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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Heildarskuldir og skuld
bind  ingar í hlutfalli við reglu
legar tekjur verða komnar í 
163% í lok næsta árs ef 
nýsamþykkt fjárhagsáætlun 
gengur eftir. Er það vegna 
þess að reglulegar tekjur hafa 

hækkað en heildarskuldir eru 
nær óbreyttar. Var fjárhags
áætlun samþykkt nær óbreytt 
frá upphaflegri tillögu sem 
kynnt var hér í blaðinu.

Hagur sveitarfélagsins batn
   ar gangi áætlunin eftir. Gert er 

ráð fyrir 742 millj. kr. tekju
afgangi en mestu munar um 
hagnað af rekstri vatns veitu 
og fráveitu sem skila miklum 
hagnaði. Áætlað er að selja 
lóðir fyrir 1,6 milljarð kr. í 
Skarðshlíð.

Lækurinn í Hafnarfirði sem gjarnan er kenndur við Hamarskot sem stóð uppi á Hamri.

Skuldahlutfall í 163%
Fjárhagsáætlun samþykkt nær óbreytt með 7 atkvæðum

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17  |  sími 520 2600  |  www.as.is

Glæsilegt 218,0 m² einbýli með tveimur 
aukaíbúðum í enda á botnlangagötu. 
Frábær staðsetning. 

Verð 83,9 millj. kr.

Glæsileg 250,4 m² 5-6 herbergja (4-5 
svefnh.) efri sérhæð og bílskúr. Frábær 
staðsetning innst í botnlangagötu. 

Verð 82,5 millj. kr.

70,6 m² 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér verönd með  
skjólveggjum. 

Verð 30,7 millj. kr.

Traðarberg 5Fagraberg 12Þrúðvangur 10

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Glæsileg ný 4ra herb. íbúð 
með sér inngangi  á 2. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi . 
Laus strax. 

Raðhús á 2 hæðum. 4 svefn-
herbergi.  Gott fjölskylduhús.  
Frábær staðsetning og útsýni. 
Fljótlega afhent. 

Glæsileg 3ja herb. íbúð í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Sérinngangur. 
Húsið hefur verið endurnýjað 
og endurbyggt. 

KIRKJUVELLIR STEKKJARHVAMMUR STRANDGATA

109 m² Verð 45,4 millj. 211 m² Verð 68,5  millj. 79 m² Verð 43,9  millj.
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Bílaverkstæði 
Högna

Allar almennar  
bílaviðgerðir
          Hjólastillingar

Trönuhrauni 2
(Hjallahraunsmegin)

sími  555 2622

VETRARLEIGA
Langtímaleiga í 1-9 mánuði

september til maí

Hagstæð kjör!

Verð frá 39.900 kr. pr. mán.!
Bæjarhrauni 24 | 565 3615

www.bilaleigur.is

http://www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Nú hefur Hafnarfjarðarbær 
samþykkt fjárhagsáætlun fyrir 
kosningaárið 2018. Bæjar stjórn
in, með ópólitískan bæjarstjórann 
í fararbroddi hafa talað fyrir því 
að greiða niður skuldir og hefur 

bæjarstjórinn marg oft tjáð skoðun sína um að 
sveitarfélög eiga helst ekki að skulda neitt. En nú er 
máttur hans lítill, stjórnmálamennirnir eru að fara 
inn í kosningaár svo nú skal gefa í og fjárfesta.

Það má vel vera að það sé gáfulegt og það getur 
jafnvel verið gáfulegt að fjárfesta í tveimur full
stórum yfirbyggðum knattspyrnuvöllum. Það gæti 
skilað aukinni hamingju og líkamlegri þjálfun til 
bæjarbúa og verið peninganna virði. 

Það er gert grín að bæjarbúum þegar fasteigna
skattar eru hækkaðir og svo lækkaðir aftur svo hægt 
sé að þakka fyrir lækkunina. Þrátt fyrir að vatnsgjald 
hafi verið lækkað stefnir í að 20% af áætluðum 
tekju afgangi bæjarins fyrir árið 2018 komi frá 
Vatns veitunni. Um hana gilda lög þar sem ákvæði 
eru um hámarks gjaldtöku sem miðast við rekstrar
kostnað og framkvæmdir sem ákveðið hefur verið 
að fara í. 38,8% hagnaður af tekjum vatnsveitunnar 
er áætlaður þrátt fyrir að vatnsgjald hafi verið 
lækkað vegna þess að það hafði verið oftekið! 42% 
af áætluðum tekjuafgangi bæjarins kemur frá 
fráveitunni! 

Ytri aðstæður hafa sjaldan verið betri en núna og 
lang flest sveitarfélög skiluðu góðri rekstrar niður
stöðu fyrir árið 2016. Átak hefur verið gert í 
fjármálum Hafnarfjarðarbæjar frá hruni. Skorið var 
niður fyrir sársaukamörk strax eftir hrun og svo var 
hagrætt, betri samningar gerðir og aðhald var í 
rekstri bæjarins á sama tíma og reynt hefur verið að 
bæta fyrir sársaukann. Viðhald eigna bæjarins er 
enn ekki komið í viðunandi horf þó átak hafi verið 
gert til að bæta þar úr.

Það er engin inneign fyrir fjárfestingagleði hjá 
Hafnarfjarðarbæ. Á meðan skuldir bæjarins eru um 
1,5 milljón kr. á hvern bæjarbúa er ástæða til að 
greiða niður skuldir eins og lofað var í síðustu 
kosningabaráttu. Heildarskuldir bæjarins munu 
hækka örlítið á næsta ári en ekki lækka. Fram
kvæmdaféð verða tekjur af lóðarsölu sem tekið var 
lán fyrir og er því í raun lánsfé. Það á að segja sögur 
eins og þær eru.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

Auglýsingar
sími 565 4513 - gudni@fjardarfrettir.is

Þú nærð til allra 
Hafnfirðinga 

í Fjarðarfréttum! 
..bæjarblaði Hafnfirðinga

Sunnudagur 17. desember:

Útvarpsmessa kl. 11
Kórar kirkjunnar og hljómsveitin leiða 
söng undir stjórn Arnar Arnarsonar.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 17. desember

Jólaball sunnudaga
skólans kl. 11

Kveikt verður á þriðja aðventukertinu.
Jólasveinar koma í heimsókn og gleðja ungu 

kynslóðina með góðgæti. 
Keith Reed stjórnar tónlistinni  

Hólmfríður leiðir stundina. 
Hressing og samfélag á eftir.

www.astjarnarkirkja.is
Víðistaðakirkja 

Sunnudagur 17. desember

Fjölskylduhátíð kl. 11
Börn sýna helgileik

í umsjá Bryndísar og Maríu.

Smákökur og mandarínur á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Sunnudagur 17. desember

Jólavaka við 
kertaljós kl. 20

Ræðumaður er  
Sigmundur Ernir Rúnarsson, rithöfundur. 

Barbörukórinn  og Barna- og 
unglingakórar Hafnarfjarðarkirkju syngja.  

Flautuleikur. 
Kveikt á kertum hjá kirkjugestum í lokin.

Kakó og piparkökur eftir stundina. 
Allir velkomnir.

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

Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 
www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Samkomur alla laugardaga kl. 11 
Veitingar eftir samkomu

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn

Jólablaðið
kemur út 21. desember 
Lumar þú á efni?

Fyrsta blað á nýju ári kemur út 4. janúar 



www.fjardarfrettir.is     3FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 14. DESEMBER 2017  

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • facebook.com/Gullsmidjan

Hún hring minn ber

Hafnfirðingum gefst sem fyrr tæki
færi á að styrkja gott málefni um leið og 
þeir kaupa jólatré í Hafnarfirði. 

Björgunarsveit Hafnarfjarðar og áður 
Hjálparsveit skáta hefur selt jólatré í 
marga áratugi, nær allt innflutt jólatré 
frá Danmörku. Var jólatrjáasala sveitar
innar opnuð í Hvalshúsinu við Reykja

víkurveg sl. mánudag og er hún opin 
alla daga kl. 1321.30 og frá kl. 10 um 
helgar. Allur hagnaður fer til reksturs 
Björgunarsveitarinnar.

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar hefur 
um langt árabil selt jólatré í Höfðaskógi 
við Kaldárselsveg. Eru þetta allt innlend 
tré og eitthvað úr eigin skógi. Þar er 
opið kl. 1018 um helgina og yfirleitt er 
einhver við á sama tíma virka daga. All
ur ágóði fer til ræktunarstarfs félags ins.

Þeir sem kjósa sígræn tré geta t.d. 
keypt falleg, vönduð gervitré hjá Skáta
hreyf ingunni, www.gervijolatre.is. 
Allur ágóði fer til uppbyggingarstarfs 
skátahreyfingarinnar.

Símon stoltur við uppsetningu á jólatrjáasölu Björgunarsveitar Hafnarfjarðar.

Falleg jólatré
Til styrktar góðu málefni

Einstöku jólatré pakkað inn hjá Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar.
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Nemendur Listdansskóla Hafnarfjarðar, sem brátt 
flytur í nýtt húsnæði að Helluhrauni 18, heilluðu 
áhorfendur á nemendasýningum í Gaflaraleikhúsinu 
sl. laugardag. Suma dansana höfðu nemendurnir 
sjálfir samið en þema jólanna var áberandi, rauður 
litur og jólapakkar. Hér má sjá nokkrar svipmyndir frá 
sýningu skólans.

Glæsileg nemendasýning Listdansskólans
Öflug dansmenning í Hafnarfirði – Listdansskólinn flytur í nýtt húsnæði

Fjárhagsætlun sú sem samþykkt var 
af  fulltrúum meirihluta Sjálfstæðis
flokks og Bjartrar framtíðar gerir ráð 
fyrir gífurlegum fjárfestingum á næstu 
fjórum árum.

Geta bæjarins til að ráðast í þær fram
kvæmdir byggir fyrst og síðast á sölu 
íbúða og atvinnulóða sem fjárfest var í 
á árunum fyrir efnahagshrun og 
fjármagnað var að stærstu leyti með 
lántöku. Nú þegar loksins hafa skapast 
aðstæður í íslensku efnahagslífi til að 
koma þessum eignum í verð er það ekki 
lengur á stefnuskrá meirihlutaflokkanna 
að nýta söluandvirðið til niðurgreiðslu 
þeirra sömu skulda eins og bæjarbúum 
var kynnt fyrir síðustu kosningar. Þess í 
stað eru sett fram loforð um stórfelldar 
fjárfestingar upp á tugi milljarða, m.a. í 
nýjum íþróttamannvirkjum. Á sama 
tíma er ætlunin að fjármagna fjölgun 
félags legra íbúða með lántöku. 

UMHVERFISMÁLIN ÁFRAM 
AFGANGSSTÆRÐ Í 
HAFNARFIRÐI
Tillögur fulltrúa minnihlutans um 

fjármögnun verkefna sem tilgreind eru 
í tillögu að endurskoðaðri umhverfis 
og auðlindastefnu hlutu ekki hljóm
grunn hjá núverandi meirihluta sem 
taldi nóg að vísa málaflokknum ófjár
mögnuðum til frekari umræðu á næsta 
kjörtímabili. Í því sambandi er rétt að 
benda á að málaflokkurinn hefur í 
reynd verið ófjármögnuð afgangsstærð 
hjá meirihlutaflokkunum Bjartri fram
tíð og Sjálfstæðisflokki það sem af er 

þessu kjörtímabili sem nú sér fyrir 
endann á. 

SKORTUR Á STEFNU
MÖRKUN Í MÁLEFNUM 
BARNAFJÖLSKYLDNA
Með framlagðri fjárhagsáætlun 

undirstrikar núverandi meirihluti enn 
og aftur skort á vilja til að marka skýra 
stefnu um uppbyggingu í grunnþjónustu 
bæjarins, m.a. í málefnum leik og 
grunnskóla. Þrátt fyrir ítrekaðar tillögur 
minnihlutans um að Hafnarfjarðarbær 
setji sér skýr markmið um lækkun inn
ritun  ar aldurs barna á leikskóla líkt og 
fjölmörg sveitarfélög hafa gert síðustu 
ár og háværar kröfur hafa verið um frá 
for eldrum ungra barna hafa meirihluta
flokkarnir í Hafnarfirði haft það á 
stefnuskrá sinni að efla frekar þjónustu 
dagforeldra. Við í minnihlutanum lögð
um fram tillögu að breytingum á þeirri 
fjárhagsáætlun sem hér er til afgreiðslu 
sem m.a. gerðu ráð fyrir því að ráðist 
yrði í uppbyggingu ungbarnaleikskóla í 
Hafnarfirði og að bærinn myndi leggja 
sitt af mörkum til að brúa bilið milli 

fæðingarorlofs og leikskólagöngu. 
Tillög urnar fengu enga efnislega með
ferð í stjórnsýslu bæjarins á milli 
umræðna og var þeim á endanum vísað 
frá af fulltrúum meirihlutans. 

TILLÖGU AÐ SÁTTALEIÐ Í 
UPPBYGGINGU 
ÍÞRÓTTAMÁLA HAFNAÐ
Í framhaldi af framkominni tillögu 

um forgangsröðun framkvæmda í 
íþrótta málum og harðorðum athuga
semdum frá fulltrúum íþróttafélaganna 
og foreldra iðkenda um skort á rök
stuðn ingi fyrir röðun framkvæmda 
lögð um við í minnihlutanum til  að 
fram færi heildstæð greining á þörf fyrir 
upp byggingu slíkra innviða innan 
bæjar félagsins. Vildum við með því 
leggja grunn að vandaðri ákvarðanatöku 
og aukinni sátt um röðun verkefna, með 
það að leiðarljósi að tryggja jafnræði 
barna hvað snertir aðgengi að aðstöðu 
til íþróttaiðkunar óháð búsetu innan 
svæðisins. Var tillagan m.a. sett fram í 
ljósi framkominna fullyrðinga hags
munaa ðila um að tillaga í greinargerð 

með fjárhagsáætlun hafi byggt á  tak
mörkuðum upplýsingum um forsendur 
samþykktrar forgangsröðunar ÍBH, 
forgangsröðun sem bæjarstjórn er ætlað 
að hafa til hliðsjónar við töku ákvarðana 
um framkvæmdir í málaflokknum. Það 
eru okkur í minnihlutanum mikil von
brigði að ekki hafi verið fallist á þessa 
tillögu að bættri málsmeðferð. 

Mikilvægt er að bæjarbúar og allir 
sem hafa hagsmuni af framgangi ein
stakra verkefna sem sett eru fram í 
fjárhagsáætlun í aðdraganda kosninga 
séu meðvitaðir um þá miklu óvissu sem 
er um framgang einstakra verkefna sem 
aðeins eru tilgreind í langtímaáætlun og 
verða alltaf háð fjölda ytri þátta sem 
einstaka sveitarfélög hafa lítil eða 
jafnvel engin áhrif á, s.s. um almenna 
afkomu sveitarstjórnarstigsins. Það 
getur því skipt miklu máli í hvaða röð 
ráðist er í verkefni og eðlilegt að slíkar 
ákvarðanir fái vandaða og góða 
meðferð og þannig sé reynt að skapa 
um þær sem mesta og besta sátt. Af 
viðbrögðum fulltrúa meirihlutans við 
tillögum okkar má ljóst vera að ekki sé 
áhugi á að vinna að ákvarðanatöku á 
þessu sviði með það fyrir augum.

Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingar
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, 
bæjarfulltrúi Vinstri grænna
Adda María Jóhannsdóttir, 
bæjarfulltrúi Samfylkingar
Margrét Gauja Magnúsdóttir, 
bæjarfulltrúi Samfylkingar.

Gunnar Axel 
Axelsson

Elva Dögg Ásud. 
Kristinsdóttir

Adda María 
Jóhannsdóttir

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

Um fjárhagsáætlun meirihlutans
Niðurgreiðsla skulda víkur fyrir kosningaloforðum
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Höfðaskógi við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  
í notalegu umhverfi skógarins

Opið um helgina 
kl. 10-18

Íslensk 
jólatré og 

skreytingar

www.skoghf.is — Finndu okkur á Facebook
Nánari upplýsingar í síma 555 6455

Nánar á jolathorpid.is

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Laugardagurinn 16. desember
13:45 10. bekkur Víðistaðaskóla "Lísa í Undralandi"
14:00 Félagar úr Skólahljómsveit Víðistaðaskóla leika jólalög
14:30 Árný leikur nokkur jazzskotin jólalög
15:00 Íþróttálfurinn og Siggi Sæti úr Latabæ
15:30 TANYA og Dans Dívurnar frá Heilsuskóla Tanyu

Sunnudagurinn 17. desember
13:30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14:00 Kór og barnakór Ástjarnarkirkju
14:30 Geir Ólafsson
15:00 Jólaball með Sigga Hlö

Hafnarfjarðarbær og Garðabær sunn
an Hraunholtslækjar varð rafmagnslaus 
sl. fimmtudagsmorgunn. 

Sveiflur í kerfi Landsnets gerðu það 
að verkum að ofvirkur varnarbúnaður í 
tengivirkinu í Öldugötu sló Hafnar
fjarðar línu 1 út en það er jarðstrengur. 
Strax var farið í greiningu og farið í 
aðgerðir sem koma í veg fyrir að þetta 
endurtaki sig að sögn Steinunnar Þor
steinsdóttur upplýsingafulltrúa Lands 
nets.

Rafmagnslaust var frá kl. 10.26 til 
10.48 eða alls 22 mínútur en mjög 
sjaldgæft er að rafmagnslaust verði á 
svona stóru svæði í svona langan tíma.

Að sögn Steinunnar er búið að koma 
í veg fyrir að þetta gerist aftur.

Hægt er að fylgjast með tilkynningum 
um rafmagnstruflanir í Landsnets 
appinu og á síðu Landsnets á Facebook. 

Rafmagnsleysið olli víða vandræðum 
og töfum en fólk reyndi að gera gott úr 
og vann við kertaljós.

Bærinn rafmagns
laus í 22 mínútur

Ofvirkur varnarbúnaður orsökin

Starfsfólk Hársnyrtistofunnar Flóka hélt áfram vinnu við ljós frá farsímum.
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Strandgatan er vistgata en ekki er víst 
að mjög margir viti hvað það þýðir 
annað en að hámarkshraðinn er 15 km/
klst. Þar er heimilt að dveljast og vera 
að leik og ökumaður skal víkja fyrir 
gangandi vegfarenda. Einstaka sinnum 
er bílum ekki heimilt að aka Strand

götuna eins og þegar Jólaþorpið er opið 
en þá er sett upp skilti LOKAÐ þó 
gaman væri að sjá skemmtilegt hlið 
sem lokaði einfaldlega fyrir bílaumferð 
og þar stæði frekar OPIÐ fyrir gangandi 
og hjólandi.

Jólagatan lokuð
Vistgatan var opin fyrir alla nema bíla!
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Sigurlaug Helga Emilsdóttir, Silla, 
sem er barnfæddur Hafnfirðingur hefur, 
ásamt Kristínu Frantz, opnað nýja 
verslun á jarðhæðinni að Strandgötu 
29, áður Sjálfstæðishúsinu. Heitir 
verslunin STÍNA FÍNA  Consign ment.

„Consignment er nokkurs konar 
umboðs sala. Þú kemur með föt, skó, 
töskur og fylgihluti sem þú notar ekki 
lengur til okkar og við seljum það fyrir 
þig,“ segir Silla en tekur fram að þær 
vilji helst nýjan og/eða lítið notaðan 
gæðafatnað. 

Velja þær það sem þær telja sig geta 
selt, verðleggja vöruna en þær taka 
50% af verðinu fyrir að selja hana. Ef 
varan hefur ekki selst eftir fyrsta heila 
mánuðinn lækkar verðið um 25%. Eftir 

tvö heila mánuði lækkar varan um 50% 
og eftir þrjá heila mánuði lækkar varan 
um 75%. Ef varan hefur ekki selst í lok 
fjórða mánaðar getur eigandinn sótt 

vöruna eða þær koma henni til Rauða 
krossins

Silla segir „Consignment“ búðir vera 
þekktar í Bandaríkjunum, Kanada og 
víðar. Segist hún sjálf kaupa mikið í 
slíkum búðum. „Það er mikil vitunar
vakn ing í heiminum gegn allskyns 
sóun og er fatasóun þar engin undan
tekning. Það er óþarfi að hafa fata
skápinn fullan af fötum sem þú notar 
ekki lengur.“ 

Þær stöllur opnuðu búðina sl. föstu
dag en löng hefð er fyrir verslun í 
húsnæðinu en þarna var td. verslunin 
Embla um langt árabil.

Ný verslun við Strandgötu
Selur notaðan kvenfatnað í umboðssölu

Nýja verslunin á jarðhæð gamla Sjálfstæðishússins.

Kristín við uppáhaldsflíkina, glæsi
kjól sem hefur kostað sitt í Ameríku.

Kristín Frantz og Sigurlaug Helga Emilsdóttir á opnunardegi verslunarinnar.
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Endurvinnsluátakinu „Gefum jóla
ljósum lengra líf – endurvinnum álið í 
sprittkertunum“ var ýtt úr vör á mánu
dag af Guðmundi Inga Guð brandssyni 
umhverfis og auðlindaráðherra, sem 
tók á móti nokkrum af aðstandendum 
átaksins í umhverfisráðuneytinu. 

Tilgangurinn með átakinu er að fá 
fólk til að skila álinu í sprittkertum til 
endurvinnslu og efla vitund Íslendinga 
um mikilvægi þess að endurvinna það 
ál sem fellur til á heimilum og hjá fyrir
tækjum. 

Ætla má að á ári hverju séu notuð um 
3 milljónir sprittkerta hér á landi. Til að 
setja hlutina í samhengi, þá dugar álið 
úr þremur sprittkertum í eina drykkjar
dós og einungis þarf þúsund sprittkerti 
til að búa til reiðhjól. 

Skila má sprittkertum á endur
vinnslu og móttökustöðvum.

Að átakinu standa Endurvinnslan, 
Fura málmendurvinnsla, Gáma þjón

ustan, Íslenska gámafélagið, Málm
steypan Hella, Plastiðjan Bjarg, Samál 
– Samtök álframleiðenda, Samtök 
iðnaðarins og Sorpa.

Álið sem safnast verður pressað hjá 
Furu og endurunnið hér á landi, en 
nánar verður tilkynnt um útfærslu þess 
þegar söfnunarátakinu lýkur í lok 
janúar. Einungis þarf um 5% af orkunni 
sem fór upphaflega í að framleiða álið 
til að endurvinna það. 

Átakið stendur til 31. janúar 
næstkomandi en áfram verður hægt að 
senda sprittkertin í end ur vinnslu.

Endurvinna álið  
í sprittkertunum

Óskar Örn Þórhallsson, Endurvinnslunni , Pétur Blöndal, framkvæmda stjóri 
Samáls, Birgir Ásgeir Kristjánsson, Íslenska Gámafélaginu,  Líf Lárusdóttir, 
Gámaþjónustunni, og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra.
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BURGERINN BERNES          2.295 kr.
(Eggjaðu upp, flottur hangover burger) kr.200
110 gr ungnautakjöt / Ostur / Beikon / Sveppir / 
Bearnaisesósa / Iceberg / Rauðlaukur / Tómatar. 
Borinn fram með frönskum. Bearnaisessósa fylgir.

ALVÖRU OSTBORGARI          1.890 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Tvöfaldur ostur / Burgersósa / 
Iceberg / Rauðlaukur / Tómatar / Paprika / Gúrka. 
Borinn fram með frönskum.

BEIKONBORGARI          2.095 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Ostur / Beikon / Burgersósa / 
Iceberg / Rauðlaukur / Tómatar / Paprika / Gúrka. 
Borinn fram með frönskum.

JOHN WAYNE          2.390 kr. 
200gr ungnautakjöt / Ostur / Beikon / Iceberg / 
Tómatar / Laukur / Burgersósa. 
Borinn fram með frönskum.

BBQ SPECIAL          1.890 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Ostur / BBQ sósa / 
Sýrðar gúrkur / Paprika / Iceberg. 
Borinn fram með frönskum. 

BIG BEN          2.195 kr.
2 x 90 gr ungnautakjöt / Tvöfaldur Ostur / 
Paprika / Burgersósa / Iceberg / Laukhringir. 
Borinn fram með frönskum.

BURGER MEXICANA          1.895 kr. 
110 gr ungnautakjöt / Ostur / Laukhringir / 
Chili majónes / Nachos / Jalapeno í tempura / 
Ranch sósa. Borinn fram með frönskum.

GORDON BLUE          1.995 kr.
110 gr ungnautakjöt með Gráðosti / Skinku / 
Sveppum / hvítlaukssósu / Iceberg. 
Borinn fram með frönskum.

KJÚKLINGABORGARI          1.995 kr.
Grillað úrbeinað kjúklingalæri / Ostur / Ranch sósa / 
Iceberg / Tómatar / Rauðlaukur / Jalapeno í tempura. 
Borinn fram með sætum kartöflum.

Flatahrauni 5a      Sími: 555 7030      www.burgerinn.is

FRÍTT COKE ÚR VÉL 
MEÐ ÖLLUM HAMBORGARAMÁLTÍÐUM

Flatahrauni 5a Hfj.    Sími: 555 7030

Opið alla daga frá kl. 11:00 til 22:00 

Kíktu á matseðilinn á 
www.burgerinn.is   
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Líflegt er í Hafnarfirði á aðventunni, 
fólk skreytir hús sín, miðbærinn er í 
jólabúningi og bærinn skartar sínu 
fegursta, uppljómaður af fallegri 
skamm  degis birtunni. Margt fallegt ber 
fyrir augu og hér má sjá lítið brot af því.

Svipmyndir á aðventu í Hafnarfirði

Jólatré keypt.

Svavar Knútur söng gullfallega með 
Kór Öldutúnsskóla. 
Hestvagninn á Strandgötunni þykir 
afbragðs myndefni.

Kór Öldutúnsskóla hélt tónleika í Hafnarfjarðarkirkju.

Birtan í ljósaskiptunum er engu lík.

Aðventustund á Sólvangi. Gaflarakórinn söng og prestar Hafnarfjarðarkirkju 
þjónuðu. Litli jólasveinninn hlýddi dolfalinn á söng Fríkirkjukórsins.

Kátir krakkar við jólatréð á Thorsplani.
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virka daga kl. 13-21.30
um helgar  kl. 10-21.30

frá 11. des.

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður í Hvalshúsinu, 
Reykjavíkurvegi 48

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður í Hvalshúsinu, 
Reykjavíkurvegi 48

JólatrjáasalaJólatrjáasala

OpiðOpið

styrkir barna og unglingastarf SH

Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

Skráning er hafin á heimasíðu  
Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is
Eitthvað fyrir alla:
- Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (3-4 ára)
- Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)
- Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“
- Sundæfingar yngri (8-16 ára)
- Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)

Sundfélag Hafnarfjarðar  • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830

Skriðsunds-
námskeið  

fyrir fullorðna

Ný sundnámskeið 
byrja 1. janúar  
Sundtímabilið 2017/2018 heldur áfram
Nýjar skráningar velkomnar
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Hafnarfjarðarkaupstaður sendi inn 
þrjár umsóknir um styrki úr Fram
kvæmdasjóði aldraðra vegna 2017. Í 
fyrsta lagi var sótt um framlag til endur
bóta á aðgengi og aðstöðu fyrir dagdvöl 
og þjónustumiðstöð í öðru lagi var sótt 
um framlag til að breyta hluta Sólvangs 
í þjónustumiðstöð og í þriðja lagi var 
sótt um framlag til að breyta 

hlutahúsnæðis Sólvangs í hjúkr
unarheimili, samtals 33 hjúkrunarrými.

Framkvæmdasjóður samþykkti 
22.127.969 kr. vegna endurbóta á að 
gengi og aðstöðu fyrir dagdvöl og 
þjónustumiðstöð. 

Alls úthlutaði sjóðurinn rúmri 171 
milljón kr. en Sjómannadagsráð fékk 
einnig 17,4 millj. kr. til endurbóta á 
býtibúrum á Hrafnistu í Hafnarfirði 2,2  

milljónum til uppsetningar á þráðlausu 
netkerfi á sama stað. 

Á síðasta ári runnu 30,5 millj. kr. til 
Hrafnistu í Hafnarfirði úr sjóðnum en 
fram að því frá árinu 2000 hafði stofn
unin fengið 207,5 millj. kr. úr sjóðnum.

Langt er síðan Hafnarfjarðarbær 
hefur fengið úthlutað úr sjóðnum en á 
árunum 20002010 fékk Hafnarfjarðar
bær 2,3 millj. kr. og Sólvangur 53,3 
millj. kr.

Framkvæmdasjóður aldraðra er 
fjármagnaður með sérstöku gjaldi sem 
lagt er á alla sem skattskyldir eru á 
aldrinum 1670 ára.

Fær 22 milljónir kr. 
til Sólvangs

Framkvæmdasjóður aldraðra úthlutar Hafnarfjarðarbæ fé

Styrkurinn fer til endurbóta á gamla Sólvangi.
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Kaldárhlaupið var haldið í áttunda 
sinn sl. sunnudag. Hlaup er hluti af 
Hátíð Hamarskotslækjar en hún er 
haldin til að heiðra minningu Jóhann
esar J. Reykdal sem setti upp fyrstu 
almenningsrafveituna hér í Hafnarfirði 
12. desember 1904.

Alls hlupu 83 hlauparar og luku allir 
keppni. Buðu Hópbílar upp á rútuferðir 
að Kaldárseli en hlaupið var frá 
Kaldárbotnum og um 9,6 km leið að 
Jólaþorpinu. 

Hlaupið er á stígum og götum og var 
hlaupaleiðin greið í ár en veðrið var hið 
fegursta og blankalogn. Kuldinn var 
hins vegar mikill um 11°C í Kaldár
botnum og komu sumir klakabrynjaðir 
í mark.

Friðleifur Friðleifsson úr Hlaupahópi 
FH kom fyrstur í mark á 36,32 mín. 
Fyrst kvenna og í 7. sæti af heild varð 
Agnes Kristjánsdóttir ÍR á 40,13 mín.

Keppendur voru á aldrinum 2068 
ára og hlupu eðlilega á mismunandi 
hraða en sá hlaupari sem gaf sér 
lengstan tíma var 1,22.17 klst. á leiðinni

Verðlaunaafhending var á Thorsplani 
þar sem Grýla afhenti vegleg verðlaun 
og útdráttarverðlaun til heppinna 
hlaupara en verðlaunin voru gefin af 
fyrirtækjum í bænum.

Bæjarhrauni 10 
220 Hafnarfirði 
Sími 565 2189 
bokhaldsstofan.is  

skattframtöl   ársreikningar   umsjón húsfélaga
bókhald   launaumsjón   virðisaukaskattsuppgjör

Getum bætt við okkur nýjum viðskiptavinum

Magnús Waage
viðurkenndur bókari, 
framkvæmdastjóri
GSM 863 2275 

BÆJARHRAUNI 10, HAFNARFIRÐI 

83 hlauparar hlupu í 10 stiga frosti
Kaldárhlaupið hófst við Kaldárbotna og endaði við Jólaþorpið

Sumir komu vel hrímaðir í mark og jafnvel með grýlukerti hangandi.

Keppendur komu glaðir í mark enda 
hlaupið sér til ángæju. 

Það var fallegt en kuldalegt í Kaldárbotnum.
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Opið mán.–lau. 11:30–21:00
sun. 16:00–21:00

Fjarðargata 19
220 Hafnarfirði

Þar getur þú sest niður í notalegu umhverfi og pantað mat 
af fjölbreyttum matseðli eða valið tilbúna rétti úr hitaborði. 
Hægt er að borða á staðnum eða taka með sér heim. 

www.tuktukthai.is
Sími: 519 8888Við tökum á móti stórum 

sem smáum hópum. 

Tuk Tuk Thai er frábær tælenskur 
staður í hjarta Hafnarfjarðar sem 
býður gómsætan mat á góðu verði.

Vandaður 
tælenskur matur 
á Tuk Tuk Thai

Vandaður 
tælenskur matur
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þjónusta

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

SMÁAUGLÝSINGAR

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Mozart við kertaljós
Kammerhópurinn Camerarctica heldur 
sína árlegu kertaljósatónleika í Hafnar-
fjarðarkirkju, þriðjudaginn 19. des
ember kl. 21. Á efnisskránni eru tvær 
af perlum Mozarts hinn gullfallegi 
kvintett fyrir klarinettu og strengi og 
glitrandi kvartett fyrir flautu og strengi 
auk jólasálmarins Í dag er glatt í 
döprum hjörtum.

Jólaþorpið
Opið laugardag og sunnudag kl. 
1317.
Bettína verður með hestvagninn og 
búast má við jólasveinum og Grýlu á 
vappi.
Laugardag:
13:45 10. bekkur Víðistaðaskóla sýnir 
brot úr „Lísu í Undralandi“
14:00 Félagar úr Skólahljómsveit 
Víðistaða skóla leika nokkur jólalög
14:30 Árný leikur jazzskotin jólalög
15:00 Íþróttálfurinn og Siggi Sæti
15:30 TANYA og Dans Dívurnar
Sunnudag:
13:30 Sveinn Sigurjónsson á nikkunni
14:00 Kór og barnakór Ástjarnarkirkju
14:30 Geir Ólafsson
15:00 Jólaball með Sigga Hlö

Hafnarborg
 „Japönsk nútímahönnun 100“, í 
aðalsal Hafnarborgar og sýningin 
„Með augum Minksins“ – hönnun, 
ferli, framleiðsla í Sverrissal. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Hækka 
framlag til 
Björgunar

sveitarinnar
Fær 19 milljónir kr. á ári
Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum 

6. desember nýjan rekstrarsamning við 
Björgunarsveit Hafnarfjarðar um rekst
ur björgunarmiðstöðvar við Hvaleyrar
braut. 

Hækkar framlag bæjarins um 35,7%, 
fer úr 14 milljónum kr. í 19 milljónir kr. 
fyrir árið 2018.

Við afgreiðslu málsins kom fram að 
framlög hefðu verið skert eftir hrun og 
verið væri að leiðrétta það. Er framlagið 
ætlað til reksturs björgunarmið stöðv
arinnar auk þjálfunar sporhunda.

Grýla fann Leppalúða
Alsæl taldi hún einn hlauparann Leppalúða

Grýla taldi sig hafa gripið í feitt er 
hlauparar úr Kaldárhlaupinu stigu upp 
á svið í Jólaþorpinu. Þarna fann hún 
myndarlegan síðhærðan mann og 
loðinn í framan sem hún taldi að 
sjálfsögðu vera Leppalúða. Vel fór á 
með þeim um stund að minnsta kosti en 

engar sögur fóru af framhaldinu. 
Kannski var hann full sprettharður fyrir 
hana en þetta var Jón Helgi Óskarsson 
úr Skokkhópi Hauka sem hljóp frá 
Kaldárbotnum í Jólaþorpið á 1,04.17 
klst.

Vel fór á með þeim Jóni Helga og Grýlu.
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Jón Rúnar Arilíusson bakarameistari 
í Köku list hefur fært út kvíarnar að 
undanförnu. Eftir að hafa brennt sig á 
ævintýri með Hagkaupum í Smáralind 
þrengdi Jón að sér og bakaði í litlu rými 
í Firði og rak ásamt Elínu Maríu 
Nielsen konu sinni bakaríið Kökulist 
þar við góðan orðstír og gerir enn. 

Síðla 2015 keyptu þau Valgeirsbakarí 
í Reykjanesbæ sem var rómað fyrir 
sætabraut sitt og færði hann allan 
bakstur þangað en rekur það undir 
merkjum Kökulistar.

Nýlega festi Jón svo kaup á þrotabúi 
Okkar bakarís sem m.a. rak Vort 
daglegt brauð á Strandgötu. Hefur hann 

hafið rekstur þess að nýju undir 
merkjum Kökulistar og rekur bakarí í 
Iðnbúð og á Strikinu í Garðabæ en óvíst 
er með áframhaldandi rekstur við 
Strandgötu.

Jón Rúnar er bjartsýnn, segir 
reksturinn kalla á mikla vinnu og 
dugmikið starfsfólk svo þetta borgi sig 
en hann hafi bara gott fólk með sér.

Jón Rúnar lærði konditor í Danmörku, 
tók þátt í fjölmörgum keppnum og 
hreppti m.a. Íslandsmeistaratitilinn í 
kökuskreytingum árið 1999. Þá starfaði 
hann um fjögurra ára skeið með 
kokkalandsliðinu við góðan orðstír.

Jón bakari  
stækkar við sig

Jón Rúnar Arilíusson með dóttur sinni í jólaþorpinu.
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Frá æfingu Björgunarsveitarinnar.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Efast um 
Borgarlínu
Trausti Valsson skipulagsfræðingur 

og Þórarinn Hjaltason umferðar verk
fræðingur hafa ritað borgar og bæjar
stjórum bréf þar sem þeir telja að margt 
í tillögum um Borgarlínu byggi á 
veikum grunni og gæti svo farið að 
verið sé að fara út í mjög vafasamt 
samgöngukerfi.

Telja þeir stofnkostnaðinn mjög háan 
eða um 3 milljarða á ári sem sé 
sambærilegt og árlegar fjárveitingar til 
allra nýframkvæmda á höfuðborgar
svæðinu sl. áratug. Telja þeir að ekki 
verið komist hjá dýrum vegafram
kvæmdum þótt Borgarlínan komi.

Benda þeir á að með aukinni tíðni 
strætisvagna muni rekstrarhalli Strætó 
meira en tvöfaldast. Telja þeir að í ljósi 
þess að höfuðborgarsvæðið sé bílaborg 
sé ótrúverðugt að ætla að hlutur ferða 
með einkabíl minnki um 24%.

Þá telja þeir vafasamt að taka tvær 
akreinar undir Borgarlínu og meira þar 
sem biðstöðvar verða, sérstaklega þar 
sem rýmið er lítið eins og á Hringbraut 
og Hverfisgötu í Reykjavík og Borgar
holtsbraut í Kópavogi. Telja þeir að 
skoða þurfi aðrar lausnir.

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir einkasamkvæmi stærri og smærri hópa.
Happy Hour alla daga frá kl. 16 til 19  

og fleiri flott tilboð á barnum. Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Austurveri  •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri
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Smákökur og tertur sem ilma af jólum

Bessastaðakökur, mömmukökur,  kúrenu- 
kökur, vanilluhringir, súkkulaðibitakökur, 
marengstoppar, lagtertur, ensk jólakaka,
Stollen og jólakonfekt.

Í desember fá börnin (12 ára og yngri) frían skúffubita
og heitt súkkulaði með rjóma. (Eingöngu í Flatahrauni)

Handbolti: 
14. des. kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar  ÍR, bikarkeppni karla

14. des. kl. 19.30, Digranes 
HK - FH, bikarkeppni karla

16. des. kl. 16, Kaplakriki 
FH  Valur U, 1. deild kvenna

17. des. kl. 19.30, Selfoss 
Selfoss - Haukar, úrvalsdeild kvenna

18. des. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH  Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT VENNA:
Haukar  Fjölnir: 2822

KA/Þór  FH: 2918
Stjarnan  Haukar: 1724

ÚRSLIT KARLA:
Afturelding  FH: 2933

ÍBV  Haukar: 2621

Körfubolti: 
14. des. kl. 19.15, Hlíðarendi 

Valur - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

16. des. kl. 16.30, Ásvellir 
Haukar  Skallagrímur,  úrv.d. kv.

ÚRSLIT KVENNA:
Keflavík  Haukar: (miðv.dag)

Haukar  Breiðablik: 8769

ÚRSLIT KARLA:
Keflavík  Haukar: 
Haukar  ÍR: 9787

ÍÞRÓTTIR

Það má búast við hörkuleik í Kapla
krika á mánudaginn þegar Hafnar
fjarðarliðin FH og Haukar mætast í 14. 
umferð Íslandsmótsins í hand bolta 
karla. FH trónir á toppnum með 22 stig, 
þremur fleiri en Valur en Haukar eru í 
5. sæti með 17 stig.

FH sigraði í síðustu viðureign liðanna 
í september með 4 mörkum á Ásvöllum 
í jöfnum leik og handboltaáhugafólk 
ætti að fá mikið fyrir sinn snúð í 
Kaplakrika á mánudaginn enda alltaf 
áhugavert þegar þessi tvö lið mætast. 
Þetta er síðasti leikurinn í 14. umferð en 
leikur Stjörnunnar og ÍBV úr 10. 
umferð verður 21. desember.

Þetta er síðasti leikur liðanna fyrir 
áramót en Deildarbikarkeppnin sem 

haldin hefur verið á milli jóla og nýáras, 
nú síðustu ár í Íþróttahúsinu við 

Strandgötu, hefur verið afnumin en FH 
er ríkjandi deildarmeistari karla

Hafnarfjarðarslagur á mánudag
Karlalið FH og Hauka mætast í Kaplakrika kl. 19.30 á mánudag

Hart var barist í síðasta leik liðanna en þá sigraði FH með 4 mörkum.
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