjórða sætinu og 
varamannasætum. Hlutur Hafnar
fjarðarbæjar á næsta ári er áætlaður 
13,3 milljónir kr. skv. rekstrar áætlun 
KPMG.

Bæjarráð samþykkti fyrirliggjandi 
samning um stofnun Áfangastaða
stofunnar með fyrirvara um samþykki 
hinna sveitarfélaganna. Málið var á 
dagskrá bæjarstjórnar í gær miðvikudag 
til að staðfesta samninginn.

Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins
Verður markaðsstofa svæðisins í ferðaþjónustu
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Hafnarborg
Menningar- og listamiðstöð
Hafnarfjarðar

Opið kl. 12–17
Lokað á þriðjudögum
Ókeypis aðgangur

Strandgata 34
220 Hafnarfjörður

www.hafnarborg.is
hafnarborg @hafnarfjordur.is
(354) 585 5790

Sóley Eiríksdóttir
Gletta

Eiríkur Smith
Án titils

14. janúar – 19. mars
2023

Sassy
Mótaðu línurnar!

Sassy  | Flatahraun 5a | ✆776-8878

Skannaðu kóðann fyrir 15% afslátt

ATH - Afslátturinn kemur sjálfkrafa í greiðsluferli
Gildir til 15. febrúar 2023
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Einu sinni voru sjoppur á hverju 
horni, margar breyttust í mynd
bandaleigur en flestar eru horfnar ef 
bensínstöðvar eru undanskildar.

En þeir Snorri Guðmundsson, Sindri 
Þór Jónsson og Jökull Ágúst Jónsson 
voru ekki á þeim buxunum að tími 
sjoppanna væri liðinn er þeir ákváðu að 
opna sjoppu að Flatahrauni 21.

Fékk hún það frumlega nafn, Nýja 
sjoppan, enda ekki margar nýjar 
sjoppur um þessar mundir.

Að sögn Jökuls Ágústs, sem er 
rekstrarstjóri Nýju sjoppunnar, er þetta 
bland af sjoppu og skyndibitastað. Þar 
er boðið upp á hamborgara, snitsel, 
báta, samlokur og nokkrar útfærslur af 
pylsum auk þess sem á matseðlinum 
má sjá Gelgjufæði, sem er franskar 
kartöflur, ostur og sósa.

Þeir hafa reynt að halda verðinu lágu 
eins og hefur verið í Bláu sjoppunni í 
Starengi, sem er að hluta í eigu sömu 
aðila. 

Auk hefðbundinna gosdrykkja, bjóða 
þeir upp á Mønster gosdrykki sem þeir 
flytja sjálfir inn og hafa verið vinsælir.

Nýja sjoppan var opnuð 10. janúar og 
hafa matartilboðin verið vinsæl enda 
verðin mjög lág að þeirra sögn. 

Þeir Sindri og Snorri reka einnig Polo 
verslunina að Reykjavíkurvegi 72 en 
slík verslun er einnig í hliðarými Nýju 
sjoppunnar.

Opið  kl. 1022 virka daga, 1122 
laugardaga og 1222 á sunnudögum.

Það er Flottborg sem er rekstrarfélag 
Nýju sjoppunnar.

Nýja sjoppan hefur opnað við Flatahraun
Segja tíma hverfissjoppunnar ekki liðinn

Sindri Þór Jónsson og Jökull Ágúst Jónsson, tveir af eigendum Nýju sjoppunnar.
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Nýja sjoppan að Flatahrauni 21, gegnt Kaplakrika.

Erla Björg á 
hádegis tónleikum

Á þriðjudaginn kl. 12 eru fyrstu 
hádegistónleikar ársins í Hafnarborg en 
þá mun Erla Björg Káradóttir, sópran, 
koma fram ásamt Antoníu Hevesi, 
píanóleikara og listrænum stjórnanda 
tónleikaraðarinnar. Tónleikarnir bera 
yfir skriftina „Söknuður“ en fluttar 
verða aríur úr óperum og óperettum 
eftir Massenet, Puccini, Strauss og Jón 
Ásgeirsson.

Erla Björg Káradóttir lauk fram
haldsstigi í söng við Tónlistarskólann í 
Garðabæ og stundaði síðan 
framhalsnám við tónlistarháskólann í 
Salzburg, Austurríki. Erla Björg hefur 
komið fram á ýmsum tónleikum bæði 
hér á landi og erlendis.

Antonía Hevesi, píanóleikari, hefur 
frá upphafi verið listrænn stjórnandi 
hádegistónleika í Hafnarborg, sem hafa 
verið fastur liður í dagskrá safnsins 
síðan 2003. 

Tónleikarnir hefjast kl. 12 og standa 
yfir í um hálfa klukkustund. Tón
leikarnir eru öllum opnir á meðan 
húsrúm leyfir. Aðgangur ókeypis.

Erla Björg Káradóttir

Úrskurðarnefnd umhverfis og 
auðlindamála felldi þann 20. janúar sl. 
úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúa 
Hafn ar fjarðarkaupstaðar frá 23. 
nóvember 2022 um samþykki bygg
ingaráforma um byggingu knatthúss að 
Ásvöllum 1.

Tók nefndin fyrir afgreiðslu skipulags 
og byggingarfulltrúa Hafn ar fjarðar
kaupstaðar frá 28. september 2022 um 
að fela skipulagsfulltrúa að gefa út 
framkvæmdaleyfi fyrir jarð vinnu að 
Ásvöllum 3–5 og ákvörðunum bygg
ingar fulltrúa Hafnarfjarðar kaup staðar 
frá 23. nóvember og 21. desem ber 2022 
um samþykki byggingar áforma að 
Ásvöllum 1 og Ásvöllum 35. Kröfu um 
ógildingu ákvarðana bygg ingafulltrúa 
um samþykki byggingar áforma að 
Ás völlum 35 frá 21. desember 2022 var 
hins vegar vísað frá nefndinni. Kröfu 

um ógildingu af greiðslu skipulags og 
bygg ingar fulltrúa frá 28. september 
2022 um samþykki framkvæmdaleyfis 
á sömu lóð var einnig vísað frá 
nefndinni.

Telur nefndin verulega annmarka á 
máls meðferð og afgreiðslu Hafn arfjarð
ar bæjar vegna knatthúss að Ásvöllum 1 
svo mikla að fella verði hana úr gildi.

Byggingarleyfi hafði ekki verið gefið 
út þó byggingarfulltrúi hafi samþykkt 
byggingaráform án þess að árita aðal
uppdrætti. Þá hefur nefndin ekki fengið 
upplýsingar frá Hafnarfjarðar kaupstað 
um hvort gefið hafi verið út leyfi fyrir 
þeirri jarðvinnu sem þegar er hafin. 

Málið var til kynningar á fundi 
skipulags og byggingarráðs 26. janúar 
sl. en var aðeins lagt fram skv. fundargerð 
og var ekki á dagskrá bæjarstjórnar í 
gær.

Byggingaráform 
knatthúss felld úr gildi

Jarðvegsframkvæmdir hafnar án byggingarleyfis
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vetrarhatid.is
#vetrarhatid

Föstudaginn 3. febrúar kl. 17-23

Bókasafn Hafnar�arðar
Kl. 17 Tindátarnir: Skuggabrúðuleiksýning fyrir börn
Kl. 17:45-19:45 Risatetris
Kl. 18:45-20:30 Andlitsmálun og Blaðrarinn sívinsæli
Kl. 17 Noises from Iceland: Vídeóverk, ljósmyndir og hljóðverk
Kl. 20:30 Krimmar og kertaljós, rómantískur og (ó)huggulegur bókmenntaviðburður
Kl. 22 Tónlist og veitingar

Byggðasafn Hafnar�arðar
Kl. 18-22 Pakkhúsið, Sívertsenhús og Beggubúð opin - nýr ratleikur um söfnin
Kl. 19-22 Leikarar verða á sveimi um Pakkhúsið og glæða safnið lífi
Kl. 19:30 Tónlistarhópurinn Klassík í Pakkhúsinu
Kl. 18-22 Annríki sýna baðstofuverkin í Sívertsenhúsi
Kl. 18-22 Magnaðir munir í myrkrinu í Beggubúð

Hafnarborg
Kl. 18-22 Verki eftir myndlistarkonuna Þórdísi Erlu Zoëga varpað á gafl Hafnarborgar
Kl. 18 Síðdegistónar í Hafnarborg – Sunna Gunnlaugs Trio
Kl. 20 Jógastund fyrir alla innan um skúlptúra í aðalsal
Kl. 21 Leiðsögn um yfirstandandi sýningar

S U N D L AU GA N ÓT T - FRÍTT INN
Laugardaginn 4. febrúar kl. 17-22

Ásvallalaug - frítt inn
Kl. 17 Síkátu zúmbínurnar stýra Aqua zumba
Kl. 17 og 20 Bombukeppni, hver nær stærstu gusunni?
Kl. 18-20 Sundpóló, vatnaboltar og fleira ¦ör í boði Sundfélags Hafnar¦arðar
Kl. 18 Kvikmyndasafn Íslands sýnir lifandi myndefni úr safnkosti
Kl. 20 Sundbíó! Duggholufólkið í boði Kvikmyndasafns Íslands

S A F N A N ÓT T - FRÍTT INN

Ljósaslóð í Hellisgerði 2.-5. febrúar
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Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar var 
samþykkt í desember sem og fjárhags
áætlun annarra sveitarfélaga. Meiri
hlutinn dásamar stöðuna og mærir störf 
sín þrátt fyrir það að reglulegar tekjur 
standa ekki undir reglulegum útgjöld
um, eignasala dekkar mismuninn eins 
og vanalega, nema hvað? 

En það er erfitt að meta 
árangur nema í samanburði 
við önnur sambærileg sveitar
félög. Ágætt sjónarhorn er að 
bera saman rekstur og efnahag 
á hvern einstakling í stað þess 
að bera saman heildartölur.

Berum saman þrjú stærstu 
sveitarfélögin Reykjavík, 
Kópavog og Hafnarfjörð.

Mesta skattheimtan er í Hafnarfirði 
1.265 þúsund á mann, minnst er hún í 
Kópavogi 1.142 þúsund en Reykjavík 
er örlítið dýrari 1.171 þúsund á mann. 
Rekstrarkostnaður er hæstur í Hafnar
firði 1.153 þúsund á mann en lægstur í 
Kópavogi 1.031 þúsund á mann og 
aftur er Reykjavík á milli með 1.133.

Stærstur hluti rekstrargjalda sveitar
félaga eru laun og launatengd gjöld. 

Það vekur athygli að af þessum þremur 
stærstu sveitarfélögum landsins fer 
lægra hlutfall kostnaðar í laun í Hafnar
firði eða rúm 57% en hlutfallið er 
ríflega 60% hjá Reykjavík og Kópa
vogi. Launakostnaðurinn er samt 
lægstur hjá Kópavogi þar sem hann er 

622 þúsund krónur á hvern 
íbúa, 666 þúsund á hvern íbúa 
Hafnarfjarðar, hæstur er hann 
í Reykjavík 685 þúsund.

Heildarskuldir á hvern íbúa 
eru langhæstar í Hafnarfirði 
þar sem hver íbúi skuldar 
1.637 þúsund krónur, hver 
Kópavogsbúi skuldar 1.255 
þúsund og hver Reykvíkingur 
skuldar 1.368 þúsund.  

Skýringin á meintum árangri er fyrst 
og fremst auknar álögur á Hafnfirðinga. 
Ef það er markmiðið, þá hafa Sjálf
stæðisflokkur og Fram sókn náð mikl
um árangri. Til hamingju með það. En 
það er ljóst af þessum samanburði að í 
Hafnarfirði eru mikil tækifæri til þess 
að bæta reksturinn og gera hann 
sjálfbæran. 

Höfundur er bæjarfulltrúi.

Skattpíningin er 
mest í Hafnarfirði 

í samanburði við Kópavog og Reykjavík

Jón Ingi 
Hákonarson

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar í samanburði við Kópavog og Reykjavík 

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar var samþykkt í desember sem og fjárhagsáætlun annarra sveitarfélaga. 
Meirihlutinn dásamar stöðuna og mærir störf sín þrátt fyrir það að reglulegar tekjur standa ekki undir 
reglulegum útgjöldum, eignasala dekkar mismuninn eins og vanalega, nema hvað?  

En það er erfitt að meta árangur nema í samanburði við önnur sambærileg sveitarfélög. Ágætt 
sjónarhorn er að bera saman rekstur og efnahag á hvern einstakling í stað þess að bera saman 
heildartölur. 

Berum saman þrjú stærstu sveitarfélögin Reykjavík, Kópavog og Hafnarfjörð. 

 RVK Kóp Hafnarfjörður 

Efnahagur í þús.kr. á íbúa Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður 
Rekstrartekjur 1.171  1.142  1.265  
Rekstrargjöld 1.133  1.031  1.153  
Þar af laun og launatengd gjöld 685  622  666  
Eignir 1.886  1.744  1.938  
Eigið fé 517  489  301  
Heildarskuldir og skuldbindingar 1.368  1.255  1.637  
Veltufjármunir 222  126  172  
Langtímakröfur 65  98  126  
Hreinar skuldir 1.082  1.032  1.339  

    
Íbúafjöldi 1. des 141.447  40.729  30.981  

 

Mesta skattheimtan er í Hafnarfirði 1.265 þúsund á mann, minnst er hún í Kópavogi 1.142 þúsund en 
Reykjavík er örlítið dýrari 1.171 þúsund á mann. Rekstrarkostnaður er hæstur í Hafnarfirði 1.153 
þúsund á mann en lægstur í Kópavogi 1.031 þúsund á mann og aftur er Reykjavík á milli með 1.133. 

 Stærstur hluti rekstrargjalda sveitarfélaga eru laun og launatengd gjöld. Það vekur athygli að af 
þessum þremur stærstu sveitarfélögum landsins fer lægra hlutfall kostnaðar í laun í Hafnarfirði eða 
rúm 57% en hlutfallið er ríflega 60% hjá Reykjavík og Kópavogi. Launakostnaðurinn er samt lægstur 
hjá Kópavogi þar sem hann er 622 þúsund krónur á hvern íbúa, 666 þúsund á hvern íbúa 
Hafnarfjarðar, hæstur er hann í Reykjavík 685 þúsund. 

Heildarskuldir á hvern íbúa eru langhæstar í Hafnarfirði þar sem hver íbúi skuldar 1.637 þúsund 
krónur, hver Kópavogsbúi skuldar 1.255 þúsund og hver Reykvíkingur skuldar 1.368 þúsund.   

Skýringin á meintum árangri er fyrst og fremst auknar álögur á Hafnfirðinga. Ef það er markmiðið, þá 
hefur Sjálfstæðisflokkur og Framsókn náð miklum árangri. Til hamingju með það. En það er ljóst af 
þessum samanburði að í Hafnarfirði eru mikil tækifæri til þess að bæta reksturinn og gera hann 
sjálfbæran.  

Út er komin platan Með þér – David 
del Puerto Vocal Works. Þar flytja 
mezzósópransöngkonan Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir og spænski 
klassíski gítarleikarinn Francisco Javier 
Jáuregui verk sem spænska tónskáldið 
David del Puerto samdi öll sérstaklega 
fyrir þau. 

David er handhafi Þjóðarverðlauna 
Spánar í tónlist. Með þeim Guðrúnu og 
Javier leika einnig í nokkrum lögum 
fiðluleikarinn Elena Jáuregui, 
óbóleikarinn Inma Veses Gil og 
sellóleikarinn Beatriz Perona. 

Platan var valin sem Disco de oro 
(gulldiskur) í nóvemberhefti tónlistar
tímaritsins Melómano á Spáni 2022. Í 
gagnrýni blaðsins segir: ,,Fágað 
tungumál Del Puerto, sérlega nautna
legt, nýtur fyrirtaks tjáningar tvíeykisins 
Guðrúnar Ólafsdóttur og Javier 
Jáuregui, sem eru reyndir flytj endur 
verka hans fyrir söng og klassískan 
gítar. Íslenska mezzó sópransöngkonan 
fer með fallegri og seiðandi rödd inn í 

hið kyrrláta tímaleysi chiaroscuro, 
bliku tunglsljóssins og nána dulúð, sem 
eru gegnumgangandi í ,,Poema del 
ocaso y la noche“. 

ABU Records gefur plötuna út en 
Árni Möller sá um upptökur og 
hljóðvinnslu. 

Samstarf þeirra Guðrúnar, Javiers og 
David del Puerto nær aftur til ársins 
2013 og er þessi plata því uppskera 
margra ára samvinnu þar sem 
tónskáldið hefur samið tónlist fyrir 
flytjendurna sem þau hafa flutt á 
ýmsum tónleikum á Spáni og víðar. 
David samdi einnig titilhlutverkið í 
óperunni Lilith, luna negra handa 
Guðrúnu og var óperan frumflutt á 
Spáni árið 2019 þar sem Javier lék í 
hljómsveitinni. 

Þau Guðrún og Javier hafa verið með 
velheppnaða Sönghátíð í Hafnarborg 
undanfarin ár.

Hægt er að hlusta á plötuna á Spotify 
og öðrum streymisveitum.

Ný hljómplata
Með þér – David del Puerto Vocal Works

Flensborgarhöfn
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Konudags 
tónleikar
í Víðistaðakirkju 
sunnudaginn 19. febrúar kl. 16

Konur fá ókeypis á tónleikana, einnig styrktarfélagar 2023
Aðrir gestir borga 2000 kr. við innganginn.

Opið 8-18 virka daga

Bæjarhrauni 4 Hafnar�rði 5653895 glaesir@glaesir.is

Hafþór Magnússon úr Hnefa
leikafélagi Hafnarfjarðar var valinn 
hnefaleikamaður ársins af Hnefa
leiksambandi Íslands. 

Hafþór mætti í janúar 2019 á prufu
æfingu, þá 14 ára gamall, og var fljótt 
hrifinn af íþróttinni og sýndi snemma 
mikla hæfileika og metnað til æfinga. 
Hann keppti svo fyrir hönd félagsins á 
sínu fyrsta ungmennamóti í diploma í 
apríl sama ár, einungis búinn að æfa í 
þrjá mánuði. Hann vann sér inn 
diplomaviðurkenningu í fyrstu tilraun 
sinni og öðlaðist bronsmerki HNÍ sama 
ár.

Árið 2021 steig hann fyrstu skref sín 
sem áhugamannahnefaleikari með því 
að keppa á GA Cup í ólympískum 
hnefaleikum, fór til Danmerkur á HSK 
Box Cup og sigraði þar með 
yfirburðum. Auk þess keppti hann á 
öllum diplomamótum sem buðust það 
ár og var valinn í hnefaleikalandsliðið.

Árið 2022 vann hann sér inn 
gullmerki HNÍ, sigraði á Bikarmótarröð 
HNÍ og varð bikarmeistari, sigraði 
HSK Box Cup annað árið í röð, átti 
besta „youth“ bardaga mótsins á 

ICEBOX í Kapla krika og vann 
Svíþjóðarmeistara á Norðurlanda
meistara mótinu.

Hafþór hnefaleika
maður ársins

Hafþór Magnússon úr Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar

Hafþór Magnússon
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Auglýsingar
í Fjarðarfréttum komast til skila

Blaðinu er dreift inn á öll heimili í Hafnarfirði, 
það liggur frammi í helstu matvöruverslunum 

og er aðgengilegt á netinu.

sími 896 4613
gudni@fjardarfrettir.is

www.fjardarfrettir.is/auglysingar

Ráðgjafar KPMG fá reglulega spurn
ingar frá viðskiptavinum um erfðamál. 
Eins og haft er eftir Benjamin Franklin 
einum af „landsfeðrum“ 
Banda ríkjanna þá er ekkert 
öruggt í lífinu nema dauði og 
skattar. KPMG er með sér
fræðinga á sínum snærum sem 
hafa sérhæft sig í slíkum 
málum, þ.e. ekki dauð anum 
sem slíkum heldur þeim laga
flækjum sem geta fylgt upp
gjöri dánarbúa.

Ráðgjafar KPMG aðstoða 
m.a. við gerð erfðaskráa og 
erfðafjárskýrslna, skiptingu dánarbúa og 
veita ráðgjöf varðandi erfðamál, þ.m.t. 
fyrirframgreiðslu arfs.

ERFINGJAR
Erfingjar skiptast í skylduerfingja, 

lögerfingja og bréferfingja. Skyldu
erfingjar eru maki (hjónaband áskilið) og 
börn. Lögerfingjar eru skylduerfingjar og 
önnur skyldmenni arfláta, þ.e. foreldrar, 
foreldrar foreldranna, systkini og af  kom
endur þeirra. Bréferfingjar eru erfingjar 
skv. erfðaskrá.

Skylduerfingjar erfa arfláta í föstum 
hlutföllum, maki ávallt 1/3 og börn 2/3. 
Ef arfláti á engan maka, taka börn allan 
arf og að sama skapi ef arfláti á engin 
börn tekur maki allan arf. Ef arfláti á enga 
skylduerfingja þá taka aðrir lögerfingjar 
við eignum hans samkvæmt ákvæðum 
erfðalaga, nema arfláti eigi bréferfingja.

Arfláti sem á ekki skylduerfingja má 
með erfðaskrá ráðstafa öllum eignum 
sínum til þess eða þeirra sem hann sjálfur 
óskar. Ef arfláti á skylduerfingja má hann 
aðeins ráðstafa þriðjungi eigna sinna til 

þess eða þeirra sem hann sjálfur óskar. 
Þau sem eiga skylduerfingja, börn eða 
hjúskaparmaka, geta þannig ekki svipt 

maka og börn erfðarétti sínum.

SAMBÚÐARAÐILAR
Milli hjóna er gagnkvæmur 

erfðaréttur og langlífari maki 
á rétt til setu í óskiptu búi. 
Sambúðarfólk getur undir 
engum kringumstæðum feng
ið leyfi til setu í óskiptu búi. 
Sambúðarfólk á ekki rétt á arfi 
eftir hvort annað nema gerð 

hafi verið erfðaskrá þess efnis sem 
samrýmist viðkomandi reglum erfða
laga. Rétt er að benda á að ef sam
búðarfólk gerir erfðaskrá sína réttilega 
þá greiðir eftirlifandi sam búðaraðili 
ekki erfðafjárskatt af slíkum arfi. 

ERFÐASKRÁ
Allir einstaklingar 18 ára og eldri 

geta gert erfðaskrá en hún þarf að vera 
skrifleg og uppfylla ákveðin skilyrði 
varðandi þær upplýsingar sem þar 
þurfa að koma fram. Algengustu 
ákvæði í erfðaskrá eru heimildarákvæði 
um setu langlífari maka í óskiptu búi 
sem og ákvæði um ráðstöfun eigna 
með erfðaskrá. Einnig er nokkuð 
algengt að í erfðaskrá sé ákvæði þess 
efnis að arfur sé séreign erfingja.

ERFÐAFJÁRSKATTUR
Greiða skal erfðafjárskatt af öllum 

fjárverðmætum sem erfingjar hins látna 
fá við skipti á dánarbúi, en þó greiðir 
langlífari hjúskaparmaki engan erfða
fjárskatt. Erfðafjárskattur er 10%. 
Engan erfðafjárskatt skal greiða af 

fyrstu 5.757.759 kr. í skattstofni 
dánarbús. Undanþágan gildir ekki um 
fyrirframgreiðslu arfs.

SKIPTI DÁNARBÚA
Til að lesendur geti betur glöggvað 

sig á hver arfshluti hvers erfingja verður 
við skipti á ímynduðu dánarbúi ætlum 
við að leiða út arfshluta erfingja Jóns og 
Gunnu sem eru gift og eiga eitt barn 
saman. Jón á auk þess tvö börn frá fyrra 
sambandi og Gunna eitt barn. Alls eiga 
Jón og Gunna því fjögur börn. Hrein 
eign búsins er 100.000.000 kr. 

Nú gerist það að Jón fellur frá og þá 
þarf fyrst að skoða hvort Gunna megi 
sitja í óskiptu búi. Gunna þarf að fá 
samþykki stjúpbarna sinna til að fá að 
sitja í óskiptu búi nema Jón og Gunna 
hafi gert erfðaskrá þar sem langlífari 
maka er heimilað að sitja í óskiptu búi. 
Gunna má alltaf skipta dánarbúinu þrátt 
fyrir ákvæði erfðaskrár um heimild til 
setu í óskiptu búi. Hún getur líka byrjað 
á að sitja í óskiptu búi og skipt búinu 
síðar, að hluta eða öllu leyti.

Eftirlifandi maki situr ekki í 
óskiptu búi: 

Ef við gefum okkur að Gunna ákveði 
að skipta búinu, þá yrði arfshlutur 
Gunnu og barnanna sem hér segir:

Heildareign dánarbúsins 100.000.000
Helmingshluti maka 50.000.000
Arfur maka (1/3) 16.666.650
Arfur barna (2/3) 33.333.350

Eignarhluti maka eftir skipti 66.666.650
Eignarhluti barns beggja hjóna 11.111.117
Eignarhluti barns 1 (Jónsbarn) 11.111.117
Eignarhluti barns 2 (Jónsbarn) 11.111.117
 100.000.000

Nú gerist það að Gunna fellur frá. Til 
einföldunar gerum við ráð fyrir að 
dánarbú Gunnu eigi sömu fjárhæð og 
eignarhluti hennar var eftir skipti á 
dánarbúi Jóns, þ.e. 66.666.650 kr. Arfur 
barnanna yrði sem hér segir:

Eignarhluti dánarbús Gunnu 66.666.650
Eignarhluti barns beggja hjóna 33.333.325
Eignarhluti barns Gunnu 33.333.325

Alls fá erfingjar Jóns og Gunnu:
Sameiginlegt barn 44.444.441
Barn Gunnu 33.333.325
Barn Jóns 1 11.111.117
Barn Jóns 2 11.111.117
 100.000.000

Eftirlifandi maki situr í óskiptu 
búi fram að andláti

Ef Gunna hefði ákveðið að sitja í 
óskiptu búi fram að andláti þá hefði 
arfur milli hjóna fallið niður.

Skipti dánarbús Jóns og Gunnu hefði 
þá verið eftirfarandi:

Eignarhluti dánarbús Jóns 50.000.000
Arfur barns 1 (Jónsbarn) 16.666.667
Arfur barns 2 (Jónsbarn) 16.666.667
Arfur barns beggja hjóna 16.666.667
 
Eignarhluti dánarbús Gunnu 50.000.000
Arfur barns Gunnu 25.000.000
Arfur barns beggja hjóna 25.000.000

   
Alls fá erfingjar Jóns og Gunnu: 

 
Sameiginlegt barn 41.666.667
Barn Gunnu 25.000.000
Barn Jóns 1 16.666.667
Barn Jóns 2 16.666.667
  100.000.000

Ekki er tekið tillit til greiðslu erfða
fjárskatts við útleiðslurnar hér að 
framan.

Ljóst er að það er að mörgu að hyggja 
þegar kemur að uppgjöri dánarbús. Hér 
hef ég stiklað á stóru varðandi þau atriði 
sem skipta máli í slíku uppgjöri. Ég 
hvet öll þau sem koma að slíkum 
málum til að leita aðstoðar sérfróðra 
aðila, þannig að allt fari fram samkvæmt 
lögum og reglum.

Höfundur er verkefnisstjóri hjá 
KPMG Law.

Guðrún Björg 
Bragadóttir

Hvernig skiptast eignir dánarbúa milli erfingja?
Guðrún Björg Bragadóttir, verkefnisstjóri hjá KPMG Law skrifar - Kynning

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
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/rifrestaurant FJÖRÐUR
VERSLUNARMIÐSTÖÐRIF.IS

Verið velkominVerið velkomin
á RIF, í hjartaá RIF, í hjarta
Hafnarfjarðar!Hafnarfjarðar!

Chorkiv í 
Úkraínu vill 

verða 
vinabær

Shmatko Volodymyr Petrovych, 
borgar stjóri í úkraínsku borginni 
Chorkiv í Ternopil héraðinu hefur sent 
Rósu Guðbjartsdóttur bréf þar sem 
óskað er eftir vinabæjarsambandi við 
Hafnar fjörð. 

Í bréfinu er hernaðarástandinu lýst en 
svo segir að í ljósi áhuga á að byggja 
upp alþjóðlegar tengingar og tengingar 
við Evrópuþjóðir, sé óskað eftir 
vinabæjarsambandi við Hafnarfjörð til 
að auka samvinnu, deila reynslu, m.a. í 
orku málum, fjármálum, menningar
tengdri ferðaþjónustu, listum, íþróttum, 
menntun, heilsugæslu, og sérstaklega í 
rafrænni stjórnsýslu.

Er Rósu bæjarsjóra boðið að 
heimsækja Chortkiv sem hefur mjög 
svipaðan fjölda íbúa og Hafnarfjörður. 
Fyrstu sögulegu heimildir um borgina 
eru síðan 1522.

Auk norræna vinabæjasambandsins 
,sem telur vinabæi í Noregi, Svíþjóð, 
Finnlandi, Danmörku og síðast í 
Eistlandi, á Hafnarfjörður vinabæina 
Ilulissat í Grænlandi, Tvøreitru í 
Færeyjum, Cuxhaven í Þýskalandi og 
Boading í Kína.

Hefur sambandið við þessa bæi verið 
mismikið. Tengingin t.d. við Kína hefur 
ekki verið mikil en þó kom þaðan 
sendinefnd árið 2017.

Dómkirkjan í Chortkiv.
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hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Skoðaðu nýjustu fréttirnar  ljósmynd dagsins eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is


