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Á lokahátíð Stóru upp lestr
ar keppninnar í Hafnarborg á 
þriðjudaginn lásu nemendur 
upphátt ljóð og sögur en skáld 
keppninnar eru Sigrún Eldjárn 
og Ólafur Jóhann Sigurðarson. 
Allir stóðu nemendurnir sig 
með mikilli prýði svo 
dómefndin fékk erfitt hlutverk 
að dæma. Svo fór að Andri 
Steinar Johansen úr Setbergs
skóla stóð uppi sem sigur
vegari.

Í öðru sæti varð Krista Sól 
Guðjónsdóttir.

Í þriðja sæti hafnaði Ísabella 
Speight úr Öldu túnsskóla. 

Á lokahátíðinni voru einn ig 
veitt verðlaun í smá sagna 
sam keppni sem staðið hefur 

yfir í vetur fyrir nem endur í 
8.10. bekkjum grunn skól
anna. Þau hnepptu Guðmund
ur Pétur Dungal Níelsson úr 
Víðistaðaskóla. Fjölmargar 

myndir af keppendum og ítar
legri frétt má lesa á frétta
vefnum www.fjardarfrettir.is

842 
2217

sími
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is
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Krista Sól Guðjónsdóttir, Andri Steinar Johansen og Ísabella 
Speight ásamt skólastjórum sínum.

Glæsilegur upplestur
Fullrúar 7. bekkja grunnskólanna kepptu til úrslita

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is I facebook.com/vonmathus

Stofnuð 1983

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð 
á jarðhæð með sér inngangi og 
verönd í góðu  fjölbýli.
Opið hús í dag, 15. mars  
kl. 17-17.30

Sérlega falleg  4ja herbergja íbúð á  
8. hæð í þessu eftirsótta lyftuhúsi.  
Til afhendingar við kaupsamning. 
GLÆSILEGT ÚTSÝNI. 

Mjög falleg  4ja herbergja íbúð 
með sérinngangi á 3ju hæð,  
frábært útsýni. 
Tvennar svalir. 

ENGJAVELLIR 5B ÁLFHOLT 56C

71,2 m² 33,9 millj. kr. 52,9 m² 126 mill. kr. 100 m² 36,9 millj. kr. 

DREKAVELLIR 26

OPIÐ HÚS í dag kl. 17-17.30

Konukvöld Verslanir á Strandgötunni, Norðurbakkanum og Firði 
verslunarmiðstöð verða með sameiginlegt Konukvöld 
föstudaginn 16. mars frá kl. 18:00 til 22:00
Fjölmargar skemmtilegar uppákomur, kynningar  
og margt annað skemmtilegt 

í Miðbæ Hafnarfjarðar

http://www.fjardarfrettir.is
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Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 
www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Alla laugardaga kl. 11, fram í mars mun 
Steinþór fjalla um hin stórbrotnu efni 

Opinberunarbókarinnar.
Þessi síðasta bók Biblíunnar er bæði 

hrífandi og auðskilin.
Allir hjartanlega vekomnir.

Veitingar eftir samkomu.

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn

Sunnudagur 18. mars

Fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11
Kór kirkjunnar og barnakór hennar syngja

Unglingar selja vöflur til ágóða fyrir 
Hjálparstarf kirkjunnar á eftir guðþjónustu

 Aðalsafnaðarfundur kl. 12.20  
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf

 www.astjarnarkirkja.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Lítil þátttaka í prófkjöri Sjálf
stæðisflokksins og sú staðreynd 
að fá prófkjör eru haldin endur
spegla minnkandi áhuga fólks á 
pólitísku starfi. Það er umhugs
unarefni og áhyggjuefni ef 

hæfileikaríkt fólk forðast að taka þátt í stjórnun 
sveitar félaga sinna. Starfsumhverfið er kannski 
ekki spennandi, fundir á vinnutíma sem gerir fólki 
í vinnu erfitt um vik að taka þátt í pólitísku starfi. 

Það er nauðsynlegt að skoða reynslu annarra en 
t.d. má sjá hjá dönsku sveitarfélagi að verkaskipting 
er mjög skýr og opinber, bæjarstjórnarfundir eru 
haldnir á kvöldin og aðrir fundir í lok dags. Álagið 
dreifist á fleiri en í helmingi minna sveitarfélagi en 
Hafnarfjörður er, eru 15 bæjarfulltrúar. Og launin 
eru aðeins 123 þús. kr. á mánuði, töluvert lægra en 
hafnfirskir bæjarfulltrúar fá.

Hér er hægt að hlaða á sig verkefnum og ná 900 
þúsund kr. á mánuði. Sumir hafa sagt best að hafa 
atvinnubæjarfulltrúa en það má ekki gleyma að þeir 
eru fulltrúar bæjarbúa, kosnir til 4 ára í senn. Áhugi 
fólks á því að gefa kost á sér til að stjórna sveitar
félagi á ekki að byggjast á fjárhagslegum áhuga 
heldur metnaði fyrir því að gera gott sveitarfélag 
enn betra.

Það var erfitt að átta sig á því hvernig niðurstaða 
yrði í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins, margir nýir 
buðu sig fram auk þess sem flestir hinna sitjandi 
bæjarfulltrúa börðust um sama sætið. Þó kom það 
svo sem ekki á óvart að niðurstaðan yrði nær 
óbreytt, aðeins einn bauð sig fram í oddvitasætið en 
fékk þó aðeins 63% atkvæða. Og ekki bara það 
heldur kaus næstum fimmti hver þátttakandi í 
prófkjörinu að hafa hana ekki á lista. Það hlýtur að 
vera áhyggjuefni fyrir oddvita stærsta flokksins í 
bæjarstjórn en flokkurinn fékk 5 menn kjörna í 
síðustu kosningum.

Röðin í efstu sætin hélst óbreytt fyrir utan fylgis
hrun þriðja bæjarfull trúa flokksins og formanns 
hafnarstjórnar sem hrapaði niður í það sjöunda. 
Aðeins einn nýliði varð meðal 8 efstu, náði að 
skjótast upp fyrir tvo sitjandi varabæjarfulltrúa.

Þátttakendur í prófkjörinu eru þó greinilega að 
mestu sáttir við núverandi bæjarfulltrúa og voru 
ekki tilbúnir að veita nýjum frambjóðendum braut
ar gengi.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

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 18. mars

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Kór ungs fólks syngur

Hressing eftir stundina

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

Sunnudagur 18. mars

Fermingarmessa kl. 10.30
Kór Víðistaðasóknar syngur 
undir stjórn Helgu Þórdísar 

Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

www.vidistadakirkja.is

Sunnudagur 18. mars:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Lokasamvera fermingarbarna og foreldra.
Kór og hljómsveit kirkjunnar leiðir sönginn.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Fyrrverandi fermingardrengur, Jón Jónsson 
tónlistarmaður er gestur kvöldvökunnar.

Bikar von
brigði Hauka

Bæði lið Hauka töpuðu

Bæði kvenna og karlalið Hauka komust í fjögurra 
liða úrslit í bikarkeppninni í handbolta. 

Kvennalið Hauka keppti við 1. deildar lið KA/Þór 
og sigraði með nokkrum herkjum, 2321 og komst því 
í úrslit. Léku þær gegn toppliði Fram og sáu aldrei til 
sólar í leiknum og töpuðu stórt, 1630.

Karlalið Hauka keppti við ÍBV og var mjög hart 
barist. Haukar voru yfir í hálfleik 1311 og náðu 
fjögurra marka forystu í seinni hálfleik þegar 
Eyjamenn bitu í skjaldarrendur og Aron Rafn varði af 
krafti. Þegar 6 mínútur voru til leiksloka var ÍBV 
komið í fimm marka forystu 2520 og sigruðu að 
lokum 2725 og bikarvonbrigði Hauka veruleg.
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Bíldshöfða 5a
Reykjavík
S. 515 7190

Jafnaseli 6
Reykjavík
S. 515 7190

Dalshrauni 5
Hafnarfirði
S. 515 7190

Opnunartími:
Virka daga kl. 8-17
Laugardaga sjá MAX1.IS

FINNDU

DEKKIN ÞÍN 

Á MAX1.IS

KEYRÐU Á ÖRYGGI
Kauptu Nokian 
gæðadekk á 
frábæru verði
Á Íslandi vitum við að sumarveður getur þýtt 
allskonar veður. Þess vegna hefur Nokian þróað 
sumar- og heilsársdekk sem henta fjölbreyttu 
veðurfari norðlægra slóða og tryggir öryggi 
farþega bílsins.

MAX1.IS

VERÐDÆMI:

NOKIAN LINE

205/55 R16

4 stk m/ásetningu

48.100 KR.*

VERÐDÆMI:

WR D4
205/55 R16

4 stk m/ásetningu

60.100 KR.*

VERÐDÆMI:

NOKIAN LINE SUV

235/55 R17

4 stk m/ásetningu

90.292 KR.*

VERÐDÆMI:

NOKIAN WR SUV3

235/55 R17

4 stk m/ásetningu

98.282 KR.*

*FAST VERÐ
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Aðalfundir
Krabbameinsfélags Hafnarfjarðar 

og Krabbameinsfélags Reykjavíkur 
Aðalfundur Krabbameinsfélags Hafnarfjarðar verður 

haldinn í húsi Krabbameinsfélagsins að Skógarhlíð 8, 4. hæð, 
mánudaginn 19. mars 2018 og hefst kl. 19:00.

Dagskrá:  Venjuleg aðalfundarstörf.
Tillaga um sameiningu við Krabbameinsfélag 
Reykjavíkur.
Önnur mál.

Stjórnin.

Aðalfundur Krabbameinsfélags Reykjavíkur verður 
haldinn í húsi Krabbameinsfélagsins að Skógarhlíð 8, 4. hæð, 

mánudaginn 19. mars 2018 og hefst kl. 19:30.
Dagskrá:  Venjuleg aðalfundarstörf.

Tillaga um sameiningu við Krabbameinsfélag 
Hafnarfjarðar og tillaga að breyttum félagslögum.
Önnur mál.

Að loknum aðalfundarstörfum mun  Sólmundur Hólm 
fjölmiðlamaður og uppistandari segja frá reynslu sinni af því 
að greinast með krabbamein. 
Kaffiveitingar. 

Stjórnin

Í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði sl. helgi tók þátt vel á 
níunda hundrað manns. Styrkur okkar 
sjálfstæðismanna felst í að 
gefa bæjarbúum sjálfum kost 
á að velja fólk á framboðslista 
okkar fyrir komandi bæjar
stjórn ar kosningar og í þeim 
mikla fjölda þátttakenda, sem 
aðrir flokkar og framboð ná 
hvergi nærri.

Sjálfur hlaut ég að þessu 
sinni kosningu áfram í 2. sæti 
framboðslistans, sem ég skip
aði við síðustu bæjarstjórnarkosningar, 
og vil ég nota þetta tækifæri til að þakka 
þeim fjölmörgu sem settu traust sitt á 
mig með atkvæði sínu. Áhugi á að taka 
þátt í starfinu með okkur sést á þeim 
fjölda fólks sem að þessu sinni steig 

fram og gaf kost á sér. Ég þakka próf
kjörsframbjóðendum drengilega bar
áttu og ánægjulegt samstarf, sem ég 

hlakka til að eiga áfram þegar 
kem ur að starfinu fyrir sjálfar 
bæjarstjórnarkosningarnar.

Þeim sem ætla að starfa 
fyrir bæjarbúa er lærdómsríkt 
og hollt að taka þátt í prófkjöri, 
standa fyrir verkum sínum 
gagn vart kjósendum, eiga þau 
ótalmörgu samtöl sem fylgja 
prófkjörsvinnunni, heyra við
horf fólks og taka umræð una 

um bæjarmálin. Allt er þetta mikils 
virði og verður þetta okkur gott og 
gagnlegt veganesti inn í kosninga bar
áttuna í vor.

Höfundur er verkfræðingur og 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Kristinn 
Andersen

Þakkir fyrir 
stuðninginn 

"„Fyrirtaks skemmtun fyrir 
unga jafnt sem aldna“       SH Morgunblaðið

"Þar með hefst galdraverkið 
- spuninn.   Aldeilis ótrúlegt! 
                     Bryndís Schram, DV

Allra Síðustu sýningar
18. mars kl 13.00  25 mars kl 16.00

Hágæða „U tips European“ hárlengingar
Hágæða „brazilian body wave“ hárlengingar

HÁGÆÐA 
HÁRLENGINGAR

Sérpöntum hárkollur og 
hárlengingar í öðrum litum.

Brazilian body wave virgin hair extensionsEuropean U tip Virgin Hair 

European U tip hair extensions Human Hair

WWW.PRINCESSFABULOUSHAIR.COM

PRINCESS 
FABULOUS 
HAIR

PRINCESS 
FABULOUS 
HAIR

Sími 770 1739Brazilian body 
wave human hair 

Deildarmeistarar
Haukar tvöfaldir deildarmeistarar í körfuknattleik

Með sigri á Val 7067 í Valsheimilinu tryggði kvennalið 
Hauka sér deildar meistaratitilinn þegar þrjár umferðir eru 
eftir. Hafa þær leikið afar vel í vetur og hafa nú unnið 14 
síðustu leiki sína. Þær munu því eiga heimaleikjarétt í 
fyrsta leik í úrslitakeppninni.

Haukar hampa því báðum deildar meistaratitlunum í 
körfubolta því karla lið Hauka tryggði sér deildar meistara
titilinn með sigri á Val um síðustu helgi.
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Skelltu þér í skemmtileg 5 km hlaup 
Hlaupaleiðin liggur eftir fallegri strandlengju Hafnarfjarðar.

Skráðu þig á hlaup.is.

HLAUPASERÍA
FH OG BOSE

22. MARS  
KL. 19
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Handbolti: 
14. mars kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar  Fram, úrvalsdeild kvenna

17. mars kl. 13.30, Víkin 
Valur - Haukar, úrvalsdeild kvenna

17. mars kl. 16, Víkin 
Valur U - FH,  1. deild kvenna

18. mars kl. 19.30, Kaplakriki 
FH  Selfoss, úrvalsdeild karla

18. mars kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  Valur, úrvalsdeild karla

21. mars kl. 19.30, Garðabæ 
Stjarnan - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Fram: 3016

Haukar  KA/Þór: 2321

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  ÍBV: 2527

Körfubolti: 
16. mars kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar  Keflavík,  úrvalsdeild karla

17. mars kl. 16.30, Ásvellir 
Haukar  Breiðablik,  úrvalsd. kv.

20. mars kl. 19.15, Keflavík 
Keflavík - Haukar,  úrvalsd. karla

21. mars kl. 19.15, Keflavík 
Keflavík - Haukar,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Valur: 8370

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  Haukar: 6771

Haukar Snæfell: 8573
Njarðvík  Haukar: 7585

Knattspyrna: 
15. mars kl. 20.15, Kórinn 

Stjarnan - FH,  bikar kvenna A

16. mars kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  Grindavík,  bikar kvenna B

17. mars kl. 13, Ásvellir 
Haukar  Fjölnir,  bikar karla A-R3

18. mars kl. 17, Boginn 
Þór - FH,  bikar karla A-R5

ÚRSLIT KVENNA:
FH  ÍBV: 13

HK/Víkingur  Haukar: 30

ÚRSLIT KARLA:
FH  Grindavík: 03

Keflavík  Haukar: 31

Sambo - ný íþrótt
Kynningarfundur verður haldinn í  
íþrótta  húsi Setbergsskóla laugar
daginn 17. mars kl. 13 – 14.30.

Hafnarborg
Framundan er síðasta sýningarhelgi 
á sínunginn Minningarbrot og leyndir 
staðir í Sverrissal. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

ÍÞRÓTTIR

Samfylkingin hefur tilkynnt fram
boðs lista sinn fyrir komandi sveitar
stjórn arkosningar í Hafnarfirði. Skv. 
ákvörðun félagsfundar valdi kjörnefnd 
á listann en ljóst var að miklar breyt
ingar yrðu á listanum þar sem tveir 
bæjarfulltrúar, Gunnar Axel Axelsson 
oddviti flokksins og Margrét Gauja 
Magnúsdóttir höfðu tilkynnt að þau 
gæfu ekki kost á sér til áframhaldandi 
starfa. Þá gaf aðeins einn af þremur 
bæjarfulltrúunum kost á sér áfram.

Það kom ekki á óvart að Adda María 
Jóhannsdóttir bæjarfulltrúi var valin til 
að leiða listann og að Friðþjófur Helgi 
Karlsson yrði ofarlega á listanum en 
þau voru einu sitjandi bæjar og 
varabæjarfulltrúar sem gáfu kost á sér.

Mikil endurnýjun hefur átt sér stað 
frá framboðslistanum fyrir síðustu 
kosningar og aðeins þau Adda María og 
Friðþjófur Helgi voru á listanum 2014 
og eru í 18 efstu sætum listans nú.

Framboðslistinn er þannig skipaður:

1. Adda María Jóhannsdóttir, 
bæjarfulltrúi

2. Friðþjófur Helgi Karlsson, 
skólastjóri og varabæjarfulltrúi

3. Sigrún Sverrisdóttir, leiðbeinandi í 
fyrstu hjálp

4. Stefán Már Gunnlaugsson, prestur
5. Árni Rúnar Þorvaldsson, 

grunnskólakennari
6. Sigríður Ólafsdóttir, leikskólastjóri
7. Steinn Jóhannsson, konrektor
8. Sigurbjörg Anna Guðnadóttir, 

stærðfræðingur

Mjög endurnýjaður listi 
Samfylkingar innar birtur

Adda María Jóhannsdóttir er nýr oddviti

Fjórtán af þeim tuttugu sem skipa lista Samfylkingarinnar. Adda María Jóhannsdóttir.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hafnar�arðar 2013-2025 og 
nýju deiliskipulagi fyrir Ásvallabraut, tenging Valla og Áslands
Bæjarstjórn Hafnar�arðar samþykkti á fundi sínum þann 14. febrúar 2018 tillögu að breytingu 
á Aðalskipulagi Hafnar�arðar 2013-2025 og að hún verði auglýst í samræmi við 1. mgr. 36.gr. 
laga 123/2010. Jafnframt samþykkti bæjarstjórn að auglýsa tillögu að deiliskipulagi aftur 
samhliða framangreindri aðalskipulagsbreytingu ásamt breytingum á skipulagsmörkum við 
Ásland 3 og Hlíðarþúfur skv. 1. mgr. 41. gr skipulagslaga 123/2010.

Í breytingartillögu aðalskipulags felst að í stað tveggja tengibrauta sunnan núverandi byggðar verði 
ein braut, Ásvallabraut og lega hennar breytist þannig að hún tengist Kaldárselsvegi og 
Elliðavatnsvegi með hringtorgi neðan Hlíðarþúfna en tenging við Ásland 3 verði felld út.  Lega 
Kaldárselsvegar breytist lítillega sem og tenging hans við Mosahlíð. 

Deiliskipulagið sýnir legu Ásvallabrautar sem nær frá Skarðshlíð (áður Vellir 7) og tengist 
Kaldárselsvegi til norðurs við Hlíðarþúfur, mörkin ná út fyrir raskað land vegna stígs norðan við veglínu 
og manar ásamt fyllinga sunnan við veglínu.  Erindið kallaði á breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 
og er það auglýst hér samhliða. 

Deiliskipulagstillagan með greinargerð ásamt breytingum fyrir Ásland 3 og Hlíðarþúfur athafnasvæði 
hestamannafélagsins Sörla  og tillaga að aðalskipulagsbreytingu ásamt greinagerð/umhverfis-
skýrslu verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og 
skipulagsþjónustu að  Norðurhellu 2 frá 14. mars – 25. apríl 2018. Hægt er að skoða tillöguna á vef 
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnar�ordur.is

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu. Þeim sem telja sig hagsmuna 
eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna og skal þeim skilað skriflega til 
Umhverfis- og skipulagsþjónustu  Hafnarfjarðarbæjar eða á netfangið berglindg@hafnar�ordur.is 
eigi síðar en 25. apríl 2018.  

Vakin er athygli á því að auglýsa þarf að nýju tillögu að deiliskipulagi fyrir Ásvallabraut þar sem 
skipulagið kallaði á aðalskipulagsbreytingu.  

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar

Auglýsing um skipulag í Hafnar�rði

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is
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FJÖRÐUR

„Minn metnaður er 
heiðarleiki, vönduð 

vinnubrögð og 
persónuleg þjónusta“

Viltu selja?  Hringdu í  896 6076

Ársæll Steinmóðsson 
LÖGGILTUR  FASTEIGNASALI 
sími 896 6076 • as@remax.is

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Frítt söluverðmat
Sanngjörn söluþóknun

ÉG VIL VINNA MEÐ ÞÉR
Vilt þú verða hluti af faglegum, duglegum og skemmtilegum hópi starfsfólks á KFC? Hefurðu áhuga 
á að vinna fyrir eina stærstu skyndibitakeðju heims og eiga möguleika á að vinna þig upp og þróast 
í starfi? Við bjóðum upp á sveigjanlegan vinnutíma og frábæra stemningu á vinnustað. 

Hefur þú áhuga á að slást í hópinn? Fylltu út umsóknarformið á www.kfc.is/atvinna
Fyrirspurnir um störfin sendist á barbara@kfc.is

VAKTSTJÓRI Í HAFNARFIRÐI
Við leitum að skipulögðum 
og framtakssömum 
einstaklingi til að stýra 
vöktum á veitingastöðum KFC. 
Leiðtogafærni og starfsreynsla 
úr sambærilegu starfsumhverfi 
eru æskilegir kostir. 

Starfssvið:
Ábyrgð á starfsfólki, þjálfun þess 
og vellíðan á vinnustað, þjónusta 
við viðskiptavini og birgja ásamt 
umsjón með daglegum rekstri 
(vörumóttöku, talningu, uppgjöri 
og vaktaplani).

Hæfniskröfur: 

•  Íslensku- og enskukunnátta 

•  Metnaður í starfi 

•  Góð almenn tölvukunnátta 

•  Geta til að vinna hratt og 
 örugglega undir álagi

•  Reynsla af veitingaþjónustu

Nýir frambjóðendur nutu ekki mikils 
braut ar  gengis í prófkjöri Sjálf stæðis
flokksins í Hafnarfirði sem hald ið var 
sl. laugar dag.

Alls kusu 876 í prófkjörinu, auðir 
seðlar og ógildir voru 27 og talin 
at kvæði voru því 849. Eru þetta 35% 
færri en kusu í prófkjörinu 2014 en þess 
ber að geta að þá var líka barist um 
fyrsta sætið.

Fjórtan buðu sig fram í prófkjörinu 
en af nýliðum fékk aðeins Guðbjörg 
Oddný Jónasdóttir mannauðsstjóri 
kosn ingu í eitt af efstu 8 sætunum.

RÓSA FÉKK 63% ATKVÆÐI 
Í 1. SÆTI - EIN Í FRAMBOÐI
Rósa Guðbjartsdóttir bauð sig ein 

fram í 1. sæti listans en fékk þó aðeins 
63% atkvæði í fyrsta sætið sem hlýtur 

að vera vonbrigði. Fékk hún þó flest 
atkvæði í heild 686 atkvæði sem þýðir 
reyndar að 19% þátttakenda kusu hana 
ekki í neitt sæti á listanum.

UNNUR LÁRA TAPAÐI 
MIKLU TRAUSTI
Unnur Lára Bryde bæjarfulltrúi, sem 

bauð sig fram í 2. sæti listans náði 
aðeins 7. sæti í prófkjörinu en hún náði 
3. sætinu í síðasta prófkjöri. Unnur Lára 
er varamaður í bæjarráði, formaður 
hafnarstjórnar og fulltrúi í umhverfis 
og framkvæmdaráði.

KRISTINN SIGRAÐI Í BAR-
ÁTTUNNI UM 2. SÆTIÐ
Það vakti nokkra athygli að fjórir 

berðust um 2. sætið sem Kristinn And
er sen hefur setið í. Kristinn virðist hafa 

Sjálfstæðismenn kusu 
nær óbreyttan lista

37% kusu ekki Rósu í fyrsta sætið!

sigrað þann slag nokkuð örugglega því 
Ingi Tómasson fékk aðeins tveimur 
atkvæðum meira í 1.3. sætið og Helga 
Ingólfsdóttir fékk aðeins 27 atkvæðum 
meira í 1.4. sætið. Þau eru því öll með 
örugga kosningu í sín sæti og röðin í 
fimm efstu sætin eru óbreytt frá því 
sem hún hefur verið fyrir utan fylgis
hrun Unnar Láru sem fellur úr 3. sæti í 
það 7. en við það flytjast þau Ingi, 
Helga og Kristín öll upp um eitt sæti.
1. Rósa Guðbjartsdóttir  539 atkvæði í 

fyrsta sæti
2. Kristinn Andersen,  315 atkvæði í 

fyrsta til annað sæti

3. Ingi Tómasson, 317 atkvæði í fyrsta 
til þriðja sæti

4. Helga Ingólfsdóttir,  354 atkvæði í 
fyrsta til fjórða sæti

5. Kristín Thoroddsen,  344 atkvæði í 
fyrsta til fimmta sæti

6. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir,  383 
atkvæði í fyrsta til sjötta sæti

7. Unnur Lára Bryde,  362 atkvæði í 
fyrsta til sjötta sæti

8. Skarphéðinn Orri Björnsson,  349 
atkvæði í fyrsta til sjötta sæti.
Kosning var ekki bindandi þar sem 

próf kjörs þátttaka náði ekki 50% af 
þeim sem voru á kjörskrá.

Helga Ingólfsdóttir Kristín Thoroddsen Guðbjörg Oddný Jónasd.Rósa Guðbjartsdóttir Kristinn Andersen Ingi Tómasson
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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

Eins og kom fram í síðasta 
blaði ásakaði fulltrúi Sjálf
stæðis flokksins og for maður 
skipulags og bygg ingar ráðs, 
Ólafur Ingi Tómasson, fulltrúa 
Samfylkingar og Vinstri 
grænna um brot á siðareglum 
vegna bókunar sem lögð var 
fram á fundi bæjarstjórnar 
þann 14. febrúar undir umræð
um um lóðaúthlutanir í Skarðs
hlíð. 

Adda María Jóhannsdóttir er 
mjög óhress með að málið hafi 
ekki verið tekið upp í forseta
nefnd eins og hún óskaði eftir 
en á fundinum sagði forseti 
bæjarstjórnar að ásakanir um 
brot á siðareglum þyrfti að 
beina til forsetanefndar.

Ingi taldi Öddu Maríu hafa 
farið með rangt mál og brotið 
siðareglur í ræðu á fundinum 

sem og í viðtali í Fréttablaðinu 
þann 19. febrúar.

„Ég tek slíkar ásakanir 
alvarlega og þar sem um málið 
var fjallað í Fjarðarfréttum lið
innar viku get ég ekki látið hjá 
líða að bregðast við, jafnvel 
þótt niðurstaða hafi ekki feng

ist í málinu,“ segir Adda María 
í yfirlýsingu sem hún hefur 
sent frá sér.

„Í umræddri ræðu, sem og í 
bókun sem fulltrúar Sam
fylkingar og Vinstri grænna 
lögðu fram á fundinum, lýstum 
við áhyggjum okkar af því 

hversu mörgum lóðum, sem 
út hlutað var í Skarðshlíðar
hverfi sl. haust, hefur verið 
skil að. Til okkar höfðu borist 
erindi frá lóðarhöfum sem 
töldu skilmála um djúpgáma 
og efnisval vera íþyngjandi og 
setja þeim þröngar skorður,“ 
segir Adda María ennfremur. 

Bókunina, sem birt var í 
heild sinni í síðustu Fjarðar
fréttum, taldi Ingi Tóm as  son, 
vera brot á siðareglum kjörinna 
fulltrúa. Í samantekt sem Ingi 
lét sjálfur taka saman fyrir 
fund inn kemur fram að um 
þriðjungi lóða hefur verið 
skilað aftur til bæjarins, sem 
Adda María segir að staðfesti 
það sem kom fram í málflutn
ingi fulltrúa minnihlutans.

Segir Adda María það vera 
skiljanlegt að fulltrúum Sjálf

stæðisflokksins svíði þegar 
bent er á óþægilegar stað
reyndir, enda hafa þeir skilað 
fullkomlega auðu þegar kemur 
að húsnæðismálum og lóða
úthlutun á kjörtímabilinu. „En 
að þagga niður óþægilega 
um ræðu með dylgjum um brot 
á siðareglum getur seint talist 
málefnalegt.

Undirrituð óskaði sjálf eftir 
því að málinu yrði beint til 
forseta nefndar til umfjöllunar. 
Það var hins vegar ekki fært til 
bókar og bæjarfulltrúinn, Ólaf
ur Ingi Tómasson, hefur ekki 
lagt inn formlegt erindi þess 
efnis. Þegar þetta er ritað er því 
ekki ljóst hvað verður um 
málið en ég hef óskað eftir 
umræðum um það á næsta 
fundi bæjarstjórnar, miðviku
daginn 14. mars nk.“ 

Ásakanir í bæjarstjórn án afleiðinga?
Adda María vill umræður á bæjartjórnarfundi um ásakanir í hennar garð

Frá fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar

IngiAdda María

Ókeypis aðgangur
Nánar á hafnarordur.is16.-23. mars 2018

FÖS

16 Kl. 9:30 og 10:30 Opnunarhátíð í Bæjarbíó
MÁN

19
Kl. 17 Bókabingó
á bókasafninu

ÞRI

20
Kl. 10:30 Bókabingó á
foreldramorgni

FIM

22
Kl. 17 Spunasögustund
á bókasafninu

LAU

17
Kl. 13 Víti í Vestmannaeyjum við bókasafnið
Kl. 14 Jón Oddur og Jón Bjarni í Bæjarbíó

SUN

18
Kl. 11 Söguganga frá Gúttó um
sögusvið bóka Guðrúnar Helgadóttur
Kl. 14 Teikni-og textasmiðja í Hafnarborg

Söguganga
Guðrún Helgadóttir

UpplesturLjóð

Útlánaleikur

Bækur

Leiðsögn

Kvikmyndir

Textasmiðja
Bingó

Sýningar

Haukar eru deildarmeistarar 
í úrvalsdeild karla í körfubolta 
eftir sigur gegn Val á Ásvöllum 
sl. fimmtudag. Það eru þrjátíu 

ár liðin síðan Haukar urðu 
Íslands  meistarar í fyrsta og 
eina sinn eftir að hafa lent í 3. 
sæti í deild inni. Með sigri í 

deild inni tryggðu Haukar sér 
heimaleikjarétt í keppninni um 
Íslandsmeistaratitilinn og 
mæta Keflavík á Ásvöllum á 

morg un, föstu dag kl. 19.15. 
Sjá má myndir frá leiknum á 
frétta vefnum fjardarfrettir.is

Haukar deildarmeistarar

Lj
ós

m
.: 

Vi
gn

ir 
G

uð
na

so
n


