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Við ætlum að stuðla að byggingu 500 minni og meðal-
stórra hagkvæmra íbúða á næstu 4 árum með sér-
staka áherslu á fjölbreytt búsetuform, ekki síst 

leigu húsnæði á viðráðanlegum kjörum,“ segir Gunnar 
Axel Axelsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, 
en flokkurinn kynnti helstu áherslur sínar fyrir komandi 
sveitarstjórnarkosningar um miðjan apríl.

Það er ljóst að ástandið á húsnæðismörkuðum landsins 
er grafalvarlegt og það þarf að bregðast við neyðarástandi 
sem þar hefur skapast. Af því tilefni hefur Samfylkingin 
ákveðið að leggja áherslu á byggingu hagkvæmra íbúða 
sem svo sárlega hefur vantað á höfuðborgarsvæðinu.

Gunnar Axel segir að sveitastjórnarkosningarnar nú séu 
þær mikilvægustu eftir hrun. „Nú þurfum við að standa í 
lappirnar og gæta þess að gefa ekkert eftir af fjölskyldu-
bænum Hafnarfirði,“ segir Gunnar Axel og bætir við að 
lokum: „Við höfum lagt okkur fram um að vernda velferð-

ina og viðhalda fjölbreyttu og góðu samfélagi. Við ætlum 
að tryggja að svo verði áfram með þessum hugmyndum.“

Ætla a! breg!ast vi! alvarlegu ástandi á húsnæ!ismarka!i:

Vilja efla leigumarka!inn

Leiguíbú!ir Leggja áherslu á !ölbreytt búsetuform

"essar íbúðir voru náttúrlega 
snilld ar hönnun og á besta stað,“ 
segir Eiríkur Svanur Sigfússon, 

fast eignasali hjá fast eigna sölunni 
»WM�� IR� EPPW� WIPHY� ¬IMV�� ÖWEQX� JEWX�
eigna sölunni Hraun hamri, 25 íbúðir 
á Bjarkar völlun um á einum sólarhring 
í apríl.

Það er því ljóst að íbúðir á svæðinu 
eru eftirsóttar í þessu sívaxandi hverfi.

„Við héldum opið hús á sunnudegi. 
Fyrsta klukkutímann fóru um fimmtán 
íbúðir,“ segir Eiríkur Svanur um þessa 
ótrúlega góðu sölu sem helst mætti 
líkja við góssentíðina sem ríkti hér á 
landi fyrir efnahagshrunið árið 2008.

Það var þekkt eftir hrun að mikið 
af fast eignum voru til sölu á svæð inu. 
Eiríkur segir að það megi að stór um 
hluta skýra með því að íbúar þar fóru 
margir hverjir illa út úr efna hags-
ástand inu. Það hafi þó ekki verið mikið 
vanda mál að selja íbúðirnar aftur.

„Ég hef ekki lent í neinum vand-
ræðum með að selja á Völlunum, það 
er ekkert verra að selja íbúðir þarna en 
í Norður bænum,“ segir Eiríkur Svanur.

Spurður hvort þetta hafi verið met-
sala, svarar Eiríkur Svanur hógvær að 
bragði: „Þetta var með betri sölum 
JEWX�IMKREW�PYRREV� »WW� SK� ,VEYR�
hamars.“

Það er einnig ljóst að fast eigna-
salarnir seldur fyrir dágóða upphæð 
þennan sólarhring. Spurður fyrir hve 
mikið þeir seldu, svarar Eiríkur því til, 
að upp hæðin sé líklega nærri hálfum 
milljarði. Allar íbúðirnar voru þriggja 

herbergja og um 70 fermetrar. Verðið 
á íbúðunum var frá 20 milljónum upp 
í tæplega 22 milljónir króna. Stærðin 
var því afar hagkvæm, enda leitun að 
minni íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.

Spurður hvort hann eigi einhverjar 
íbúðir eftir á Völlunum, svarar Eiríkur: 
„Þær eru orðnar ansi fáar.“

Seldu 25 íbú!ir 
á sólarhring

Ótrúlegur áhugi 
Seldu íbú"ir á 
mettíma.

Eiríkur Svanur Sigfússon Seldi 25 
íbú"ir á 24 klukkustundum. 

"að var plasthólkur utan um ostaslaufu sem gerði 
eiginlega útslagið,“ segir Margrét Gauja Magnúsdóttir, 
bæjar fulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, en hún 

stofn aði Facebook-síðuna „Bylting gegn umbúðum“ í 
byrjun apríl.

Heimasíðan náði feykilegum vinsældum á örskömmum 
tíma og vakti athygli landsmanna á ótrúlegu magni plast-
umbúða utan um vörur á Íslandi.

Margrét Gauja er þakklát fyrir að hafa tekist að vekja 
fólk til meðvitundar um mengunina sem fylgir óþarfa 
umbúðum. „Það skiptir ótrúlega miklu máli að við séum 
að velta þessu fyrir okkur,“ segir Margrét Gauja en skemmst 
er frá því að segja að þúsundir hafa „„líkað“ við síðuna og 
deila á hverjum degi hugleiðingum, eða gagnrýni, varð andi 
umbúðir. Í kjölfarið fékk Margrét Gauja því ágengt innan 
Hafnarfjarðarbæjar að breyta bænum í plast pokalaust 
bæjarfélag. Ostaslaufan fyllti mælinn Margrét fékk nóg.

Bylting gegn umbú!um

Ostaslaufan ger!i útslagi!

Kosningaskrifstofan 
opnu!
Kosningaskrifstofa Sam fylkingar-
innar opnar 3. maí. Boðið verður 
upp á veitingar og skemmti atriði 
auk þess sem fram bjóð endur 
og bæjarfulltrúar Sam fylkingar-
innar verða á svæðinu. Þá verður 
diskótek haldið við Hafnarborg 
í tilefni af löngum laugardegi. 
»�XPE¼�IV�E¼�OSWRMRKEWOVMJWXSJER�
opni klukkan tvö en viðburðurinn 
verður auglýstur betur á Facebook 
og Bærinnokkar.is.

Sex milljónir plastpoka
Umhverfis- og framkvæmdaráð 
Hafnar fjarðar samþykkti í apríl að 
bær inn verði leiðandi sveitarfélag 
á Íslandi til að sporna við notkun 
inn kaupa poka úr plasti.

Ráðið telur að markmiðinu verði 
náð með samstilltu átaki íbúa 
og verslunar eigenda, markvissri 
kynningu, samráði og samstarfi 
allra hagsmunaaðila.

Í greinagerð um málið er talið 
að í Hafnarfirði einum séu um 
6 milljón plastpoka í umferð ár 
hvert. Ef gert er ráð fyrir að hver 
plastpoki kosti 30 krónur gera þetta 
180 milljónir ár hvert sem íbúar 
bæjarins eyða í plastpoka, sem svo 
síðar eru notaðir undir sorp frá 
heimilum

Icelandair á Flugvöllum
Skipulags- og byggingarráð Hafnar-
fjarðar samþykkti í apríl að ný 
KEXE�RSV¼ER�»WFVEYXEV��MRRER�
Reykjanes brautar, sem afmarkast 
af Tjarnarvöllum og Selhellu, skuli 
bera heitið Flugvellir.

Svo skemmtilega vill til að 
stærsta fyrirtækið sem verður við 
hina nýju götu, verður á vegum 
flug félagsins, Icelandair.

Bæjastjórn Hafnarfjarðar sam-
þykkti í október síðastliðnum að 
út hluta Icelandair lóð undir hluta 
af starfsemi sinni á Vallarsvæðinu. 
Lóðin er um fimmtán til sextán 
þúsund fermetrar að stærð.

Samfylkingin 
Framtíð fyrir alla
Húsnæ!i fyrir alla
Okkar framtí!ars"n er sú a! í Hafnarfir!i ver!i frambo! af húsnæ!i í samræmi 
vi! $ölbreyttar %arfir fólks á öllum aldri og a! hér geti byggst upp öruggur 
leigumarka!ur samhli!a uppbyggingu annarra kosta á húsnæ!ismarka!i. 

Barnabærinn Hafnar#ör!ur
Okkar framtí!ars"n er sú a! %jónustugjöld leik- og grunnskóla lækki til 
samræmis vi! %a! sem tí!kast í nágrannalöndum okkar. "ess vegna 
viljum vi! endursko!a og hækka tekjuvi!mi! sérstakra afsláttarkjara, auka 
systkinaafslátt og setja %ak á %jónustugjöld hverrar $ölskyldu. 

Metna!arfull uppbygging vi! Flensborgarhöfn
Okkar framtí!ars"n er sú a! stækka mi!bæinn og he$a uppbyggingu á 
spennandi veitingahúsa- og verslunarsvæ!i vi! Flensborgarhöfnina. "ar 
viljum vi! taka vel heppna! hafnarsvæ!i í mi!borg Reykjavíkur til fyrirmyndar. 
Hafnar$ör!ur á a! standa undir nafni og státa af glæsilegu hafnarsvæ!i %ar 
sem verslun, %jónusta og veitingahúsarekstur blómstrar.

Umhverfisbærinn Hafnar#ör!ur
Okkar framtí!ars"n er a! draga úr plastpokanotkun og notkun ó%arfa umbú!a 
strax á %essu ári. "ví stundum bjargar ma!ur heiminum %annig - me! einum 
poka í einu. 

Hafnar#ör!ur fyrir ungt fólk
Okkar framtí!ars"n er a! stu!la a! %átttöku ungs fólks í mótun bæjarins. A! 
ungt fólk geti leigt hagkvæmar íbú!ir nálægt almenningssamgöngum og 
Hafnar$ör!ur framtí!arinnar ver!i á forsendum Hafnfir!inga framtí!arinnar.

Vi! stöndum me! l$!ræ!inu
Okkar framtí!ars"n er sú a! stórauka beint l#!ræ!i í bænum me! 
íbúakosningum í gegnum l#!ræ!isvefinn Betri Hafnar$ör!ur. Vi! stöndum 
me! auknu l#!ræ!i.

Erilsamt ævikvöld
Okkar framtí!ars"n er samfélag %ar sem allir fái noti! sín, samfélag sem 
fagnar $ölbreytileikanum og vi!urkennir mikilvægi %ess a! allir fái lifa! me! 
reisn og séu virkir %átttakendur í samfélaginu alla ævi. Vi! viljum leita lei!a til 
a! sporna gegn félagslegri einangrun eldri bæjarbúa og tryggja %eim sem vilja 
erilsamt ævikvöld.

Framtí!in er fyrir alla
Okkar framtí!ars"n er a! standa vör! um $ölskyldubæinn Hafnar$ör!. Í 
ölduróti hrunsins höfum vi! ávallt gætt %ess a! Hafnar$ör!ur sé fyrir alla en 
ekki útvalda. Vi! höfum sta!i! vaktina og gætt a! grunn%jónustu bæjarins. 
Vi! höfum lagt okkur fram um a! vernda velfer!ina og sta!i! á bremsunni 
%egar hart hefur veri! sótt a! lífskjörum bæjarbúa. Samfylkingin áttar sig á %ví 
a! framtí!in er fyrir alla, ekki bara suma. Og vi! ætlum a! tryggja a! svo ver!i 
áfram.   

Útgefandi:  Samfylkingin í Hafnarfir"i | Skrifstofa: Strandgötu 43. 555 0499 | Ábyrg!arma!ur: Ómar Ásbjörn Óskarsson | Ritstjóri: Valur Grettisson | 
Umbrot: Alexandra Sharon Róbertsdóttir |Myndir: Sigtryggur Ari Jóhannsson | Augl#singar: Ruth Bergsdóttir | Sími: 694 4103 | Prentun Ísafold | Dreifing: Pósthúsi".
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Engar vífilengjur; byrjum á byrj-
uninni. Er bæjarfélagið illa statt 
fjárhagslega?

„Nei rekstur Hafnarfjarðarbæjar er 
sterkur,“ segir Gunnar Axel. „Það er 
óhætt að segja að rekstur bæjarfélags-
ins gengur vel en hitt er þó alveg ljóst, 
sem er að Hafnarfjarðarbær er skuldsett 
sveit ar félag, eins og flest sveitarfélög 
eftir hrun. Stærsta verkefnið hefur 
verið að endurskipuleggja rekstur inn 
til að tryggja að hann geti staðið undir 
sínum fjárhagslegu skuldbindingum,“ 
segir Gunnar Axel sem er sannarlega 
á heima velli hvað fjármálin varðar, en 
sjálfur er hann menntaður við skipta-
fræðingur og starfar sem sér fræð ingur 
í fjár málum hins opinbera hjá Hag stof-
unni. Þeir sem standa þess um talna-
glögga manni næst, uppnefna hann 
stundum „Gunnar Exel“ í gríni.

En af hverju skuldum við svona 
mikið?

„Þó svo að sumir reyni að halda öðru 
fram þá greiddi Hafnarfjörður mark-
visst niður skuldir sínar á árunum 2002 
til 2008. Síðasta áratuginn hef ur rekstur 
bæjar ins að jafnaði skilað töluverðri 
fram legð og hefur þar af leið andi getað 
staðið undir verulegum hluta þeirra 
fram kvæmda sem sveitar félag ið hefur 
þurft að ráðast í. Samt tókst að greiða 
niður stóran hluta þeirra skulda sem 
stofn að var til á árun um 1998-2002, 
tíma bili sem helst verður minnst 
fyrir glórulausa einka framkvæmda-
samn inga. Skuldirnar voru innan við-
ráðan legra marka þegar hrunið skall 
á,“ segir Gunnar Axel og bætir við: 
„Þá var staða Hafnar fjarðarbæjar auð-
vitað eins og með heimilin og önnur 
fyrir tæki á landinu. Við vorum ýmist 
með verðtryggð og gengistryggð lán,“ 
segir hann. Gunnar Axel bætir við að 
skuldirnar hafi hækkað í samræmi við 
það. 

„Þessu til viðbótar varð bæjar sjóð ur 
fyrir töluverðum áföllum vegna þess 
að í aðdraganda hrunsins var út hlutað 
tölu vert af atvinnu- og íbúðalóðum. 
Bær inn heimilaði öllum sem ekki voru 
byrjað ir að byggja að skila inn lóðum 
og fá þær endurgreiddar,“ útskýrir 
Gunnar Axel. Hann segir að þetta hafi 
verið afar þýðingar mikið fyrir þá ein-
stakl inga og fyrir tæki sem áttu í hlut 
en gerði bænum um leið erfitt um vik, 
greiðslulega séð, að standa við af borg-
anir lána.

 

Bygg!um ekki brjálæ!islega 
minnisvar!a

Fóru þið fram úr ykkur?
„Uppruni og eðli þeirra skulda sem 

sveitar félögin standa frammi fyrir að 
greiða skiptir höfuð máli þegar rætt 
er um mismunandi stöðu þeirra og 
fram tíð ar horfur. Ólíkt sumum þeirra 
sveit ar félaga sem lentu í þröngri stöðu 
eftir hrun voru þau lán sem Hafnar-
fjarðar bær tók á undanförnum árum 
ekki tekin til þess að standa undir dag-
leg um rekstri heldur til fjárfestinga í 
inn viðum, til byggingar nýrra skóla, 
til gatna framkvæmda, til nauð synlegra 
veitu framkvæmda og til upp byggingar 
í íþrótta- og tómstundamálum barna 
og unglinga. Þetta eru samfélagslegar 
eignir sem standa á móti skuldunum,“ 
segir Gunnar Axel.  

„Með öðrum orðum, við vor um 
ekki að reisa einhverja brjálæðislega 
minnis varða í Hafnarfirði. Við vorum 
að byggja og treysta inniviði fyrir  
heil brigt og gott samfélag,“ bætir hann 
við.

En hvað með Ásvallalaugina? Var 
það ekki minnisvarði?

„Hvað sem allri umræðu um laugina 
líður, þá var stór hluti þeirrar fjár fest-
ingar greiddur afgangi af rekstri bæjar-

ins. Þess vegna tókst okkur að borga 
niður skuldir sveitar félagsins á sama 
tíma og við byggðum það upp. Sund-
laugin á Völlunum er vissu lega eitt 
af þessum stóru verkefnum. Bygg ing 
hennar var þó aldrei eitthvað sérstakt 
högg fyrir fjárhag bæjarins,“ svarar 
+YRREV�%\IP��,ERR�WIKMV�E¼�»W�ZEPPE�
laugin sé sannarlega stórt og mikið 
mann virki, „en henni var ætlað sérstak 
hlutverk, sem æfinga- og keppnis laug. 
Sund fólk hafði beðið lengi eftir svona 
laug. Svo var henni auð vitað ætlað að 
styrkja innviði fyrir íbúa á Völlunum,“ 
segir Gunnar. Hann bætir við að fjár-
festing in sé ótrúlega vel heppnuð. 
„Barna fólk sækir mikið í laugina og 
að sóknin almennt er framar öllum 
von um.“

Verktakagræ!gin var 
sta!reynd
Uppbygging bæjarins hefur verið hröð 
síðustu ár. Þannig hefur íbúafjöldinn 
auk ist úr 15 þúsund í 27 þúsund á 
innan við fimmtán árum. Margir hafa 
gagn rýnt þessa hröðu uppbyggingu 
og sumir jafnvel haft á orði að sum ar 
fram kvæmdir innan bæjarins ein kenn-
ist af „verktakagræðgi“.

„Það er bara það sem gerðist,“ játar 
Gunnar Axel og dregur ekkert undan. 
„Uppbygging á Íslandi var hraðari en 
skyn samlegt getur talist og var oft í litl-
um tengslum við raunverulega þörf 
fólks á húsnæðismarkaði og hug-
mynd ir almennings um útlit og eðli-
lega uppbyggingu. Þetta byggðist oft 
á hug myndum um skjótfengin gróða,“ 
segir Gunnar Axel. „Það er nauðsynlegt 
að við lærum af þessu.“  

Gunnar Axel bætir við að of hröð upp-
bygg ing sé sjaldnast góð og að menn 
þurfi að vanda sig í skipulagsmálum. 
„Ég er sannfærður um að það hafi verið 
það sem menn vildu gera þegar lagt var 
af stað. En það var mikill þrýstingur á 

bæjar yfirvöld hér sem og annarstaðar 
um að bjóða út mikið magn lóða. Hér 
í Hafnar firði kom sá þrýstingur ekki 
síst frá minnihlutanum í bæjarstjórn,“ 
segir Gunnar Axel ómyrkur í máli þegar 
hann gerir upp árin fyrir hrun. „Ég var 
þá í hlutverki áhorfanda. Ég kom ekki 
inn í bæjarstjórnina fyrr en 2010 en ég 
sá ekki fyrir hrunið frekar en aðrir. Ég 
efaðist um margt sem átti sér stað og 
litið til baka verður flestum ljóst hversu 
langt út af sporinu samfélagið okkar var 
kom ið. Tekjur samfélagsins voru ekki 
byggð ar á sjálfbærum grunni, hvorki 
heimila né fyrirtækja og þar af leiðandi 
voru rekstrarforsendur hins opinbera 
það ekki heldur,“ segir Gunnar Axel.

 
Átakanlegur húsnæ!isskortur

Þessi mikla uppbygging hafði þær af-
leið ing ar meðal annars að hús næðis-
mark aður inn í dag þjónar ekki þörfum 
þeirra sem þurfa að koma yfir sig þaki. 
„Og þá erum við að tala um ungt fólk. 
Það getur bara ekki hafið búskap eins 
og ástandið er í dag. Það er átakanlegur 
skortur á leigu húsnæði auk þess sem 
leiguverð er hærra en fólk ræður við að 
greiða,“ segir Gunnar Axel. „Við viljum 
því hafa skýra framtíðarsýn hvað þetta 
varðar. Hún felur í sér að bjóða upp á 
fjöl breyttari kosti, meðal annars öruggt 
leigu húsnæði á viðráðanlegu verði.“

Og hvernig viljið þið eiginlega gera 
þetta?

„Það gerum við fyrst og fremst með 
því að marka skýra stefnu um upp-
bygg ingu fjöl breytt ari mögu leika á 
hús næðis markaði og með því að haga 
ákvörðun um í skipu lags málum þannig 
að þær styðji við þá stefnu. Við viljum 
meðal annars skilgreina hvar við viljum 
byggja húsnæði sem mætir þörf um 
þeirra sem kjósa minni eða meðal-
stór ar íbúðir, hvort sem er til kaups 
eða leigu.“

Gunnar Axel segist vilja kalla til 
sam starfs þá aðila sem hafa áhuga á 
upp byggingu heilbrigðs húsnæðis-
markað ar. Gunnar Axel nefnir í þessu 
sam hengi verka lýðsforystuna, lífeyris-
sjóði og byggingaraðila. „Við þurfum 
að leita leiða til þess að byggja upp 
öruggan leigumarkað.“

Gunnar Axel segir þó mikilvægt að 
það komi fram að hann boði engar 
töfra lausnir. „Það eru engar patent-
lausnir þegar kemur að húsnæðis-
mark aðn um,“ segir Gunnar Axel 
„Hann er í eðli sínu flókið fyrirbæri 
og enginn einn getur stýrt full komlega 
fram þróun hans. Þess vegna er svo 
mikil vægt að margir ólíkir aðilar séu 
hluti af lausninni.Í mínum huga er 
grund vallaratriði að sveitarfélög hafi 
einhvers konar framtíðarsýn hvað þetta 
varðar og séu í hlutverki þess sem leiðir 
hina saman að borðinu. Þannig náum 
við mark miðum okkar. Þannig getum 
við byggt upp betri framtíð í hús næðis-
málum landsins.“

Fókusinn á lífsafkomuna

Gunnar Axel segi að kjör Íslendinga 
hafi versnað hratt og skyndilega í hrun-
inu og vegna hruns krónunnar og af-
leiðinga þess á skuldastöðu heimil-
anna hafi fókusinn aðalega verið á þær. 
„Eðlilega varð það fókus punkturinn 
í umræðunni. Þó finnst mér eins og 

fókus inn hafi farið af almennri lífs-
af komu fólks. Sérstaklega í ljósi þess 
að tekjur heimilanna drógust veru-
lega saman, og þó þær hafi aukist 
lítil lega eftir hrun, þá hafa útgjöldin 
haldið áfram að vaxa,“ segir Gunnar 
Axel og heldur áfram: „Þannig hafa 
út gjöld heimil anna, meðal annars 
tengda börn um og uppeldi, aukist 
mik ið síðustu ár. Þjónustu gjöld, sem 
voru ekki til fyrir nokkrum árum eða 
ára tugum síðan, hafa bæst ofan á allt 
annað. Við þurfum að huga sérstaklega 
að barna fólkinu þarna, enda eru margir 
hverjir að sligast undan fjölmörgum 
gjöld um og greiðslum tengdum börn-
um þeirra. Við þurfum að einbeita 
okkur að lífs afkomu fjölskyldu fólks“

Gunnar Axel segir að líta þurfi á 
þjón ustu gjöld barna fjölskyldna í 
heild og tryggja að þau fari ekki yfir 
skil greind mörk. „Við ruddum brautina 
árið 2003 þegar við innleiddum, fyrst 
sveitar félaga hér á landi, niður greiðslur 
vegna þátttöku barna í tóm stundar-
starfi og íþróttum. Það var mikil vægt 
skref sem ég held að hafi skipt gríðar-
legu máli fyrir okkur sem sam félag. 
Ekki aðeins var þannig tryggt að öll 
börn gætu fengið notið þess að stunda 
heil brigðar tómstundir óháð efnahag 
foreldra heldur var þarna um að ræða 
gríðarlega mikilvægt skref í for varn-
ar málum. Við sjáum það á öll um töl-
um hversu mikið samhengi er milli 
auk innar þátttöku barna og ung linga 
í skipu lögðu frístundastarfi og minnk-
andi áhættu hegðunar, svo sem neyslu 
áfengis eða annarra vímu efna.“

Gunnar Axel segir að nú sé hins 
vegar komið að þeim tímapunkti að 
niður greiðslurnar hafi rýrnað svo 
að raun gildi að það sé varla hægt 
að tala um að þær tryggi með sama 
hætti jafnan rétt barna og unglinga 
til þátt töku og þær gerðu í upphafi. 
„Við lítum svo á að það sé eitt af for-
gangs málunum núna að bæta úr því, 
nýta það svigrúm sem skapast til að 
brúa bilið upp á nýtt. Auðvitað er 
þetta líka réttlætismál fyrir börnin,“ 
segir Gunnar Axel sem stendur sjálfur 
í sömu sporum og margt fjölskyldu fólk, 
enda fjögurra barna faðir. 

Villingurinn Gunnar
Gunnar Axel er fæddur og uppalinn í 
Hafnarfirði fyrir utan þau þrjú ár sem 
hann bjó á Neskaupsstað. Gunnar Axel 
er giftur Katrínu Nicolu Sverrisdóttur 
aðstoðarleikskólastjóra  Saman eiga 
þau eina stelpu, en fyrir á Gunnar þrjú 
börn. Elsta barnið átti hann þegar hann 
ZEV�E¼IMRW�PM¼PIKE�XZ§XYKYV���y�áÖ�YV¼Y�
vatnaskil í lífi mínu,“  segir Gunnar Axel 
sem virðist ekki áfjáður í að tala um 
unglings- og menntaskólaárin.
�y�K� ZEV� LPYXM� EJ� WZSP§XM¼� PIMXERHM�

hópi,“" svarar Gunnar Axel spurður út 
í for tíðina. Hann segist ekki hafa verið 
alveg á beinu brautinni á þessum árum. 
y��K�ZEV�FEVE�LÖPJKIV¼YV�ZMPPMRKYV�l�WIKMV�
Gunnar Axel umbúðalaust og hlær. 
Hann segist hafa verið uppá tækja-
WEQYV�WIQ�FEVR���y0§OPIKE�LIJ¼M�IMRLZIV�
skil greint mig sem ofvirkt barn á þeim 
tíma, en við vorum ekki komin svo 
langt í lækna vísindunum,“ segir hann.

Gunnar Axel fann sig þó fljótlega í 
PIMO�L¥WMRY���y�K�F]VNE¼M�WRIQQE�§�0IMO�
félagi Hafnarfjarðar. Þar átti ég þátt í 
því ásamt nokkrum að stofna unglinga-
deild innan leikhússins, þá þrettán eða 
fjórtán ára gamall. Við settum upp 
nokkrar leiksýningar,“ segir Gunnar 
Axel sem bætir við að tíminn hafi bæði 
verið góður og þroskandi á margan 
LÖXX���y0IMOL¥WM¼�FNEVKE¼M�Q¦V�P§OPIKE���
segir hann.

 
Ver!mæt reynsla
Gunnar Axel rifjar með semingi upp 
þegar hann var að nálgast tvítugt.
y���K��XPE¼M�E¼�ZIV¼E�EXZMRRYPIMOEVM�

og sótti um í Leiklistarskóla Íslands. 
Ég æfði fyrir inntökuprófin og daginn 
fyrir fyrsta prófið fór ég að hitta nokkra 
gamla félaga sem höfðu tekið á leigu 

lítið hús í bænum,“ segir Gunnar Axel. 
„Ég var varla mættur þangað þegar 
lögregl an ruddist inn með miklum 
lát um. Þeir héldu víst að þarna færi 
fram landaframleiðsla og ætluðu að 
góma húsráðendur við þá iðju. Sem 
var nú ekki raunin. Gunnar Axel segir 
að þetta atvik hafi samt verið ákveðinn 
PÖK�TYROXYV�§�W§RY�P§JM���yáEVRE�ÖXXE¼M�¦K�
mig hvert ég vildi ekki fara og mér tókst 
að halda mig fyrir utan heim sem var 
ZEV¼�E¼YV� XMP� KP�XYREV�� �:M¼� YRRYQ�
okkur auðvitað út úr þessu og margir 
þessara stráka eru mínir bestu vinir í 
dag,“ segir Gunnar Axel.

Hann segir reynsluna verðmæta.

Sló í gegn me! Tónlistanum

Skömmu síðar hóf hann stjórnmála-
feril sinn auk þess sem hann eignaðist 
dóttur sína Sigrúnu Líf. Pólitískt upphaf 
Gunnars Axel var þó athyglisvert.
y»WXERHM¼� §� LEJRJMVWOYQ� WXN�VR�

mál um árið 1998 var svolítið súrt. 
Bæjar búar voru langþreyttir á orð-
ræðunni og þarna var rosalega mikið 
um átakastjórn mál,“ útskýrir Gunnar 
Axel sem tók sæti á lista Tónlistans og 
sló eftirminnilega í gegn á opinberum 
fundum þar sem odd vitar flokkanna 
tókust á. Þar lét hann stjórn mála menn-
ina finna fyrir því, enda átti unga fólkið 
fullt erindi inn í umræðuna. Raunar 
áttu stjórnmálaflokkarnir oft í mestu 
vandr æðum með að halda í við þennan 
fjörkálf sem átti augljós lega framtíðina 
fyrir sér í stjórn málum.

Hann segir að ungt fólk, með mis-
munandi bakgrunn í stjórnmálum, hafi 
sam mælst um að stofna listann til þess 
að undirstrika pólitíska óróann sem 
einkenndi Hafnarfjörð á þessum tíma.

„Við vorum búin að horfa á sama 
fólk ið rífast alla daga og það virtist 
alltaf rífast um eitthvað sem skipti 
okkur engu máli,“ segir Gunnar Axel 
sem segir ástandið þá hafa verið keim-
líkt því sem er að eiga sér stað á lands-
vísu í dag í stjórnmálum.

Berst fyrir breiddina

Og nú eru þið hluti af kerfi sem kjós-
endur eru orðnir þreyttir á. Hvert er 
erindi Samfylkingarinnar í dag?

„Íslendingar gáfust bara upp á 
íslensk um stjórnmálum eftir hrun,“ 
segir Gunnar Axel um breytta stöðu í 
sam félaginu. Hann er þó sannfærð ur 
um að Samfylkingin eigi erindi í þetta 
samfélag sem Hafnarfjörð ur er. „Sam-
fylkingin byggir tilvist sína á skýr um 
grunni lýðræðis, jafnréttis og sam-
ábyrgðrar. Kannski var þessi grunn-
stefna útvötnuð, eins og stjórnmálin 
almennt í aðdraganda hrunsins. Það 
þarf heldur ekkert að flækja stefnuna 
með einhverjum hug tökum sem fólk 
notar ekki í daglegu tali og hefur því 
kannski tak markaða þýðingu í hugum 
flestra. Erindi Samfylkingarinnar fjallar 
ein faldlega um samfélag þar sem allir 
fá að vera með. Ekki bara sumir. Svo 
einfalt er það í mínum huga. Í raun 
hefur það sjaldan verið brýnna en 
akk úrat núna,“ segir Gunnar Axel sem 
segir að nú standi bæjar búar frammi 
fyrir því að byggja upp til framtíðar og 
þá skipti máli að forgangsraða rétt. „Við 
höf um nú lagt drög að góðu samfélagi 
og lagt grunninn að nýrri framtíð. Við 
stöndum bók staflega frammi fyrir vali 
á milli samfélags sem gerir ráð fyrir 
öllum, þar sem jöfnuður ríkir, og sam-
félags sem þar sem sérhagsmunir eru 
settir ofar almannahagsmunum,“ segir 
Gunnar Axel. „Ég mun alltaf berjast 
fyrir breiddina. Því þannig samfélagi 
vil ég sjálfur búa í.“

Gunnar Axel Axelsson steig sín fyrstu skref í stjórnmálum 

með Tónlistanum í sveitarstjórnarskosningum árið 1998. 

Síðar gekk hann í Samfylkinguna þar sem hann leiðir lista 

ÅVRRZPUZ�M`YPY�RVTHUKP�RVZUPUNHY��.\UUHY�(_LS�ZLNPZ[�OHMH�
verið hálfgerður villingur. Hann þakkar leikhúsinu fyrir að 

OHMH�ILPU[�ZtY�x�Yt[[H�m[[�x�SxÄU\�

Villingurinn sem 
fann sig í leikhúsi

“Me! ö!rum 
or!um, vi! 
vorum ekki a! 
reisa einhverja 
brjálæ!islega 
minnis var!a í 
Hafnarfir!i.

“Líklega hef!i 
einhver skilgreint 
mig sem ofvirkt 
barn á $eim tíma, 
en vi! vorum 
ekki komin svo 
langt í lækna-
vísindunum.
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Mín framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð 
er að bærinn haldi sínum 
einkennum sem marglaga 

menn ingarbær,“ segir Margrét Gauja 
Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, en hún situr í öðru sæti 
á lista flokksins. Margrét hefur setið 
í bæjarstjórn í átta ár og má því segja 
að hún sé reynsluboltinn á lista 
Samfylkingarinnar. Hún segist ekki 
vera flokkspólitísk í eðli sínu: „Ég er 
fyrst og fremst í Hafnarfjarðarliðinu.”

Margrét Gauja kemur sjálf frá menn-
ingarheimili eins og kunnugt er, en 
faðir hennar er tónlistarmaðurinn 
Magnús Kjartansson. Eins starfar 
eldri bróðir hennar við tónlist og sá  
yngsti vann meðal annars Músík-
tilraunir árið 1998.

Margslungin bær

„Sérstaða Hafnarfjarðar er sú að  
þessi ógeðslega skemmtilegi bær er svo 
marg slunginn í menningu sinni að það 
er eiginlega magnað,“ segir Margrét 
Gauja og bætir við að íbúar bæj arins 
séu ekki aðeins umburðar lynt og gott 
fólk, „það eru ótrúlega mörg tæki færi 
til þess að gera þennan magn aða bæ 
enn betri,“ segir hún. 

Hún minnist sérstaklega á það 
sem hún kallar kven frumkvöðlar og 
vísar þar til kvenna sem hafa opnað  
hönn unar búðir á Strandgötunni og 
þannig glætt götuna mikilvægu lífi. 
Margrét Gauja segist vilja sjá Strand-
göt una þróast í þá átt; þar sem íslensk 
hönnun og hafnfirskt hugvit komi 
saman.

Margrét Gauja hefur unnið ötul-
lega að því að gera Hafnar fjörð um-
hverfis vænan. Nú síðast með því að 
vekja athygli á miklum umbúðum í 
sam félaginu. Innan bæjarstjórnar  
hefur hún svo beitt sér fyrir því að bæta 
hjóla samgöng ur.

Eflir hjólrei!ar

„Bærinn var náttúrulega skipulagður 
sem bíla bær. Og það er allt í lagi. En 
það þarf meira. Þannig höfum við 
tengt hjóla leiðir á milli sveitarfélaga 
enda hjóla fólk sí stækkandi hópur,“  
segir Margrét Gauja sem vill styðja enn 
frekar við hjóla menningu í bænum. 
„Svo höfum við náttúrulega stór-
elft almennings samgöngur,“ segir  
Margrét Gauja, og vísar meðal annars til 

þess að sumar leiðir hjá Strætó ganga á  
fimm tán mínútna fresti, sem er á pari 
við það sem gerist í stærri borgum  
Evrópu.

Í li!i me! Hafnarfir!i

En stendur eitthvað upp úr hjá  
Margréti Gauju eftir kjör tímabil ið? 
„Ég er ekki stolt af einu verkefni eða 
ein hverj um minnisvarða. Í raun er 
ég stolt ust af því að hafa unnið með 
öll um. Við erum öll í sama liðinu; 
Hafn ar fjarðar liðinu,“ segir Margrét 
Gauja og bætir við: „Ég hef alltaf  
ver ið lausna miðaður stjórnmála mað-
ur. Þessi hug mynd um að stórir flokk ar  
berjist á bana spjótum er bara orðin 
úrelt hugmynd. Við þurfum öll að 
vinna saman að því að gera samfélagið 
okkar betra.“

Stjórnmálaflokkur er hús

Samfylkingin er núna búin að vera 
í meirihluta í tólf ár í Hafnarfirði. 
Aðspurð hvort það sé ekki langur tími 
fyrir stjórnmálaflokk svarar Margrét: 
„Samfylkingin er bara eins og hús. 
Og það eru þeir sem búa í húsinu á  
hverjum tíma sem skapa stemninguna 
og menninguna í húsinu. Þeir sem eru 
núna í framboði eru í raun allt glænýtt 
fólk með mismunandi áherslur og bak-
grunn í lífinu. Þessi hópur er rétt að 
byrja.“

Margrét Gauja segir endurnýjun 
inn an stjórnmálaflokka nauðsynlega. 
„Fleiri þurfa að komast að með ferska 
sýn á bæjarmálin. Fyrir mig er þetta 
búið að vera ótrúlega lærdóms ríkur 
skóli. Nú er ég örugg í mínu, og ég ætla 
að nota þetta kjörtímabil, fái ég umboð 
til þess, til þess að klára þau verkefni 
sem þarf að klára.“

Vi! erum öll í sama li!inu, 
Hafnar#ar!arli!inu

“Vi! $urfum öll 
a! vinna saman 
a! $ví a! gera 
samfélagi! okkar 
betra.

Margrét Gauja segir stjórnmálafokk eins og hús. Við búum til stemmninguna.

Vi! Bjarnabæ Margrét 
Gauja Magnúsdóttir segir 
stjórnmálaflokk eins hús.

Sannfær!i tengdó um bláu tunnuna 
Margrét Gauja Magnúsdóttir segir að ein af 

stærstu áskorununum á kjörtímabilinu hafi 
verið að koma bláu tunnunni fyrir við haf-

nfirsk  heimili. „Þetta var gríðarlega mikil vinna en 
ótrúlega lærdómsríkt að auki. Verðlaunin voru eftir 
því, endaði skilaði átakið miklum árangri,“ segir 
Margrét Gauja en bæjarbúar hafa líklega tekið eftir 
bláu tunninni við heimili sín - þessa sem maður má 
bara láta pappa í. 

Margrét Gauja segir að bláa tunnan hafi skilað 
stóraukinni endurvinnslu á pappa, „og viðhorfs-
breyting bæjarbúa var ótrúleg,“ segir Margrét Gauja. 

En það gekk ekki þrautarlaust fyrir sig að koma 
tunnunni fyrir á hverju heimili. 

„Hindranirnar voru svo margar, meðal annars eiga 
íbúar í Hafnarfirði sjálfur sínar ruslatunnur. Þannig 
við fórum í útboð þar sem tunnur voru keyptar fyrir 
fólk,“ segir Margrét Gauja. Hún segir viðhorfið að 

auki hafa verið neikvætt. „Tengdafaðir minn taut-
aði og bölvaði mér fyrir að troða þessari himinbláu  
tunnu upp á hann með frekjunni minni,“ segir  
Margrét Gauja. „Honum fannst þetta algjört rugl til 
að byrja með,“ bætir hún við og skellir upp úr. „Ég 
átt aði mig samt á því að ég hafði náð raunverulegum 
árangri þegar hann kom síðar til mín og þakkaði mér 
fyrir, og spurði hvort hann gæti gert meira.“ 

Margrét Gauja segist trúa því að þetta hafi verið 
það sem gerðist hjá fleiri bæjarbúum: „Við vorum 
skyndilega farin að pæla í endurvinnslu og að gera 
heiminn að vistlegri stað. Það er allavega eitthvað.“

Segi bláu tunnuna hafa breytt hugarfari margra:

Sátt vi! tunnuna Margrét Gauja 
fa"ma"i bókstaflega ruslatunnuna 
#egar hún kom.

Lengst af fannst mér stjórnmál alls 
ekk ert áhugaverð,“ segir Eva Lín, 
sem er átján ára gömul og er í 

sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar 
fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. 
Hún segir að upplifun ungs fólks af 
stjórn málum sé sú að þau séu flókin 
og þrúg andi.

 „Því miður er stað an bara sú að 
unga fólkið veit ekki endilega hvort 
stjórnmálin séu þeirra vettvangur eða 
ekki.“

Vildi hafa eitthva! um 
samfélagi! a! segja
En af hverju fékk hún áhuga á stjórn-
málum svona ung?

„Það var nú svo sem ekki beint 
eitt hvað eitt, en það voru þó nokkrir 
LPYX�MV�WIQ�L�J¼Y�QMOMP�ÖLVMJ��»LYK�MRR�
var svo sannarlega ekki meðfæddur 
og lengi fannst mér stjórnmál ekkert 
WTIRR�ERHM�l�¥XWO®VMV�)ZE�0§R��y»LYKMRR�
kvikn aði samt sem áður þegar ég var á 
fyrsta ári í fram haldsskóla og las grein 
þar sem höfundurinn var að sann færa 
lesandann um að ef þú, sem ein stakl-
ingur, tekur ekki þátt í að fylgjast með 
stjórn málum og nýta at kvæði þitt, ertu í 
raun inni að segja að þér finnist í lagi að 
láta aðra ákveða hvernig lífi þínu sé hag-
að án nokkurrar at hugun ar. Að þú sért í 
rauninni að gefa upp á bátinn hluta af 
þínu eigin frelsi.“

Stjórnmál eru ekki eins og 
Spilaborgin

Og hverju viltu áorka á hinu pólitíska 
sviði?

„Mitt helsta markmið á þessari 
stundu er að vekja áhuga hjá ungu 
fólki, sýna jafn öldrum mínum hversu 
skemmt ilegt og gefandi stjórn mála-
starf ið getur verið. Það er ríkj andi mis-
skiln ingur að pólitík snúist um að vera 
klók ur og að maður þurfi að klekkja á 
öðru fólki til að fá sínu fram gengt eins 
og í Spilaborginni  (e. House of Cards),“ 
segir Eva Lín sem segir stjórn mála heim-
inn keppa við heldur grimma fyrir mynd 
í af þreyingar iðnaðinum. Eva segir að 
það sem nái í gegn sé góð vinnu brögð, 
heiðar leiki og eins og áður sagði, góð 
hug mynd. 

Vill a! börnin upplifi $a! sama

Hvernig er að vera ungur í Hafnarfirði 
í dag? 

„Það er mjög notalegt. En þar sem ég 
er í skóla í Reykjavík, sæki ég mik ið af 

minni þjónustu þar. Annars er það fínt, 
það er ótrúlegt magn af tóm stundastarfi 
hér í boði fyrir ungt fólk.“ 

En viltu eldast í Hafnarfirði? 
„Já það vil ég klárlega. Ég mun reynd-

ar örugglega flytja í burtu í milli tíðinni,“ 
segir Eva og hlær vand ræðalega. „Þá 
til þess að mennta mig frekar,“ bætir 
hún svo við. „En ég ætla að koma til 
FEOE��»WX�¼ER�IV�IMR�JEPHPIKE�W¥�E¼�¦K�
átti frábæra æsku í Hafnar firði. Leik-
irnir í hrauninu, að veiða síli í Víðis-
staðartjörninni og pikk nikk í Hellis-
gerði, eru einfaldlega ótrú lega góð ar 
minningar sem ég á og vil gefa börn-
unum mínum. Til langs tíma litið hefur 
Hafnarfjörður sjarmann, stemn inguna, 
alla nauðsynlega þjón ustu, afþreyingu 
og síðast en ekki síst, fallegt umhverfi 
sem ég vil njóta þegar ég eldist.

Vildi ekki fórna frelsinu
Eva Lín Vilhjálmsdóttir, nemi í Menntaskólanum í 

Reykjavík fékk áhuga á stjórnmálum eftir að hún las 

NYLPU�ôHY�ZLT�O�M\UK\YPUU�ZHNóP�M}SR��ZLT�ZRVY[P�mO\NH�m�
Z[Q}YUTmS\T��]¤Y\�Hó�M}YUH�LPNPU�MYLSZP��/�U�]PSS�]LRQH�\UN[�
fólk til umhugsunar um stjórnmál og berjast fyrir góðri 

O\NT`UK�

“Gó! ar hug myndir fá 
me!byr og $annig ver!a 
$ær a! veruleika.

Gylfi Ingvarsson stendur á tímamótum í lífi sínu. 
Hann er að ljúka störfum hjá Isal eftir að hafa 
starfað þar í 41 ár. Hann sér tækifæri í ellinni, 

hann vilji eiga erilsamt ævikvöld þar sem hann berst 
fyrir hag aldraðra. 

Gylfi er 69 ára gamalt félagströll. Hann er fæddur 
og upp alinn Hafnfirðingur og er sjötti í röðinni af 
átta systkinum. „Foreldrar mínir eru voru Ingvar 
Ingimundarson sjómaður og Sigríður Jónsdóttir, sem 
bæði eru látin, ég er giftur Nínu Sonju Karls dóttur 
og eigum við 5 börn og 4 barnabörn,“ segir Gylfi 
sem hefur sinnt ótrúlega fjölbreyttum trúnaðar- og 
félagsstörfum í gegnum tíðina.

Unni! í 41 ár hjá Isal

„Ég er starfandi aðaltrúnaðarmaður starfsmanna 
ISAL og hef leitt samninganefnd hlutaðeigandi 
verka lýðsfélaga við SA/ISAL,“ segir Gylfi og bætir 
við að samningurinn sé notaður sem við mið unar-
samningur, til dæmis fyrir stóriðjuna í landinu.

„Ég er að láta af störfum hjá ISAL á árinu eftir 
rúmlega 41 ár,“ segir Gylfi. Hann segir það undarlega 
tilfinningu að hætta störfum eftir svo langan tíma. 
Hann slær þó hvergi af. „Þá hef ég bara meiri tíma til 
þes að sinna störfum bæjarfulltrúa, verði mér veittur 

stuðningur til þess,“ segir hann og brosir út í annað.
Gylfi er lærður vélvirki, en hann lærði í Vélsmiðju 

Hafnarfjarðar og síðan vann hann sem slíkur hjá 
ISAL. 

Mikilvægt a! standa vör! um aldra!a

„Síðustu 2 ár hef ég verið formaður stjórnar 
Öldr unar miðstöðvarinnar Hafnar. Er formaður 
Öldungaráðs Hafnarfjarðar sem skip að fulltrúum 
félagasamtaka í Hafnarfirði til að vera um sagnar-
aðili bæjaryfirvalda í málefnum 60 ára og eldri og 
verið aðili að verkefninum „Brúkum bekki“ í sam-
starfi við FEBH og  sjúkraþjálfara í Hafnarfirði. Ég 
er í verkefnisstjórn uppbyggingar hjúkrunarheimilis 
í Skarðs hlíð á Völlum,“ segir Gylfi en hann leggur 
mikla áherslu á að uppbygging hjúkrunarheimilisins 
í Skarðshlíð verði til sóma, enda kappsmál fyrir þenn-
an iðna mann að búa öldruðum gott ævikvöld. 

Aðspurður segir hann að það sé gott að eldast 
í Hafnarfirði. Margt gott hafi verið gert í gegnum 
árin, en það sé mikilvægt að standa vörð um málefni 
aldraðra í bænum. „Og ég tel, verði mér treyst fyrir 
því, að ég geti lagt mitt á vogarskálarnar, þegar að 
því kemur.“

Gott a! eldast í Hafnarfir!i
Gylfi Ingvarsson vill eiga erilsamt ævikvöld:

Gylfi Ingvarsson Starfa"i í 41 ár hjá Isal. 
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"að fer ekkert á milli mála hvaða 
mál brenna á Friðþjófi Helga  þeg-
ar viðtalið hefst. „Mennt un og 

vel ferð barna eru mér afar hug leikin,“ 
segir hann og bætir við: „Vel menntuð 
og vel viljuð börn eru þjóð ar ger semi og 
algjör undir staða framtíð ar sam félags 
sem byggir á jöfnum tæki færum, rétt-
læti og velferð.“ 

Friðþjófur er menntaður kennari og 
starfar nú sem skólastjóri Smáraskóla í 
Kópavogi. „Ég hef starfað við kennslu 
og stjórnun í grunnskólum frá útskrift 
frá Kennaraháskóla Íslands 1997. Í dag 
starfa ég sem skólastjóri Smáraskóla í 
Kópavogi og hef ég stýrt þeim skóla frá 
því haustið 2009. Þar áður starfaði ég 
sem aðstoðarskólastjóri og síðar sem 
skólastjóri við Hjallaskóla í Kópavogi.“ 

Valsarinn sem elur upp FH-inga

En hvað gerir þú þegar þú ert ekki að 
mennta ungmenni? Áttu þér áhuga-
mál? 

„Íþróttir, útivist og fjölskyldan eru 
helstu áhugamálin,“ segir Friðþjófur. 
Hann segir að veturnir séu nýttir und-
MV�WO§¼M�SK�WOEYXE��y»�WYQVMR�IVY�¬E¼�
göngur og önnur útivist og svo reyni 
ég mæta reglulega í ræktina til að 
halda mér í formi. Í gamla daga lék ég 
knatt spyrnu með yngri flokkum Vals 
en nú orðið læt ég mér nægja að hvetja 
börnin mín á því sviði en þau spila með 
yngri flokkum FH,“ segir Friðþjófur 
sem segist vera orðinn FH-ingur þó 
hann fylgist alltaf með sínu gamla liði 
með öðru auganu. 

Spurður hvað hafi orðið til þess að 
hann hafi ákveðið að reyna fyrir sér á 
stjórn málasviðinu svarar Friðþjófur 
ein faldlega: „Ég ann samfélagi mínu 
og vil gera því gott.“

Vir!ingavert grundvallarstarf

En hvað viltu þá eiginlega gera í stjórn-
málum? 

„Við stöndum á tímamótum í dag. 
Nú er að myndast tækifæri til að brjóta 
upp kerfi sem að mörgu leyti hefur 
haml að framþróun í menntamálum. 
Það tækifæri ber okkur að grípa og nýta 
til góðra hluta og framþróunar. Við 
sem samfélag verðum á sama tíma að 
viður kenna kennarastarfið sem virð-
ingarvert grundvarvallarstarf í okkar 
sam félagi. Það verðum við meðal ann-
ars að sýna í verki með því að launa það 
sem slíkt,“ svarar Friðþjófur. 

„Hér í Hafnarfirði er brýnt að færa 
tölvu kost skólanna til nútímans og 
fjölga þeim tölvum sem nemendur 
hafa til að nýta sér við námið.  Það er 
gríðarlega mikilvægt að nemendur hafi 
að gang að öflugum tölvu- og tækjakosti 
til að geta aflað sér þekkingar og miðlað 
vinnu sinni.  Það er einnig nauðsynlegt 
að hlúa vel að og efla grunnfærni nem-
IRHE�§�P�WM�SK�WX�V¼JV�¼M��»�¬IMQ�WZM¼�
um verðum við að draga fram þá þætti 
í skólastarfinu sem vel hafa geng ið 
og þróa þá áfram svo góður árang ur 
náist.  Í þessu sambandi er mikil vægt 
að efla sjóði til þróunar starfs í skól-
um bæjarins sem einnig geta nýst til 
að marka hverjum og einum skóla 
ákveðna sérstöðu, styðja við og efla 
sér kenni í hverju skólasamfélagi.“

Ólst upp í Fellahverfinu

En hvaðan er þessi vingjarnlegi skóla-
stjóri?

„Ég hef búið síðustu 14 ár í Hafnar-
firði en er uppalinn í Fella hverfinu í 
Reykjavík fyrir utan fimm fyrstu ævi-
árin er ég var búsettur á Blönduósi.  
Móður amma mín, Svala Jónsdóttir 

er Hafn firðingur af Sjónarhóls- og 
Gunnars bæjarættum. Foreldrar henn-
ar voru Jón Eiríksson og Dagbjört Vil-
hjálms dóttir. Þannig að mér finnst ég 
í raun vera kominn aftur heim.“

Foreldrar Friðþjófs eru Karl Helga-
son lögfræðingur, ritstjóri og bóka-
út gef andi og Sigurborg Bragadóttir 
grunn skólakennari. Ég er kvænt ur 
Þóreyju Ósk Sæmundsdóttur, fædd um 
og upp öldum Hafnfirðingi og grunn-
skóla kennara við Lækjarskóla og eigum 
við þrjú börn á aldrinum 4 – 11 ára.“

Hætt kominn

Friðþjófur ólst upp í Breiðholtinu og 
segir að þar hafi ævintýrin verið æði 
mis jöfn. „Þegar ég var níu ára gam all 
lenti ég í frekar hættulegu jaka ævin-
týri,“ segir hann og vísar til þess þegar 
hann klifraði upp á ís í leysingum í 

Elliðar ánum. „Þar fór ég ofan í ánna við 
gömlu göngubrúna,“ segir Friðþjófur. 
Það er ljóst að atvikið hafði nokkur 
áhrif á hann.  „Mér var sem betur fer 
kippt upp af góðum vini. Væntanlega 
bjarg aði hann lífi mínu, því áin var allt 
ann að en frýnileg á þessum tíma, þó 
alla jafna sé hún sakleysisleg,“ segir 
Friðþjófur Helgi. Orku sína í lífinu 
hefur hann svo nýtt til þess að fræða 
börn og ungmenni. Það er hans köllun.

„Ég vil vinna samfélagi mínu heilt,“ 
segir Friðþjófur Helgi sem ber brenn-
andi hugsjón í brjósti.  „Ég vil taka þátt 
í móta samfélag réttlætis og jöfnuðar, 
sam félag þar sem gott er að alast upp, 
þar sem gott er að koma á legg fjöl-
skyldu og þar sem er gott að eldast. Við 
verðum að búa til samfélag þar sem 
blóm legt atvinnulíf dafnar í góðri sátt 
við um hverfi og mannlegt samfélag,“ 
segir Friðþjófur.

Vill brjóta upp 
hamlandi kerfi
Friðjófur Helgi Karlsson lenti í lífsháska þegar hann 

]HY�IHYU��Ð�KHN�LY�OHUU�ZR}SHZ[Q}YP�ZLT�]PSS�ILYQHZ[�M`YPY�
menntun og framtíð barnanna okkar. Friðþjófur er búsettur 

í Setberginu og fylgist með börnum sínum spila með FH á 

TLóHU�OQHY[H�OHUZ�ZS¤Y�TLó�=HS�

Umbylting í uppl$singatækni
Skólarnir okkar eru ein af grunnstoðum sam-

félagsins þar sem við tryggjum börnum jöfn 
tækifæri til menntunar og þroska í skóla án 

aðgreiningar sem byggir á lýðræði, mannréttindum 
og jafnrétti. 

Samfylkingin leggur áherslu á fjölbreytni í 
skólastarfi svo styrkleikar allra fái að njóta sín í 
gegnum skapandi hugsun og frumkvæði.

Við viljum tæknivæða skóla í Hafnafirði og leggjum 
áherslu á uppbyggingu í tæknimálum. Sú uppbygg-
ing er þegar hafin með auknu fjármagni  til tölvu- 
og tæknimála. Með því stefnum við á umbyltingu 
í upplýsingatækni og endurnýjun á tölvubúnaði í 
skólunum þannig að hafnfirskir skólar verði í fremstu 
röð á þessu sviði.

Okkar framtíðarsýn er sú að auka fjölbreytni í 
skólastarfi. Það viljum við gera með því að auka vægi 
list-, verk og tæknigreina. Við viljum byggja á þeirri 
reynslu sem hefur skapast í samstarfi grunnskól-
anna og Gaflaraleikhússins  og efna til sambærilegs 
samstarfs á fleiri sviðum.

Samfylkingin telur það forgangsmál að efla færni 
barna í læsi og stærðfræði í samvinnu við fagfólk 
leikskóla og grunnskóla með það að markmiði að 
öll börn geti lesið sér til gagns í grunnskóla með því 
að nýta aðferðir sem mæta ólíkum þörfum barna í 
lestrar námi. Í skólunum okkar vinnur fagfólk sem 
legg ur grunn að framtíð barnanna okkar. Við leggjum 
áherslu á að fá vel menntað fagfólk til starfa og viljum 
sjá aukinn veg og virðingu þeirra sem starfa með 
börn um.

Samfylkingin ætlar að auka fjölbreytni í skólastarfi 
með auknu sjálfstæði skóla til að móta sínar skóla-
stefnur, m.a.  með því að setja á laggirnar þróunar-
sjóð sem skólarnir geta sótt fjármagn í til verkefna 
sem móta sérkenni þeirra.

Þá þarf að efla færni barna í læsi og stærðfræði í 
samvinnu við fagfólk. Samfylkingin vill einnig aua 
áherslur á fjölbreytt nám í list- og verkgreinum.

Úr stefnuskrá Samfylkingarinnar um menntamál:

Endurn#jun á tölvubúna!i Samfylkingin ætlar 
a" auka !ármagn til tölvu og tæknimála.

Á tímamótum Fri"#jófur Helgi karlsson segir a" samfélagi" standi 
á tímamótum í skólamálum. $á myndast tækifæri til a" brjóta upp 
kerfi".

Fjar!argötu 17 - Hafnar"r!i
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasí!a: www.as.is
OPI# VIRKA DAGA KL. 9-17

Tre#ar ehf

Hvalur hf

RAFGEYMASALAN 

Dalshrauni 17 

5654060

Víkingastræti 1-3  220 Hafnar!ör"ur  Sími: 565 1213  mottaka@!orukrain.is

Víkingastræti 1-3
220 Hafnar!ör"ur

Tel.: 565-1213
Fax: 565-1891

vikings@!örukrain.is
www.!örukrain.is

Oddviti Samfylkingarinnar og for-
maður bæjarráðs,  Gunnar Axel 
Axelsson, mætti naglalakkaður 

á fund bæjarstjórnar Hafnarfjarðar í 
byrjun apríl. Það gerði Gunnar Axel 
eftir að hann lofaði flokkssystur sinni, 
bæjar fulltrúanum Margréti Gauju 
Magnúsdóttur, að naglalakka sig ef 
Facebook-síða hennar, Bylting gegn 

um búðum, fengi yfir tvö þúsund læk.
Skemmst er frá því að segja að síðan 
fékk tvö þúsund læk - og gott betur - á 
örskömmum tíma.

Gunnar Axel varð því að standa við 
stóru orðin og mæta naglalakkaður 
á fund inn. Sjálfur segir Gunnar að 
lof orðið sé tilkomið vegna þess að 
hann las frétt um drengi í 10. bekk í 

Vætta skóla, „en þeir ákváðu að mæta 
nagla lakkaðir í skólann, í þeim eina til-
gangi að sýna að það væri í lagi,“ segir 
Gunnar Axel.

„Mér fannst það bara svo flott hjá 
þeim og kjark mikið af strákum á 
þess um aldri að fara þessa leið til að 
vekja athygli á því hvernig samfélagið 
beinir okkur sífellt inn í tiltekin form 

og hversu lítið þarf jafnvel til hleypa af 
stað fordómum  - að ég ákvað að ganga 
til liðs við litlu „byltinguna“ þeirra og 
hjálpa um leið Möggu Gauju vin konu 
minni að ná takmarkinu sínu um að 
skapa byltingu gegn óþarfa umbúðum 
á innan við 2 sólar hringum.”

Kom naglalakka!ur á fund

Rafrún ehf Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Naglalakka!ur Margrét Gauja 
tók a! sér a! naglalakka 
formann bæjarrá!s.
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Ég var búin að fá nóg af þeirri póli-
tík sem var í gangi og í stað þess 
að æsa mig yfir því við eld hús-

borðið ákvað ég að láta verkin tala 
og skella mér í slaginn,“ segir ensku-
kennarinn og víkingur inn Adda María 
Jóhannsdóttir þegar hún út skýr ir af 
hverju hún hafi ákveðið að fara að 
skipta sér af stjórnmálum í bæjar-
félag inu. Adda María hefur lengst af 
starfað sem enskukennari og kennir 
við Flens borgarskólann. Og það er 
ljóst að Adda María er fjölhæf mann-
eskja því þegar hún er spurð hver 
hún sé, svarar hún að bragði: „Ég er 
enskukennari, slagverksleikari, vík ing-
ur og mótorhjólakona.“

Margt a! læra af fortí!inni

Adda María er gift kennaranum og 
vík ingn um Úlfari Daníelssyni en sam-
an lagt eiga þau fjögur börn. Úlfar er 
einn af horn steinum í víkinga félags-
skapn um Rimmugýgi. Adda María 
segir manninn sinn hafa smitað sig af 
þessari skemmtilegu víkingabakteríu. 

„Í gegnum þennan félagsskap hef ég 
kynnst frábæru fólki og eignast góða 
vini. Þarna er fólk á ólíkum aldri, með 
ólík an bakgrunn, frá ólíkum löndum, en 
allir sameinast í þessu áhugamáli. Þarna 
er barist, smíðað, saumað, spilað og 
sungið. Og allir eru vinir, alla vega utan 
vallar,“ segir Adda María. Aðspurð hvort 
fortíð víkinganna, þó blóðug sé, geti 
gagnast nútímamanninum, svarar hún:

„Ég held að við gætum lært margt 
af forfeðrunum. Nægjusemin er það 
fyrsta sem mér dettur í hug í brjálaðri 
neysluhyggju nútímans. Og áherslan 
á mikilvægi fjölskyldu og vina. Svo er 

það líka heiðurinn, þó við séum nú 
bless unarlega laus við hefndina, alla 
vega í þeirri mynd sem þá þekktist. En 
kannski var hefndin bara hreinni og 
beinni þá en nú til dags. Í Hávamálum 
er ágætis siðferðisboðskapur sem við 
hefðum gott af að rifja upp reglulega.”

Hl#ddi ákallinu um endurn#jun

Adda María tók þátt í prófkjöri Sam-
fylkingar innar fyrr á árinu, og uppskar 
vel, því hún endaði í þriðja sætinu. 
Það er því ljóst að rödd hennar nær 
athygli almennings. En hvers vegna 
ákvað enskukennarinn Adda María að 
skipta sér af stjórnmálum í Hafnarfirði: 

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 
stjórn málum, ekki síst eftir að ég lauk 
meistara námi í stjórnmálafræði, nánar 
tiltekið Alþjóðasamskiptum. Ég held 
að löngunin til að láta til mín taka á 
þess um vettvangi hafi kviknað fyrir 
alvöru þar en rétti tíminn fyrir mig 
var ekki fyrr en núna,“ segir Adda 
María og bætir við að hún hafi sjálf 
verið komin með nóg af því að fylgjast 
með stjórn málunum af hliðarlínunni. 
Hún hafi hlýtt ákalli samfélagsins um 
endurnýjun í stjórnmálum.

Skortir einlægni og sáttavilja

Og þá berst talið einmitt að brostnu 
trausti stjórnmálamanna og almenn-
ings, sem enn er verið að reyna að 
lappa upp á. Oft á tíðum virðist sem svo 
að það sé ómögulegt að endurvinna 
þetta traust.

„Mér finnst hafa skort einlægni og 
sáttavilja í stjórnmálum,“ segir Adda 
María hugsi. „Það rof sem orðið hefur 

á milli stjórn málamanna og almenn-
ings er tilkomið vegna sérhagsmuna-
gæslu og valdagræðgi. Ég held að allir 
séu orðnir þreyttir á þeirri nálgun og 
því skítkasti sem því miður hefur ein-
kennt stjórnmálin, einkum þó kannski 
á sviði landsmálanna,“ segir Adda 
María og heldur áfram: „Ég held að  
sveita stjórnastigið sé heil brigðara að 
þessu leyti og það er kannski einmitt 
ástæðan fyrir því að ég stíg fram á þeim 
vettvangi. Þó landsmálin heilli mig 
vissulega líka.“

Adda María segist leggja áherslu á 
við horf og vinnubrögð í aðkomu sinni 
að málum á stjórnmálasviðinu. Hún 
segir jafnframt að allir málaflokkar séu 
mikil vægir, en sjálf hafi hún, reynslu 
sinnar vegna, kannski einkum beint 
sjónum sínum að skólamálum. Annað 
vilji hún læra. „En það sem ég vil gera 
er að leggja áherslu á heiðarleika, 
ein lægni, samvinnu og sátt. Það þarf 
að nálgast öll mál, stór og smá, með 
þessi gildi að leiðarljósi,“ segir Adda 
María. „Og ég held að það sé leiðin til 
að endurvinna traust á stjórnmál um 
og stjórn málamönnum,“ bætir Adda 
María við. 

Dúkkulísan Adda María 

Og það er ljóst að Öddu Maríu er 
margt til lista lagt. Hún er nefnilega, 
ofan á allt annað, slagverksleikari í 
einni rómuðustu kvennahljóm sveit 
landsins; Dúkkulísum. Þar hefur mynd-
ast öflugur vinkonu hópur sem er í góðu 
sambandi og Adda María sækir styrk 
til. Reglulega stíga þær svo á stokk þar 
sem Adda María kastar af sér skikkju 
stjórnmálamannsins og lemur húðir.

Spurð hvort hún sé með sviðskrekk 
svara hún: „Nei, ég get ekki sagt það. 
Ég hef brallað margt um ævina, verið 
í leiklist, kór, sýningarstörfum, keppt 
í dansi og spila í hljómsveit svo ég er 
orðin ansi sjóuð í því að koma fram. 
Auk þess stend ég frammi fyrir hópi 
nemenda á hverjum degi og þar er sko 
ekkert gefið eftir, hvorki af minni hálfu 
né þeirra,“ segir Adda María kímin og 
bætir við að hún þrífist á því að vera 

í samskiptum við fólk og að hún hafi 
gaman af því að koma fram. 

Lofthræ!slan og meint 
athyglis s#ki
„Ég var spurð að því í viðtali um daginn 
hvort ég væri athyglissjúk. Og ég þurfti 
aðeins að hugsa mig um hvort það 
væri virkilega málið. En ég held að 
í raun sé ég það nú ekki. Lífið hefur 
bara upp á svo margt skemmtilegt að 
bjóða. Ég hef verið heppin að fá mörg 
skemmtileg tækifæri og hef gripið 
þau. Við það er ég óhrædd. Það er bara 
loft hræðsla sem gerir mér lífið leitt,“ 
segir Adda María, en lofthræðsla er 
akkilesarhæll valkyrjunnar Öddu Maríu. 
„Maðurinn minn segir stundum í gríni 
að ég geti ekki tekið armbeygjur sökum 
lofthræðslu,“ segir Adda María og skellir 
upp úr en áréttar að það séu ýkjur. 

=xRPUN\YPUU��[}USPZ[HYRVUHU�VN�LUZR\RLUUHYPUUU��
Adda María Jóhannsdóttir��mR]Hó�Hó�OSûóH�mRHSSPU\�
\T�LUK\YUûQ\U�x�Z[Q}YUTmS\T��/�U�Z`UN\Y�VN�ZWPSHY�
m�ZSHN]LYR�TLó�+�RR\SxZ\U\T��îm�LY�O�U��mZHT[�
LPNPUTHUUP�ZxU\T��x�ZSHN[VNP�]Pó�]xRPUNH�m�TPSSP�ôLZZ�ZLT�
O�U�RLUUPY�MYHTOHSKZZR}SHULT\T�LUZR\��/�U�]PSS�IYL`[H�
Z[Q}YUTmS\U\T�m�TLóHU�O�U�[LRZ[�m�]Pó�SVM[OY¤óZS\��

Valkyrja sem vill 
láta verkin tala 

(KKH�4HYxH�ZLNPY�ÐZSLUKPUNH�
NL[H�S¤Y[�THYN[�HM�ôQ}óOm[[\T�
ÐZSLUKPUNH�M`YY�m��SK\T��îm�[LS�tN�
öllum hollt að lesa Hávamál af og 

[PS��,M[PYMHYHUKP�LYPUKP�m�LPUTP[[�]LS�
við á vettvangi stjórnmálanna:

Ríki sitt 
skyli ráðsnotra hver 
x�O}Ä�OHMH��
îm�OHUU�ôHó�ÄUU\Y�
LY�TLó�MY¤RU\T�RLT\Y�
Hó�LUNP�LY�LPUUH�O]H[HZ[\Y�

(KKH�4HYxH�S¤[\Y�Z]V�ôLZZH�
ZRûYPUN\�xZSLUZR\RLUUHYHUZ�
Sveins Þórðarsonar á ljóðinu 

M`SNQH�TLó��LU�OHUU�LY�
ZHTRLUUHYP�kKK\�4HYx\�]Pó�
Flensborgarskólann. 

=xZHU�SûZPY�ô]x�x�O]LYQ\�Z�UU�
stjórnviska er fólgin. Hygginn 

THó\Y�TPZILP[PY�LRRP�]HSKP�ô]x�
Hó�]HSKUxóZSH�NL[\Y�SLP[[�[PS�ôLZZ�
að honum verði velt úr sessi. 

,UNPUU�ZR`SKP�VMTL[UHZ[�HM�
]�SK\T�ZxU\T�ô]x�Hó�HSSPY�LPNH�ZtY�
einhvern jafningja. 

"refaldur listama!ur 
berst fyrir ungt fólk

Grænmetisæta me! ofnæmi fyrir lakkrís
Ég hef verið grænmetisæta síðan ég var fimmtán 

ára gömul,“ segir Eyrún Jónsdóttir, búddisti, 
grænmetisæta og listakona. Eyrún hefur san-

narlega margar hliðar. Hún er forfallinn friðars-
inni og hefur tekið þátt í undirbúningsnefnd fyrir 
friðargönguna á Þorláksmessu frá unglingsaldri. 
y��K�WOVMJE¼M�Q§REV�J]VWXY�KVIMREV�YQ�JVM¼EVQÖP�

í blöð þegar ég var 16 ára og þorði ekki að mæta í 
skólann í viku á eftir því ég var svo stressuð yfir því 
að að krökkunum þætti það asnalegt.“
)]V¥R�WIKMWX�IMRRMK�ZIVE��ySJYVLIXNYR�VHl��%¼WTYV¼�

LZE¼E�SJYVLIXNYV�LIMPPM�LERE�QIWX�WZEVEV�L¥R���y1¦V�
finnast X-mennirnir alltaf bestir. En ég er voðalega 
hrifin af Batman líka.“

Eyrún hefur komið víða við og meðal annars æft 
LIPHYV��P§OEV�§¬V�XXMV���y�K��J¼M�J�XFSPXE�¬IKEV�¦K�ZEV�
yngri. Og einnig listdans á skautum,“ segir Eyrún. 
y��K�OERR�IRR�¬Ö�RSOOYV�y�Q¥Zl�Ö�WOEYXYQ�l�F�XMV�
hún við. 

Ég grínast með að ég sé listakona 
í þrefaldri merkingu orðsins. 
Ég starfa sem lista maður, ég er 

á lista sam fylkingar innar í Hafnar-
firði og geri lista yfir allt,“ segir Eyrún 
Jóns dóttir, sem er í fimmta sæti 
lista Samfylkingarinnar fyrir næstu 
sveitar stjórnarskosningar. Eyrún er 
kunn flestum bæjarbúum, og raun-
ar lands mönnum öllum, eftir að 
hún gerði kvikmyndina Hrafnar, sól-
eyjar og myrra, sem var frumsýnd í 
Sambíóunum árið 2011. 

Eyrún er 32 ára gömul og lærði 
PIMOPMWX�§�0SRHSR�� �y)R�¦K�LIJ�WXEVJE¼�
mikið við leikstjórn,“ segir Eyrún sem 
hefur sannarlega ekki setið auðum 
höndum síðustu ár. Auk þess að stýra 
heilli kvikmynd hefur hún leikstýrt 
heimild armynd, fjölda leikrita og stutt-
myndum. 

Helgar sig listinni og ungu fólki

Eyrún hefur síðustu ár beint kröftum 
sínum að ungu fólki og starfar nú á 
þeim vettvangi. 
�y�K� LIJ� YRRM¼� QMOM¼� QI¼� YRKY�

fólki. Ég starfaði sem kennari við 
Flensborgarskólann í 8 ár, ég hef einnig 
kennt við Iðnskólann í Hafnarfirði 
og Hvaleyrarskóla. Ég hef haldið 
sjálfstyrkingarnámskeið fyrir hafnfirsk 
ung menni og fatlaðar stúlkur. Ég hef 
svo skipulagt og haldið utan um fjölda 
frumkvæðaverkefna ungmenna. Í 
starfi mínu hef ég séð svo skýrt hversu 
gríðar lega mikilvægt það er að við 
stöndum vörð um og höldum áfram 
að þróa sértækt æskulýðsstarf hér í 
bænum,“ segir Eyrún og heldur áfram: 
�y:M¼�L�JYQ�ZIVM¼�QN�K�JVEQEVPIKE�§�
því að bjóða upp á alls konar starf 
sem höfðar til krakka sem jafnvel eru 
ekki í neinu öðru, krakka sem eru 
atvinnulausir og hafa flosnað upp úr 
skóla eða af öðrum ástæðum hafa ekki 
fundið sig í almennu æskulýðsstarfi. 
Má þar nefna verkefni tengd því að 
byggja rallíkrossbíl, graffitíverkefni, 
kvikmyndaverkefni og margt fleirra. Við 

Hafnfirðingar eigum mikið hrós skilið 
í þessum málum og það er gríðarlega 
mikilvægt að við stöndum vörð um og 
höldum áfram þróunarstarfi í þessum 
málaflokki.“

Börnin $urfa a! finna röddina 
sína
Og menning er Eyrúnu hugleikin, 
enda lifir hún og hrærist í listinni 
WNÖPJ�� �y�K�ZMP�IJPE�WOETERHM�KVIMREV�SK�
listgreinar í skólum bæjarins. Af því 
að öll börn eiga að fá tækifæri til að 
finna rödd sína svo þau geti tjáð sig um 
þau málefni sem að þeim snúa,“ segir 
Eyrún alvöruþrungin, enda stendur 
QÖPIJRM¼� LIRRM� R�VVM�� �yáE¼� WIKMV� §�
æskulýðslögum að börn og ungmenni 
eigi að fá að vera sveitarstjórnum til 
ráðgjafar um málefni ungs fólks, en til 
þess að geta verið virkur þátttakandi í 
samfélaginu þurfa börn og ungmenni 
að fá tækifæri til þess að finna rödd 

sína og þar koma skapandi greinar 
svo sterkt inn í,“ segir hún. Í huga 
Eyrúnar er aðeins ein leið til þess að 
breyta framtíðinni; með því að styrkja 
komandi kynslóðir og búa þeim gott 
umhverfi.

Vill efla íbúal#!ræ!i

Eyrún segist hafa áhyggjur af þeim sem 
ekki hafa sig í frammi í lýðræðislegri 
YQV�¼Y��y�áE¼�IV�IOOM�R�K�E¼�FN�¼E�YTT�
á ungmennaráð, íbúafundi og svo svo 
framvegis. Því það er alltaf ákveðinn 
hluti sem hefur sig ekki í frammi og við 
LI]VYQ�EPHVIM�§�l�WIKMV�)]V¥R���yáZ§�XIP�
ég mikilvægt að ganga skrefinu lengra 
og sækjast eftir því sem sá hópur hefur 
að segja, t.d í gegnum æskulýðsstarf, í 
gegnum starf með fötluðum, öldruðum 
og bara vera nógu skapandi og prófa 
nógu markar aðferðir til þess að efla 
þátttöku og íbúalýðræði,“ segir Eyrún 
að lokum.

Eyrún Jónsdóttir lítur svo á að það sé tiltölulega einfalt 

Hó�IYL`[H�MYHT[xóPUUP"�ôHó�ô\YÄ�LPUMHSKSLNH�Hó�OS�H�Hó�
RVTHUKP�R`UZS}ó\T��/�U�LY�OLZ[HRVUH�ZLT�]PSS�[Y`NNQH�Hó�
M}SR�MmP�Hó�Z[\UKH�T}[VYZWVY[�VN�\UN[�M}SR�MmP�Hó�ôYVZRHZ[�
VN�KHMUH�x�MQ�SIYL`[[\�¤ZR\SûóZZ[HYÄ��

“Ég held a! 
vi! gætum 
lært margt af 
forfe!runum. 

Skrifa!i grein um fri!armál og %or!i ekki í skólann í viku:

Afrekslistinn
,`Y�U�ZLNPZ[�NLYH�SPZ[H�`ÄY�HSS[��/tY�
er afrekslistinn hennar (e. bucket 

list).

��.LMH��[�ZRmSKZ�N\���Lokið

��.HUNH�2xUHT�YPUU���Ólokið

��-HYH�m�Z[Y�[ZIHR���Lokið

��7Y}MH�R�M\U���Lokið

��:UVYRSH���Lokið

��-m�T`UK�LM[PY�TPN�ZûUKH�x�Ix}���
   Lokið

��-HYH�x�RHQHRMLYó���Lokið

��3¤YH�Hó�RL`YH���Lokið

��,PNUHZ[�IHYU���Lokið

��-HYH�x�UVRRYH�KHNH�OLZ[HMLYó���
   Ólokið

��-HYH�x�N�UN\MLYó�\T�5ûQH�
���:QmSHUK���Ólokið

��-HYH�m�*VTPJ�JVU�x�
���)HUKHYxRQ\U\T�x�ÅV[[\T�I�UPUN�
�����Ólokið

��=PUUH�.YxT\UH�M`YPY�ILZ[H�
���SLPRYP[Pó���Ólokið (en hef samt 

   unnið leikritasamkeppnir)

��3LPRH�x�T`UK�TLK�;VUP�*VSSL[[L�
�����Ólokið

��;HRH�W\UNHWY}Äó� Ólokið

��-HYH�[PS�1HWHU���Lokið, 6 sinnum

��:`UKH�UHRPU���Lokið

��3¤YH�m�VN�RH\WH�TtY�
���T}[VYJYVZZ�OQ}S���Lokið

��:WPSH�KY\SS\IVS[H���Ólokið

��-HYH�x�MLYó�m�O\UKHZSLóH���
   Ólokið

��-HYH�[PS�(MYxR\���Lokið

��-HYH�x�MQ}YOQ}SHZHMHYx���Lokið (í 

���(MYxR\�
��-HYH�x�SLPóZ�N\ZR}SHUU���Lokið

��,PNUHZ[�Im[���Ólokið

��/P[[H�MYPóHYMY�T\óPUU�+HPZHR\�
���0RLKH���Lokið

��7Y}MH�JHULSVWL��Z]LPÅH�ZtY�LPUZ�
���VN�;HYaHU�x�ZS�UN\]Pó��m�*VZ[H�
���9PJH���Ólokið

��=LYóH�KVR[VY�x�LPUO]LYQ\���}SVRPó
��/SH\WH�THYHôVU���Ólokið

��-HYH�x�ô`YS\���Lokið

��3¤YH�HK�LSKH���Ólokið

  Eyrún og Ólafur Eyrún me" syni sínum á gó"ri 
stundu.

Gerir lista  Eyrún Jónsdóttir segist gera lista yfir allt.
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Glamúr og gle!i 
Æskan og stjónmálin 

Björk fylgist me".

"rumuræ!an Gunnar Axel setur sig í stellingar fyrir myndatöku.

Vígaleg Margrét Gauja skammar ljósmyndarann.

Strí! milli stunda Margrét Gauja og Ófeigur stilla sér upp. Gylfi far!a!ur Sumir fær"u karlmennskulegri fórnir en a"rir. Ræ!a málin Jóhanna Axelsdóttir ræ"ir málin vi" Gylfa Ingvarsson Fjörugir ungli!ar Ungli"ar Samfylkingarinnar.

Forma!urinn me! unga fólkinu Árni Páll Árnason ræddi vi" unga fólki".

Fjölmenni Fjölmargir fengu sér pulsu á sumardaginn fyrsta  

Myndlistarkona Brynja Gu"nadóttir (t.h.) á gó"ri stundu. 

îHó�LY�I�Pó�Hó�]LYH�SxM�VN�MQ�Y�x�Z[HYÄ�:HTM`SRPUNHYPUUHY�Zxó\Z[\�]PR\Y��/tY�M`YPY�ULóHU�Tm�ÄUUH�T`UKPY�MYm�T`UKH[�R\�HM�
MYHTIQ}óLUK\T�VN�Z]V�W\SZ\WHY[ûP�MYm�:\THYKLNPU\T�M`YZ[H�
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Ófeig þekkja margir Hafn firð-
ingar, ekki síst þeir sem sækja 
leiki FH. Þar má yfir leitt finna 

Ófeig í stúkunni þar sem hann 
hvet ur sína menn áfram, stund-
um með þjósti, enda hluti af hinni 
al ræmdu FH-Mafíu, sem er nú 
ekki þekkt fyrir alvarlegri glæpi en 
að halda uppi stemmningunni á 
leikjum FH. Þó eru til dæmi þar 
sem einstaklingar hafa farið fram 
úr sér á leikjum.

Hávær mafía

„Félagsskapur FH Mafíunnar var 
upphaflega stofnaður til þess að 
efla stuðning við knattspyrnulið 
FH á sínum tíma, en mörgum, 
sérstaklega sumum leikmönnum, 
þótti stúkan í krikanum full 
hljóð lát á leikjum,“ útskýrir 
Ófeigur. „Hópurinn vakti auð-
vitað mikla athygli enda var 
hann um tíma langháværasti og 
uppátækjasamasti stuðnings-
manna hópur landsins. Allt var 
þetta auðvitað gert til þess að gera 
um gjörðina skemmtilegri og styðja 

við bakið á liðinu okkar og ekki 
síst skemmta sér á leikjum,“ segir 
Ófeigur.  

Hann segir að oftar en einu sinni 
hafi kappið verið meira en forsjáin, 
„menn fengu sér stundum aðeins 
of mikið „söngvatn“, þar var ég 
langt frá því að vera saklaus,“ segir 
Ófeigur.  „Menn hafa nú lært 
af þessu, og ég segi stundum að 
stuðnings menn FH hafi lært of 
mikið, því stundum eru menn 
nú full rólegir í stúkunni að mínu 
mati,“ bætir hann við.  

"olir illa a! tapa

Þannig þú ert mikill keppnismaður?
„Við getum kannski orðað það 

sem svo að ég þoli afar illa að 
tapa,“ svarar Ófeigur.  Hann segist 
þó hafa mildast með árunum. 
Nú beini hann keppnisskapinu 
í jákvæðan farveg.  „Mér finnst 
afskap lega gaman að takast á við 
krefjandi verkefni. Ég er svo heppinn 
að ég hef fengið tækifæri til þess að 
takast á við slík verkefni hjá fyrirtækinu 
sem ég starfa hjá, en ég starfa hjá 

bílaleigunni AVIS. Auðvitað vonast 
ég eftir því að ég muni fá að taka 
að mér stór og krefjandi verkefni 
fyrir bæjarfélagið okkar líka,“ segir 
ófeigur.

Frá Vestmannaeyjum

Ófeigur er frá Vestmannaeyjum og bjó 
þar fyrstu árin sín. „Ég var svo heppinn 
að foreldrar mínir völdu Hafnar-
fjörð þegar þau ákváðu að flytja frá 
Vest manna eyjum.  Þá fluttum við 
í Norður bæinn og voru árin þar 
alveg frábær,“ segir Ófeigur en 
hann gekk bæði í Engidalsskóla og 
Víðis staða skóla. „Úr þeim skólum 
á ég marga af mínum bestu vinum 
enn þann dag í dag,“ segir hann.  

Ófeigur prófaði að búa í eitt ár 
í miðbæ Reykjavíkur vegna vinnu 
sinnar, „en mér líkaði það afar 
illa.  Mér líður best að hafa friðsælt 
og rólegt í kringum heimili mitt 
þannig að þegar ég ákvað að koma 
í Hafnar fjörð aftur fyrir tæpum 10 
árum síðan, þá fannst mér Vellirnir 
mjög spennandi.  Þar hef ég verið 
síðan og mun vera þar áfram.  Ekki 

síst þar sem hverfið er frábært til 
þess að ala upp börn.“

Krati inn a! beini

Ófeigur segist vera frjálslyndur jafnað-
ar maður. „Þegar ég var oddviti nem-
enda félags Flensborgarskóla, fyrir 
af skap lega mörgum árum, þá birtist 
viðtal við mig í blaði Alþýðuflokksins 
með fyrirsögninni „Krati inn að 
beini”.  Það á sennilega jafn vel við 
í dag og það átti við árið 1994. Í dag 
erum við kratarnir kallaðir frjálslyndir 
jafn aðarmenn og ég tel að sú skil-
greining eigi vel við mínar áherslur 
í stjórnmálum,“ segir Ófeigur. „Ég 
er einf aldlega þeirrar skoðunar að 
við eigum öll að hafa jöfn tækifæri, 
óháð efnahag, til þess að búa okkur til 
tæki færi til sómasamlegs lífs. Þar á ég 
sérstaklega við aðgengi að heilbrigðis 
og menntakerfi,“ segir Ófeigur. Hann 
áréttar þó að einkaframtakið verði 
að fá að dafna. „Framgangur einka-
reksturs verður að fá að þróast með 
litlum afskiptum stjórnvalda, enda 
er gott og öflugt atvinnulíf forsenda 
hagsældar,“ segir Ófeigur.

Sér tækifærin á Völlunum
Ófeigur Friðriksson hefur búið á Völlunum í um 

áratug. Hann segir svæðið vera bæ í bæ enda 
gríðarlega fjölmennt hverfi á hafnfirskum mæ-

likvarða.
Ófeigur segir að Vellirnir hafi allt til brunns að bera. 

„Þar er blómleg þjónusta, fjölskylduvæn og kep-
pnishæf sundlaug,“ segir hann. Ófeigur bendir einnig 
á að þar sé stórt íþróttafélag, sem eru Haukar. Þar 
er í boði gríðarlega fjölbreytt og faglegt íþróttastarf.

„Svo er náttúrulega örstutt í ýmsar náttúruperlur 
IMRW�SK�»WJNEPP��»WXN�VR�SK�EY¼ZMXE¼�,ZEPI]VEVZEXR�l

Ófeigur segir að Vellirnir bjóði að auki upp á stór-
brotið atvinnulíf, eins og hann orðar það sjálfur. 
„Þarna eru bæði iðnaðar- og þjónustufyrirtæki og 
fjölmörg fyrirtæki horfa til þessa svæðis. Nýjasta 
dæmið eru auðvitað Icelandair.“

Ófeigur segir að Vellirnir hafi verið talaðir niður of 
lengi og vill að svæðið njóti sannmælis í umræðunni, 
enda gott hverfi til þess að búa í.

Segir Vellina búa fyrir stórbrotnu atvinnulífi:

Krati me! miki! 
keppnisskap

Vill efla Vellina Ófeigur Fri"riksson segir Vell-
ina hafa allt til brunns a" bera.

Hugmyndin er auðvitað eingöngu 
mastersverkefni og er einfaldlega 
varpað fram sem hugmynd um 

þá fjölmörgu möguleika sem eru í boði 
á svæðinu. En andi hugmyndarinnar 
rímar vel við þær áherslur sem Sam-
fylkingin vill undirstrika varð andi 
svæð ið. Það er nefnilega kominn tími 
til þess að byggja upp við Flens borg-
ar höfnin. Þar er Sveinn skrefi á undan 
öll um öðrum, þó hann hafi verið bú-
settur í Noregi síðustu ár.

Sterk bæjarvitund

„Það eru sennilega mörg samhangandi 
atriði sem gera það að verkum að Hafn-
firð ingar tengja svona sterkt við bæjar-
fél agið sitt,“ segir Sveinn Bjarki hugsi. 
„Náttúran og hraunið eru augljós atriði. 
En það sem skiptir mig meira máli er 
bárujárnsmiðbærinn, ryðgaðir tog arar 
og smábátar sem týnast inn og út úr 
höfninni með einhvern þann fersk asta 
fisk sem fáanlegur er,“ bætir Sveinn 
Bjarki við, sem sjálfur ólst upp í Vestur-
bæ Hafnarfjarðar. 

Sveinn Bjarki segir að það hafi þó 
orðið nokkuð dramatískar breytingar 
á ásýnd bæjarins á síðustu áratugum. 
„Fyll ingar, umferðargötur, bílastæði og 
verslunarmiðstöð gera það að verk um 
að Strandgatan er komin langt upp á 
land. Ferski fisk urinn er að mestu bara 
fáanlegur upp í iðn aðarhverfinu og því 
er bærinn smá sam an að fjarlægast 
uppruna sinn og líf æð,“ segir Sveinn 
Bjarki og bætir við að þarna vandist 
svo málin. Hann hafi velt fyrir sér hvað 
Hafnar fjörður væri í raun og veru. Hvort 
LERR�Z�VM�:§OMRKE�F�VMRR��»PJEF�VMRR�
eða grín bær inn Hafnarfjörður. Allt þetta 
virtist þó svo úr tengslum við bæjar-
vitund Hafn firðinga, leikurinn virt ist 
frekar gerð ur fyrir ferðamenn og það 
virðist hafa gleymst að efla tengsl bæjar-
búa við þennan fallega bæ. 

Hérna er Hafnar%ör!ur

„Þannig að einhvers staðar langaði mig 
að geta sett niður fingurinn og sagt, 
hérna er Hafnarfjörður! Það eru eflaust 
marg ar mismunandi skoðanir á því 
hvar sá staður er,“ segir Sveinn Bjarki. 
Í hans huga er svarið þó einfalt: „Fyrir 
mér er það gamli Drafnarslippurinn.“

Og Sveinn Bjarki hefur rómantíska 
sýn varð andi slippinn, eins og hann 
er oftast kallaður, enda sterk hafnfirsk 
tenging við svæðið. „Það er staður sem 
er svo ótrúlega nálægt mörgu. „Bát-
arnir sigla þarna framhjá, örfáum 
metr um frá landi. Miðbærinn er aðeins 
steinsnar í burtu. Þarna er staður inn 
þar sem maður kemst í snertingu við 
salt an sjóinn. Þarna getur maður fylgst 
með fiskinum koma á land, án þess að 
vera fyrir. Þarna á maður að geta keypt 
fersk an fisk og þarna á maður að geta 
borð að það besta sem hafið hefur upp 
á að bjóða.“

Það er því ljóst í huga Sveins Bjarka 
að margs konar atvinnurekstur geti 
blómstr að við Drafnarslippinn - svo 
lengi sem reksturinn sé í einhverskonar 
sam hengi við umhverfi sitt, við fiskinn 
og saltað andrúmsloftið.

Sí!asti %örubletturinn

„Síðan Bjarni Riddari setti á stofn 
skipa smíðastöð í landi Ófriðar staða, nú 
Jófríðar staðir, hafa verið drátt arbraut-
ir á svæðinu óslitið. Þökk sé því, þar 
sem þarna er síðasti fjörubletturinn 
í miðbæ Hafnarfjarðar,“ segir Sveinn 
Bjarki.

„Nú er lítil starfsemi í byggingun-
um og sannarlega engin starfsemi sem 
teng ist sjávar útvegi og því eðlilegt að 
menn vilji nýta þessa lóð í eitthvað. 
„Mín hugnynd er sú að vernda þetta 
aðgengi að sjónum og gera útvegssögu 

Hafnar fjarðar hátt undir höfði með því 
verja stöðuna þarna eins og hún er í 
dag,“ segir Sveinn Bjarki. Hann legg ur 
því til að dráttarbrautirnar verði lag-
færðar og gerðar hættulausar, mölin 
verði hreinsuð upp, „„og svo þarf að 
gera skemmuna upp, byggja fiskbúð 
og veitinga stað í hluta hennar. Restin 
verð ur útisvæði undir þaki,“ segir 
Sveinn Bjarki og bætir við að það 
þurfi að leggja hita í steypuna. „Og þá 
erum við að tala um alvöru hita, þannig 
stéttin verði volg viðkomu á köldum 
dög um. Það þarf að gera útisvæði á 
Íslandi sem er aðlandi allan ársins 
hring, og ég held að það sé gerlegt 
þarna.“

Má ekki $rengja a! bátaútger!

Sveinn Bjarki segir að verkefnið sitt 
sé hugsað sem innlegg inn í nýtt mið-
bæjarskipulag og taki ekki sérstaklega 
fyrir aðra þætti svæðisins. „En að sjálf-
sögðu er þarna svæði sem þarf að 
skipu leggja og er það rökrétt framhald 

af þessari hugmynd. „Til dæmis er 
þarna varnar garður, sem með litlum 
til kostnaði, væri hægt að breyta í 
bryggju fyrir hvalaskoðunarbáta. Eins 
finnst mér verkefnið bjóða upp á að 
það verði byggt upp fyrir mannlíf á 
Flens borgarhöfninni. Með þeim for-
merkjum þó, að ekki verði þrengt að 
báta útgerðinni, enda er hún forsendan 
fyrir öllum þeim gæðum sem eru á 
svæð inu,“ segir Sveinn Bjarki um þess-
ar áhugaverðu hugmyndir. 

Meðal þess sem finna má á stefnu-
skrá Samfylkingarinnar eru hugmyndir 
um uppbyggingu á höfninni. Svo það sé 
árétt að, eru þessar hugmyndir lagð ar 
fram, eingöngu til þess að sýna fram 
á möguleikana sem eru til staðar, og 
það geta líklega allir verið sammála 
um að þarna sé að finna gríðar lega 
möguleika á uppbyggingu, enda fram-
tíðar sýnin sú að byggja lítið, snot urt, 
en arðbært menningarsvæði við Flens-
borgarbryggjunni.

Drafnarslippurinn: 
%a! er Hafnar#ör!ur 
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“"arna getur 
ma!ur fylgst me! 
fiskinum koma á 
land, án $ess a! 
vera fyrir.

Lifandi höfn Í slippnum er ma"ur staddur vi" lifandi höfnina. Land-
slagi" fyrir framan er síbreytilegt eftir fló"i og !öru og gert er rá" fyrir 
a" sjórinn flæ"i inn undir #egar stórstreymt er.

N#tt hlutverk Gamla stálgrindin er ger" upp og klædd n%ju bárujárni. Fiskbú" og veitingasta"ur eru bygg" úr 
furukjarnvi" sem er bolta"ur saman á einfaldan hátt. Plokkfiskur og hvítvín á svölunum?

Framtíðarsýn Ófeigs
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byggingar.
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niðurrif Hamraneslínu og hún sett í jörðu.

Sveinn Bjarki $órarinsson 



Okkar fólk

1. sæti Gunnar Axel 
Axelsson, vi! skipta fr./
form. bæjarrá!s

2. sæti Margrét Gauja 
Magnúsdóttir, kennari/ 
forseti bæjarstjórnar,

3. sæti Adda María 
Jóhannsdóttir, kennari

4. sæti Ófeigur Fri"riksson, 
vi!skiptastjóri

5. sæti Eyrún Ósk Jónsdóttir, 
rithöfundur/leikstjóri

9. sæti Gunnar $ór 
Sigurjónsson, kerfisstjóri

13. sæti Ægir Örn 
Sigurgeirsson, 
félagsrá!gjafi

17. sæti Kristín G. 
Gunnbjörnsd, hárgr.
meistari/form. Hraunpr"!i

11. sæti Óskar Steinn 
Ómarsson, lei!beinandi/
forma!ur Bersans

19. sæti Jóhanna 
Axelsdóttir, fyrrv. 
kennari/form. 60+ H#

18. sæti Aron Kristjánsson, 
handknattleiks$jálfari

21. sæti Sigrí"ur Björk 
Jónsdóttir, bæjarfulltrúi

22. sæti Lú"vík Geirsson, 
bæjarfulltrúi

14. sæti Sr. Bára 
Fri"riksdóttir, prestur

15. sæti Dagbjört 
Rún Gu"mundsdóttir, 
félagsrá!gjafi

16. sæti Algirdas 
Slapikas, bátasmi!ur/ 
form. Stálúlfs

10. sæti Gu"björg N. 
Elíasdóttir, kennari/ 
varaforma!ur KKÍ

20. sæti Eyjólfur 
Sæmundsson, bæjarfulltrúi

12. sæti Hafdís I. 
Hinriksdóttir, mastersnemi HÍ

6. sæti Fri"#jófur Helgi 
Karlsson, skólastjóri

7. sæti Eva Lín 
Vilhjálmsdóttir, nemi

8. sæti Gylfi Ingvarsson, 
vélvirki


