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Stofnuð 1983

MÁVAHRAUN 2
Mjög fallegt einbýli á einni hæð 
og tvöfaldur bílskúr  (aukaíbúð að 
hluta). 

Góð staðsetning í vinsælu hverfi. 
Laust við kaupsamning.  V. 63,8 millj.

Fimmtudagur 1. desember 2016    |    16. tbl. 14. árg. Upplag 10.500 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Gleraugnaverslun

Strandgötu, Hafnar�rði
Sími 555 7060

www.sjonlinan.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

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

LAUS FLJÓTLEGA 

120,3 m² neðri hæð í tvíbýli með sérinn-
gangi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. 

Verð 34,5 millj. kr. 

Gott 142,3 m² iðnaðarbil. 

Eignin skiptist í 108,6 m² sal og 33,7 m² 
skrifstofu/kaffistofu á efri hæð. 

Verð 29,9 millj. kr.

Glæsileg 117,4 m² 4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt sér stæði í bílgeymslu. 

Verð 41,9 millj. kr.

Hólabraut 10 Steinhella 5 Eskivellir 5

BÆJARHRAUNI 2

Ísbúðin þín

Opið kl. 13-23

heilsuhús
hunda og katta

Lækjargötu 34 b
sími 533 2700

Dýralæknamiðstöð 
Hafnarfjarðar 
sími 544 4544

óla ólagjafahandbókin

Farðu ekki 
langt eftir 
jólagjöfunum

fylgir blaðinu í dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandgötu 29

Ljúffengar kökur  
og rjúkandi kaffi

Opið 11-23 og 11-18 um helgar

Samtals stærð eignar 227,8 m². (þar 
af bílskúr 58 m²) 

http://www.fjardarfrettir.is
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Heiðarleiki í viðskiptum er 
mikilvægur eiginleiki. Eiginleiki 
sem sumir ná að temja sér en 
aðrir ekki. Reyndar þurfa þeir 
sem hafa þennan eiginleika ekki 

að temja sér hann því hann er hluti af sál þeirra og 
hluti af uppeldinu. Siðblindan telur mörgum í trú 
að þeir stundi heiðarleg viðskipti og hún fellir 
margan hversdagsmanninn eins og svo mörg dæmi 
sanna. Oftast eru það peningar sem heilla og þá 
hverfur heiðarleikinn eins og dögg fyrir sólu. 

Við munum þetta þegar sjálfseignarstofnunin 
Sparisjóður Hafnarfjarðar var með ábyrgðarmenn 
sem allt í einu urðu stofnfjáreigendur sem seldu 
hlut sinn hæstbjóðandi án þess að hafa nokkurn 
tíman keypt hlut í Sparisjóðnum. Jafnvel fólk sem 
í krafti kjörinnar stöðu sinnar í bæjarstjórn urðu 
ábyrgðarmenn tóku til sín tugi milljóna sem í raun 
voru í eigu samfélagsins. Í dag þurfum við íbúar 
Hafnarfjarðar að standa í málaferlum vegna þess 
að þess er krafist að við séum ábyrgir fyrir lífeyri 
starfsmanna Sparisjóðsins. Það er rétt rúmur 
áratugur síðan og engin ástæða að gleyma.

Í dag hneykslumst við á eggjaframleiðanda sem 
blekkti auðtrúa neytendur með fallegum merk
ingum. Siðblindan skein af forsvarsmanni 
fyrirtækisins í viðtölum og hann býst við að verða 
aftur tekinn í sátt. Umbúðirnar munu breytast og 
neytendur gleyma fljótt. Því miður.

En gleðjumst yfir þeim heiðarlegu og snúum 
viðskiptum til þeirra sem við vitum að standa ekki 
í svikum og sniðgöngum hina. Lifi verslunin.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

www.uth.is -uth@uth.is Stapahrauni 5,  Hfj. - Sími 565-9775

Frímann
s: 897 2468

Hálfdán
s: 898-5765

Ólöf
s: 898 3075

ÚTFARARÞJÓNUSTA 
HAFNAFJARÐAR

FRÍMANN & HÁLFDÁN
ÚTFARARÞJÓNUSTA  

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahrauni 5a, Hafnarfirði

Vaktsímar: 565 5892 & 896 8242 • www.utfararstofa.is • Allan sólarhringinn

2. sunnudagur í aðventu, 4. desember

Sunnudagaskóli kl. 11
Svuntuleikhúsið sýnir leikritið  

Súpan hennar Grýlu. 

Aðventuhátíð í 
Haukaheimilinu kl. 20

Starf eldri borgara  
miðvikudaginn 7. des. kl. 13:30
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson. 

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
2. sunnudagur í aðventu

Sunnudagur 4. nóvember

Guðsþjónusta kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur 

undir stjórn Erlu Rutar Káradóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson

Sunnudagaskóli kl. 11
Fjölbreytt dagskrá fyrir börn á öllum aldri. 

María og Bryndís leiða stundina.

Kaffi, djús og kex  
að guðsþjónustum loknum.

www.vidistadakirkja.is

2. sunnud. í aðventu, 4. desember:

Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventukvöldvaka kl. 20
Kór og hljómsveit kirkjunnar syngur.
Einsöngvarar: Ólafur Már Svavarsson  

og Erna Blöndal.
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 
www.fjardarfrettir.is

Þú nærð til allra 
Hafnfirðinga 

í Fjarðarfréttum! 
bæjarblað Hafnfirðinga

Jólafjölskyldugleði
eldri skáta í Hafnarfirði 
Skátagildin í Hafnarfirði hald sína árlegu jólafjölskyldugleði 

í Skátalundi á sunnudaginn kl. 14
Eldri skátar velkomnir.
Heitt súkkulaði og rjómi í boði, 
kaffi og safi í boði.
Gestir leggja til á kaffihlaðborðið.  
Enginn aðgangseyrir.
Jólasagan, jólasöngvar, dansað  
í kringum varðeld.
Jólasveinninn kemur af fjöllum.
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Frítt
söluverðmat

Lækjargötu 34d, Hafnar�rði  |  519 5900
FJÖRÐUR

Páll B. 
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
861 9300, pallb@remax.is

Þarftu að selja eða 
viltu vita hvers 
virði þín eign er?

Vönduð vinnubrögð og framúrskarandi 
þjónusta sem skilar þér árangri

Bæjarlögmaður segir í minnisblaði 
að ekki verði séð að afgreiðsla skipu
lags og byggingarráðs á umsókn um 
gistiheimili á Norðurhellu 17 standist 
meginreglur stjórnsýsluréttar.

Hafði ráðið hafnað umsókn um að 
nýta lóðina undir gistiheimili með þeim 
rökum að verið væri að vinna athugun 

á staðsetningu á hugsanlegum gisti
rýmum í bænum. Gistiheimili sam
rýmist þó gildandi skipulagi á svæðinu.

Skipulags og byggingarráð tók 
erindi Hraunbrautar ehf. aftur fyrir á 
fundi sínum sl. þriðjudag og samþykkti 
þá að breyta húsinu í 24 herbergja 
gistheimili.

Afgreiðsla ekki 
samkvæmt lögum

Skipulags- og byggingarráð mátti ekki synja

Vilja byggja við Hjallabraut
Skipulags og byggingarráð hefur 

samþykkt að hefja vinnu við skipulags
breytingar á svæði við Hjallabrautina til 
að þétta byggð. Er þetta norðan við 
svæði Skátafélagsins Hraunbúa og eru 
hugmyndir um að aflétta hverfisvernd 
til að hægt verði að byggja á svæðinu í 
samræmi við hugmyndir sem komu 
fram í skýrslu um þéttingu byggðar. 
Gular línur sýna nýtt byggingarsvæði.

Óraskað hraun  
við Víðistaðtún  
er hverfisverndað

Jólasveinar heimsóttu Jólaþorpið um 
helgina og gera það eflaust næstu helgi 
líka þó þeir eigi ekki að koma til 
byggða strax. Svara þeir ákalli fólks 
sem vill jólabraginn fyrr og fyrr. 
Jólasveinarnir leyfðu fólki að taka 

mynd af sér með börnum og fullorðnum 
og þessi rak upp stór augu þegar hann 
sá myndina birtast á símtæki fyrir 
framan sig. Kannski hann hafi fengið 
að senda Grýlu mynd sem eflaust situr 
heima og hangir á Facebook.

Jólassveinninn með 
á sjálfsmynd

Jólasveinar á vappi í Jólaþorpinu
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Aðventan gekk í garð síðastliðinn 
sunnudag. Aðventan er tími vonar, 
undirbúnings, gjafmildar og gleði. Við 
kveikjum á aðventuljósunum í 
eftirvæntingu eftir því sem jólin færa 
okkur, fæðingu Jesúbarnsins og frið 
með mannkyninu sem Guð elskar. 

Aðventa er annað heiti á jólaföstu. 
Hún hefst fjórða sunnudag fyrir jóladag 

og stendur því í fjórar vikur. Nafnið 
jólafasta er dregið af því að í kaþólskum 
sið var fastað síðustu vikurnar fyrir jól 
og ekki etið kjöt.

Almenningur tengir aðventuna 
kannski mest í dag við gerð aðventu
kransa en þeir sáust lítið fyrr en eftir 
seinni heimsstyrjöldina og urðu ekki 
almennir á heimilum fyrr en upp úr 
1960. Nú keppist fólk við að gera 
aðventukransa á sem frumlegasta máta 
en kveikt var á fyrsta aðventukertinu sl. 
sunnudag. Skátar kveiktu á fyrsta kertiu 
á aðventukransi Víðistaðakirkju sl. 
sunnudag er þeir færðu Friðarlogann 
frá Betlehem í Víðistaðakirkju þar sem 
hann verður varðveittur til jóla. Hafði 
loginn verið færður Ástjarnarkirkju fyrr 
um daginn en hann verður færður 
öllum kirkjum bæjarins.

Aðventuhátíð var í Víðistaðakirkju á 
sunnudaginn og var hún mjög vel sótt. 
Bæjarstjórinn í Hafnarfirði flutti 
hugvekju, barnakór kirkjunnar söng af 
mikilli innlifun og Bjarni Arason söng.

Syngjandi 
jól í  

20. sinn
á laugardaginn

Flestir kórar bæjarins taka þátt í 
Syngj andi jólum, opnum tónleikum 
sem haldnir eru árlega í Hafnarborg.

Tónleikarnir verða á laugardaginn 
og hefjast kl. 9.40. Aðgangur er 
ókeypis að tónleikunum og tilvalið 
að slaka á og hlýða á fallegan söng í 
aðdraganda jólanna.

Tónleikarnir í ár eru þeir tuttugustu 
í röðinni en fyrstu tónleikarnir voru 
haldnir 13. desember 1997 en þá 
sungu 22 kórar frá kl. 13  20.20.

DAGSKRÁ
09.40 Miðkór Lækjarskóla
10.00 Leikskólinn Stekkjarás
10.20 Leikskólinn Hvammur
10.40 Leikskólinn Brekkuhvammur
11.00 Hraunvallskóli  leikskóli
11.20 Kór Áslandsskóla
11.40 Leikskólin Hlíðarberg
12.00 Leikskólinn Álfaberg
12.40 Barna og unglingakór 

Hafnarfjarðarkirkju
13.00 Kór Öldutúnsskóla
13.20 Litli kór Öldutúnsskóla
13.40 Kvennakórinn Rósir
14.00 Gaflarakórinn
14.20 Kvennakór Hafnarfjarðar
15.00 Barnakór Ástjarnarkirkju
15.20 Hrafnistukórinn

Manstu gamla daga þegar Öddu
bækur, brúður og leikfangabílar úr 
blikki leyndust í pökkum undir jóla
trénu? Í sýningaskápnum í anddyri 
Bóka safns Hafnarfjarðar má sjá jóla
sýningu með gömlum leikföngum og 
barnabókum.

Eftir seinna stríð jókst leikfangaúrval 
til muna á Íslandi. Börn léku sér ekki 
lengur með legg og skel. Með inn
flutningi á leikföngum frá ýmsun 
löndum, eins og Bretlandi, Þýskalandi 
og Ameríku jókst fjölbreytnin í dóta
kössum barna. Þeim fullorðnu líkaði 
ekki alltaf þessi þróun. Mörgum fannst 
nóg um og efuðust um að allt þetta dót 
væri börnum til góðs og slík ofgnótt 
myndi drepa niður allt frumkvæði og 
hugmyndaflug barna.

Bókmenntir eins og sveitasögur, 
bernskuminningar eða ævintýri, voru 
auk leikfanga vinsælar jólagjafir fyrir 
börn. Flestar voru sögurnar skrifaðar af 
kennurum. Hjá Stefáni Júlíussyni, sem 

lengst af var kennari í Hafnarfirði, var 
skólinn einn helsti vettvangur sagnanna. 
Fyrsta bók Stefáns var Kári litli og 
Lappi (1938). Hann var fyrstur íslenskra 
barnabókahöfunda til að skrifa heila 
bók um litla stúlku. Ásta litla lipurtá 
kom út 1940. Jenna Jensdóttir og 
Hreið ar Stefánsson voru líka úr kenn
ara stétt. Eins og flestir höfundur á þess

um tíma lýsa þau í bókum sínum venju
legum börnum í leik og starfi, sorg og 
gleði. Bækurnar um stúlkuna Öddu 
komu út milli 1946 og 1952 og eru 
samtals sjö. Þessar bækur eru alls ekki 
fallnar í gleymsku. Flestir fullorðnir 
minn ast þeirra og fara gjarnan á 
bókasafnið til að fá þær lánaðar fyrir 
börn sín og barnabörn.

Manstu gamla daga?
Ný sýning í anddyri Bókasafns Hafnarfjarðar

Aðventuhátíðir í kirkjunum
Vel sótt aðventuhátíð í Víðistaðakirkju

Skátar færa Friðarlogann í Víðistaðakirkju sl. sunnudag.Ljós tendrað á Spádómskertinu.
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Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Höfðaskógi við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  
í notalegu umhverfi skógarins

Opið  
laugardaga og sunnudaga  
til jóla kl. 10-18

Íslensk 
jólatré og 
skreytingar

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

Flatahrauni 5a Hfj.    Sími: 555 7030

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

Kíktu á matseðilinn á 
www.burgerinn.is   

Síðustu hádegistónleikar Hafnar
borgar á þessu ári verða á þriðjudaginn 
kl. 12. Sópransöngkonan Alda Ingi
bergsdóttir syngur við undirleik 
Antoníu Hevesi píanóleikara.

Aðventan er nú gengin í garð og því 
verður dagskrá tónleikanna sveipuð 
hátíðarljóma. Á meðal verka á efnis
skránni eru Ave Maríur eftir Jenkins og 
Lorenc, Panis Angelicus sem og aríur 
úr óperunni La Bohème sem eins og 
óperuunnendur vita gerist um jól.

Alda Ingibergsdóttir er fædd og 
uppalin í Hafnarfirði. Hún lauk ein
söngvaraprófi frá Söngskólanum í 
Reykjavík og fór síðan í framhaldsnám 
við Trinity College of Music í London 
þaðan sem hún lauk Fellowship 
Diploma. Meðal hlutverka hefur Alda 
sungið, Paminu í Töfraflautunni, Lillian 
Russel í Mother of us all eftir Virgil 
Thomson, Fyrsta anda í Töfraflautunni, 
Dísu í GaldraLofti Jóns Ásgeirssonar, 
Næturdrottninguna í Töfraflautunni, 
Arzenu í Sígaunabaróni J. Strauss, 
Helenu Fögru í samnefndri óperu eftir 
Offenbach og Kátu ekkjuna í sam
nefndri óperettu eftir Lehar. Þá hefur 
Alda haldið tónleika víða og komið 
fram sem einsöngvari með Sin fóníu
hljómsveit Íslands og Tufts Symphony 
Orchestra í Boston. 

Antonía Hevesi píanóleikari hefur frá 
upphafi verið listrænn stjórnandi 
hádegistónleika í Hafnarborg og valið 
með sér marga af fremstu söngvurum 
landsins.

Hádegistónleikarnir standa yfir í um 
hálfa klukkustund, þeir eru öllum opnir 
á meðan húsrúm leyfir og enginn 
aðgangseyrir.

Alda syngur á 
hádegistónleikum

Antonía Hevesi leikur undir

Alda Ingibergsdóttir.
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Ljósin tendruð á jólatrjám í miðbænum
Íbúar Cuxhaven gefa bæjarbúum jólatré sem stendur við Flensborgarhöfnsf
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Daniel Wellington
WD

T Í M I  F A G N A Ð A R
Gefðu ástini þínum sígilda gjöf.

Gleðilega hátíð!

óla
ólagjafahandbókin 

Þú þarft ekki langt
eftir jólagjöfunum!
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ÞVOTTHÚS/FATAHREINSUN  
Hraunbrún 40

Jakki  ..................................................................1.600 kr.
Buxur  ................................................................1.600 kr.
Skyrta  .................................................................. 675 kr.
Kjóll  ............................................................ frá 2.100 kr. 
Kápa  .......................................................... frá 2.400 kr. 
Blússa  ...............................................................1.225 kr. 
Frakki  ......................................................... frá 2.400 kr.
Gluggatjöld  ................................. 1.600 1.200 kr./kg
Þvottur:
Heimilisþvottur 5 kg, þvegið, þurrkað  
og brotið saman .............................................3.500 kr.
Stykkjaþvottur 30 stykki (15 lítil og 15 stór),  
þvegið, þurrkað og pressað  ........................7.500 kr. 

Jólagjöfina færðu hjá okkur

Optishot fyrir golfarann
Neato fyrir heimilið

Jólailmur í sápum og kertum

I heildverslun
Helluhrauni 22 - Hafnarfirði

www.facebook.com/neatorobot
Sími 555 2585
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Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur! RÚM

RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397 | www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á facebook 

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Mikið úrval af nýjum 
handklæðum frá Esprit

Jólailmurinn í ár 
kemur frá MySenso

Opnunartími fram að jólum:
Virka daga 9-18

Laugardaga 10-16
Sunnudaga 13-16

Jólagjafir 
í miklu úrvali
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Verðum í 
jólaþorpinu 

fram að 
jólum

HÓLSHRAUNI 5      HAFNARFIRÐI     islenskhollusta.isLÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Jólagjafir fyrir  
föndrarann og  
listamanninn

Strandgötu 75 | sími 553 1800 | www.facebook.com/fondurlist

uthald.is  /  IronViking ehf. 
Sérhæfður fatnaður fyrir hlaupara, 
hjólreiða- og útivistarfólk sem hentar 
vel í jólapakkann

Minnum sérstaklega á 
opnunartímann okkar fram að jólum 
sem er mánudagar kl. 19-21 (aðeins 
í desember), miðvikudagar kl. 17-19 
og laugardagar kl. 12-14

Við tökum vel á móti þér að 
Flatahrauni 31 (2. hæð) og 
sérfræðingar á staðnum veita ráðgjöf
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OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

 - Tilvalið gjafakort

FJARDARKAUP-

Mikið 
úrval af 

gjafavöru

4.880
kr.

2.778
kr.

5.588
kr.

5.025
kr.

2.432
kr.

2.598
kr.

3.647
kr.

1.838
kr.

918
kr.

998
kr.

2.348
kr.

1.838
kr.

2.598
kr.

3.488
kr.

4.568
kr.

BústaÐur, kertI frá sóley

VOlume Blast xmas
shIne On xmas

hafþyrnIs gjafaaskja VIllIrósa BOdy lOtIOn

PlayBOy kIngmen energy

skIn carIng mOments xmas Push uP BOx BenecOs gjafaPakkI

Venus swIrl gjafakassI uefa arena edItIOn

lV Q10 sett 
dag- Og næturkrem

gjafasett lendar elskhugans, 
kertI frá sóley
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• Hægt er að sækja um kort á heimasíðu       
Samkaupa: www.samkaup.is/afslattarkort

• Skráningargjald: 1.000 kr.
• Kortið veitir 2% afslátt af öllum þínum          

innkaupum.
• Þú færð kortið sent til þín innan nokkurra daga, 

en með bráða birgðakortinu getur þú nýtt þér  
þessi frábæru jólatilboð.

af allri sérvöru

af allri matvöru

af öllum ellos vörum

30%

10%

30%

Sérvara, Fatnaður og raftæki*

Nettó, Samkaup Strax, Samkaup Úrval, Kjörbúðin & Krambúðin

Hægt að panta í síma 5884422 eða beint á ellos.is | Kóði: FELAGS2016

Afslátturinn gildir aðeins fyrir meðlimi neðangreindra 
félaga, gegn framvísun félagsskírteinis.

KASK   |   KÁ   |   KB   |   KFFB   |   KH   |   KHB   |   KSK   |   KÞ

Viltu gerast félagsmaður?

Félagsmanna
Desember tilboð

1.-4. desember

Krambúð
opnum snemma - lokum seint

35%
FRÍTT
MEÐ

DeLonghi Nespresso Inissia EN80
Verð áður: 19.998 kr/stk 

12.999 kr/stk

(*Ekki er gefinn afsláttur af bókum)

Litir:

m
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f
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NÝHERJI / BORGARTÚNI 37 / KAUPANGI AKUREYRI / NETVERSLUN.IS

NÝHERJI ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI Á SVIÐI UPPLÝSINGATÆKNI

ENGAR SNÚRUR. ENGAR TRUFLANIR. 

BARA TÆR OG  
FULLKOMIN TÓNLIST.

Þráðlaus heyrnartól frá Bose með hljóðdempun  
og framúrskarandi hljómgæðum.

QUIETCOMFORT 35
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220 Hafnarfirði simi 5646999

mikið úrval af jólafatnaði

Strandgötu 11KAKI

og smávörum til gjafa

mjúkir og kósý sokkar

3200.-kr

17.900.-kr
Jakkar með loðskinni

5000.-kr
Peysur frá
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Opið virka daga 10 – 18 
laugardaga   11 – 17
Sunnudaga 14 – 17 

             

                                                          

Strandgötu 24 – 220 Hafnar�örður
Sími 565 4100  - www.nyform.is

 

    Teg.   Elsa 3 – 1 – 1               „TÍMALAUS CLASSIC“ Teg.  Antares 3 – 1 – 1   

                                                            Go� úrval af hvíldarstólum með og án rafm.                      Hornsófi teg.  Amigo

Strandgata 75 • 583 6000 • vonmathus.is • facebook/vonmathus

gefðu gjafabréf frá Von mathús
Gefðu upplifun

Fjarðarfréttir til jóla
fimmtudaginn 8. desember
fimmtudaginn 15. desember
fimmtudaginn 22. desember 

jólablaðið
Pantaðu auglýsingar í síma 565 4513  

eða með pósti á gudni@fjardarfrettir.is
www.fjardarfrettir.is 
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Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda 1. desember, til og með 4. desember Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

FALLEGT HANDA ÖLLUM!
OPIÐ UM HELGAR Í HAFNARFIRÐI!
LAU: 10:00 - 18:00 / SUN: 12:00 - 18:00

ÖLL  
HNATTLÍKÖN 
20% VILDAR 
AFSLÁTTUR!

Havana heklbók

Stóra smákökubókin

Að heiman Skegg Raspútíns Sagan af Tuma tannálfi 
og ofurstiganum hans

vildar- 
afsláttur
25%

Lampadýr
VILDARVERÐ: 8.999.-
Verð: 11.999.-

VILDARVERÐ:

4.299.-
Verð:

5.999.-

VILDARVERÐ:

3.999.-
Verð:

5.499.-

VILDARVERÐ:

4.599.-
Verð:

5.999.-

VILDARVERÐ:

4.899.-
Verð:

6.999.-

VILDARVERÐ:

2.299.-
Verð:

2.999.-

Fantastic Beast and 
Where to Find Them
Verð: 4.999.-

Star Wars - Year by Year
Verð: 8.999.-

Bake to Impress
Verð: 3.999.-

VERÐ!
GOTT

GUNNI HELGA KYNNIR 

BÓK SÍNA “PABBI PÓFESSOR”

4. DESEMBER 
KL 12:00 - 18:00
Í VERSLUN OKKAR

HAFNARFIRÐI
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Verið

ve lkomin

S t r a n d g ö t u  4 9   -   H a f n a r fi r ð i   -   S í m i  5 5 5  4 0 4 6

Jólabrauðin
 eru komin

. Vestfirsk jólabrauð   . Ítölsk jólabrauð

Úrval fallegra gjafa í jólapakkann
Opið alla daga til jóla

S t r a n d g ö t u   4 9     –     H a f n a r f j ö r ð u r    –    F B : Á l f a g u l l    -    S :   5 3 7  2 7 7 0

Gjafir & List í Strandgötu

Firði, Fjarðargötu 13-15  /  Sími 555 2056
Finndu okkur 
     á Facebook

Gefðu gjafabréf 
í dekur

Söfnunarkassar í Hafnarfirði eru m.a. við:
Fjarðarkaup • Miðvang • Fjörð • 10/11

– gefðu okkur tækifæri!
við skátaheimilið 

Hraunbyrgi 

v/ Hjallabraut
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Blár    = c90/m59/y0/k0
Gulur = c0/m20/y100/k0

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND

www.smartboutique.is
Sími 551 1040
Opnunartímar
mánudaga - föstudaga 10-18
laugardaga 10-16

120 litir og 150 tegundir af leðurhönskum 
enginn er með meira úrval en við.

www.smartboutique.is

Firði Hafnarfirði • www.smartboutique.is

Fallegar jólagjafir á góðu verði

Er seðlaveskið hjá mömmu  
orðið snjáð? Og beltið hjá  
pabba orðið slappt?

Hanskar og belti  6.950 kr.

Kanínuhúfa og leðurhanskar eru vegleg jólagjöf
fyrir dömuna eða herrann . Margar stærðir i boði

Jólatilboð 15.900 kr.

Herra trefill og leðurhanskar

Jólatilboð  5.490 kr.

Dúskhúfa og hlýjar leðurlúffur

Jólatilboð  6.950 kr.

Fyrir pabba,afa  
eða frænda  
sem þurfa oft að 
skafa af bilnum!

Pasmina og leðurhanskar
Margir litir

Jólatilboð 4.950 kr.

Fyrir eiginkonuna, mömmu eða systur.  
Þessar elskur eiga þetta skilið.
Refaskott og leðurhanskar.

Stutt skott  9.900 kr. Langt skott  12.900 kr.

Við eru loksins komin í Fjörðinn! 

Hanskar og seðlaveski   9.900 kr.
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AÐVENTUSTEIK  GRÍSABÓGUR 
FYLLTUR M/KANEL OG EPLUM

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

1.499 KR
KG

HUMAR 
BRAUÐAÐUR - 500 GR. 

2.998 KR
PK

HANGIFRAMPARTUR 
ÚRBEINAÐUR
ÁÐUR: 2.798 KR/KG

2.238 KR
KG

OPAL BIRKIREYKTUR 
LAX - 300 GR
ÁÐUR: 1.977 KR/PK

1.740KR
PK

OPAL GRAFIN LAX 
- 300 GR.
ÁÐUR: 1.898 KR/PK

1.670 KR
PK

KJÖTSEL SVÍNASÍÐA 
MEÐ PURU (PURUSTEIK)

ÁÐUR: 1.898

1.386 KR
KG

HÁTÍÐARSÚPA 
HUMARSÖLUNNAR, 
850 ML

1.298 KR
STK

KAKA PREMIUM 
KREM OG SPÆNIR - 350 GR.
ÁÐUR: 549 KR/PK

439KR
PK

RÚLLUTERTA 
HUNANGS - 300 GR.
ÁÐUR: 449 KR/PK

359 KR
PK

JÓLAKÚLUR  
- 175 GR
ÁÐUR: 279 KR/PK

223 KR
PK

RÚLLUTERTA 
JÓLA 370 GR.
ÁÐUR: 449 KR/PK

359 KR
PK

ALMONDY KAKA
MEÐ DAIM - 400 GR.
ÁÐUR: 998 KR/PK

798KR
PK

ALMONDY KAKA
TOBLERONE - 400 GR.
ÁÐUR: 998 KR/PK

798KR
PK

Franskur gæðakalkúnn 

á frábæru verði

KALKÚNN HEILL 
- FROSINN 
3 STÆRÐIR 

998KR
KG

GÆS - HEIL 4,2 KG. 
- FROSIN

1.582 KR
KG

GRANDIOSA PIZZAROLLS - 155 GR. 
OSTUR&SKINKA EÐA PEPPERONI
ÁÐUR: 429 KR/PK

298KR
PK

KALKÚNABRINGA 
- FERSK
ÁÐUR: 2.947 KR/KG

2.358 KR
KG

-25%

-20%

-27%

-40%

NÝTT Í

NÝTT Í

-20%
-20%

BRJÓSTSYKUR 
140G - 15 GERÐIR
ÁÐUR: 249 KR/PK

199KR
PK

Frábæst úrval af jólasælgæti!

Ferskt rauðál í tilboði

PIPARKÖKUR 
- 375 G

498 KR
PKÓDÝRT - JÓLAPIPARKÖKUR 

-  300 GR.

269KR
PK

PIPARKÖKUHÚS - 300 G

599KR
PK

KS KRYDDUÐ 
HELGARSTEIK 

2.598 KR
KG

TILBOÐS-
VERÐ

-50%
GÆSABRINGUR
ÁÐUR: 3.498

3.148 KR
KG

RAUÐKÁL
ÁÐUR: 289 KR/KG

145 KR
KG

-30%

HUMAR ÁN SKELJAR 
- 800 GR. POKI
ÁÐUR: 4.998 KR/PK

3.499KR
PK

-20%

Góður eftirréttiur!

-31%

Veislan byrjar hjá okkur

Nettó Hafnarfirði | Miðvangi 41 | Tilboðin gilda 1. - 4 desember 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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PKÓDÝRT - JÓLAPIPARKÖKUR 
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RAUÐKÁL
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HUMAR ÁN SKELJAR 
- 800 GR. POKI
ÁÐUR: 4.998 KR/PK
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húsnæði í boði
Get útvegað litla íbúð með öllu,  

í 2-3 mánuði frá 10. des. fyrir einn eða 
par. Áhugasamir leggi upplýsingar um 

nafn og símanúmer í umslag í póstkassa 
Fjarðarfrétta að Bæjarhrauni 2 fyrir 8. des. 

þjónusta
Tölvuaðstoð og viðgerðir 

Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun.  
Apple* & Windows. Kem í heimahús.  
Sími 824 9938 - hjalp@gudnason.is

Bílaþrif. Kem og sæki. Tjöru hreinsun og 
bón verndar bílinn. Úrvals efni. Djúp hreins-

un. Hagstætt verð. Uppl. í s. 845 2100. 

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

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

Jólaþorpið
LAUGARDAGUR KL. 12-17

14:0014:20 Jólabjöllurnar
14:3014:50 Latibær
15:0015:20 Kvennakórinn.

SUNNUDAGUR KL. 12-17
13:3014:30 Sveinn Sigurjónsson 

leikur á harmónikku
14:0014:15 Söngskóli Margrétar Eir
14:3014:45 Jólasöngur Tríólunnar.
15:0016:00 Jólaball

Nunnurnar í Karmelklaustrinu lifa meinlæta lífi við trúariðkun sína. Þær eru mjög iðnar, stunda handavinnu ýmsa og 
iðka tónlist og söng. Sungu þær mjög fallegan friðarsöng fyrir skáta sem sóttu Friðarlogann sem þær varðveita.
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.: 
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Smelltu á 
LIKE 

Nágrannar okkar á Álftanesi búa vel 
að félagsstarfi. Árlega stendur 
Foreldrafélag Álftanesskóla ásamt 
ýmsum félagasamtökum á Álftanesi 
fyrir jóla góðgerðardegi í íþrótta
miðstöðinni. Þar er fjölbreytt dagskrá 
með sölu og kynningarborðum,  
hraðbingó, dansi og söng.

Forseti Íslands mætti á svæðið með 
fjölskyldu sína, flutti ávarp og fylgdist 
með eins og aðrir íbúar Álftaness. 
Heiðar í Pollapönk spilaði og söng en 
kynnar voru þeir Beggi og Pacas en 
allir eru þessir þrír að góðu kunnir í 
Hafnarfirði. Nemendur í 5. bekk sýndu 

eigin tískuhönnun og stúlkur úr 10. 
bekk sýndu vinningsdansinn úr 
Dansfárinu 2015.

Fjölmennt var í íþróttamiðstöðinni og 
boðið var upp fríar veitingar, vöfflur og 
dýrindis kökur, allt í boðið UMFÁ í 
tilefni af 70 ára afmæli félagsins.

Nágrannar okkar á Álftanesi

Árlegur jóla- og góðgerðardagur

Glæsilegar veitingar í boði Ungmennafélags Álftaness.

Forseti Íslands, hr. Guðni Th. 
Jóhannesson lét sig ekki vanta enda 
nýr íbúi Álftaness.
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Kennarar við Setbergsskóla hafa 
ákveð ið að aukin vinna við nýja 
aðalnámskrá verði lögð til hliðar. Aukin 
áhersla verður á kennslu, undirbúning 
hennar, úrvinnslu svo og nemenda
umsjón. 

Taka þeir undir með kennurum 
Áslandsskóla í Hafnarfirði þar sem þeir 
segja: 

„Kennarar skólans furða sig á að 
úrvinnsla Menntamálastofnunar á sam
ræmdum prófum skuli ekki hafa verið í 
samræmi við það námsmat sem 
Mennta málastofnun hefur skyldað 
kennara landsins til þess að fara eftir. 
Þau verkfæri sem boðið er upp á til 
utanumhalds og vinnu við þetta nýja 
námsmat eru engan veginn tilbúin og 
hafa kennarar eytt löngum stundum í 
samskipti við Mentor til að þeir geti 
uppfært og lagað galla sem eru á 
kerfinu. Mikið áhyggjuefni er að heild
arskipulag yfir landið er ekki tilbúið 

sem veldur gífurlegu ósamræmi á 
námsmati nemenda milli námsgreina 
og milli grunnskóla landsins. Óskað er 
eftir að menntamálaráðuneytið og 
Mennta málastofnun ljúki sinni vinnu 
við innleiðinguna og innan þeirrar 
vinnu er að nokkrir skólar prufukeyri 
nýja námsmatið áður en það fer aftur 
inn í alla grunnskóla landsins.“

Mótmæla kennarar Setbergsskóla 
framkvæmd vinnumats og telja að 
skráning innan Vinnustundar þjóni eng
um tilgangi og gangi bara í aðra áttina. 
Segja þeir vinnumatið gangi illa upp og 
sé útfært eftir skilningi sveitastjórna. 
„Vinnustund skapar aukna vinnu fyrir 
okkur, skaðar traust, eykur vanlíðan og 
veldur gremju meðal kennara. 

Við skorum á menntamálayfirvöld 
og sveitastjórnir að hafa hag grunn
skólanna í heiðri í samvinnu við kenn
ara landsins,“ segir í ályktun sem kenn
arar Setbergsskóla hafa sent Fjarðar
fréttum.

Handbolti: 
1. des. kl. 19.30, Kaplakriki 

FH - Afturelding, úrvalsdeild karla

1. des. kl. 19.30, Framhús 
Fram - Haukar, úrvalsdeild karla

3. des. kl. 14.30, Ásvellir 
ÍBV 2 - Haukar, bikarkeppni karla

5. des. kl. 19, KA-heimilið 
Akureyri - FH, bikarkeppni karla

ÚRSLIT KARLA:
ÍBV  FH: 2324

Haukar  Valur: 3429

Körfubolti: 
25. nóv. kl. 19.15,  Ásvellir 

Haukar - Keflavík, úrvalsdeild karla

30. nóv. kl. 19.15,  Ásvellir 
Haukar - Keflavík, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Njarðvík  Haukar: 9888

ÍÞRÓTTIR
Hlutverk sýningarstjóri hefur á und

an förnum árum verið meira áber andi en 
fyrr en í áttunda sinn auglýsti Hafnar
borg eftir hugmyndum sýningarstjóra 
að sýningu í Hafnarborg.

Listráð Hafnarborgar hefur valið  
tillögu Jóhannesar Dagssonar, heim

spek ings og lektors við myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands, og mun hann sjá 
um haustsýningu Hafnarborgar 2017.

Sýningartillagan, sem ber vinnutitil
inn Málverk – eitthvað annað en miðill, 
fjallar um málverkið sem  nálgun við 
myndræna framsetningu, burt séð frá 

miðli verksins og er markmið sýning
arinnar að veita innsýn inní þessa þróun 
málverksins og nýju stöðu þess.

Höfundar tillaganna sem bárust eiga 
að baki ólíkan náms og starfsferil sem 
tengist myndlist og menningartengdum 
verkefnum.

Samkeppni um sýningar í Hafnarborg
Haustsýningin afrakstur samkeppni meðal sýningarstjóra

 

Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Síðasta Sýning fyrir jól Miðapantanir
í síma 565 5900Föstudaginn   2. desember kl. 20.00

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

Gjafamiðar koma í sölu 
í vikunni

Aukin vinna við nýja 
aðalnámskrá lögð til hliðar

Ályktun frá kennurum í Setbergsskóla

Aðventutónleikar Lúðrasveitar Hafn
arfjarðar verða haldnir í Víði staðakirkju 
á laugardaginn kl. 14.

Kvikmyndatónlist verður fyrirferðar
mikil á efnisskránni, meðal annars 
tónlist eftir John Williams úr myndunum 
um Indiana Jones og Stjörnustríð, og 
einnig tónlist Jóhanns Jóhannssonar úr 
kvikmyndinni The theory of everything. 
Að auki verða flutt verk eftir James 
Curnow, Robert Buckley, John Philip 
Sousa og fleiri. Þá munu einhver jólalög 

slæðast með. Á tónleikunum mun 
Stefán Ólafur Ólafsson klarinettuleikari 
stíga fram og blása stefið úr Lista 
Schindlers.

Stjórnandi Lúðrasveitar Hafnarfjarðar 
er Rúnar Óskarsson.

Aðgangur er ókeypis fyrir 16 ára og 
yngri. Miða má nálgast í forsölu hjá 
lúðrasveitarfélögum fram að tónleika
degi og við innganginn þegar þar að 
kemur. Ekki verður posi á staðnum.

Stjörnustríð og Indiana Jones 
á Lúðrasveitartónleikum

Á laugardaginn kl. 14 í Víðistaðakirkju

Kennarar 
semja

Á þriðjudag undirrituðu samninga
nefndir Sambands íslenskra sveitar
félaga og Kennarasambands Íslands 
vegna Félags grunnskólakennara nýjan 
kjarasamning. Samningurinn gildir frá 
1. desember 2016 til 30. nóvember 
2017. Hann fer nú í kynningu meðal 
grunn skólakennara og sveitarstjórnar
manna. Niðurstaða atkvæðagreiðslu 
um samninginn mun liggja fyrir 
mánudaginn 12. desember.

Kennarar hafa tvívegis fellt undir
ritaðan kjarasamning í deilunni.

Það er ekki alltaf gleði hjá kennurum.
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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

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Strætisvagninn er farinn...
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Flugeldasýning þegar Jólaþorpið var opnað

Verslunarmiðstöðin Fjörður bauð 
upp á flugeldasýningu á fyrsta degi 
Jóla þorpsins en þá var einnig mikil 
hátíð í Firði og opið fram á kvöld. Vel 
viðraði til flugeldsýningar og tæmdist 
Jóla þorpið þegar flugeldasýningin 
hófst. Það voru félagar úr Björgunarsveit 
Hafnarfjarðar sem sáu um sýninguna.

Jólafastan er helsti verslunar mán
uðurinn og treysta kaupmenn á að sala 
sé góð þennan mánuð. Verslanir í hjarta 
Hafnarfjarðar eru mjög háðar þessari 
verslun en fari flestir út úr bænum til að 
kaupa jólagjafirnar er hætta á að 

verslanir hætti og þá þurfi Hafnfirðingar 
að sækja mun meiri þjónustu út fyrir 
bæinn. Lifandi miðbær er háður því að 
fólk komi í miðbæinn enda myndar 
fólkið lífið. Því er gott úrval verslana, 
kaffi og matsölustaða mikilvægt í 
miðbænum. 

NÝJAR VERSLANIR OG 
KAFFIHÚS Í MIÐBÆNUM
Nýjar verslanir hafa sprottið upp í 

miðbænum þegar aðrar hafa hætt, Litla 
gæludýrabúðin opnaði í gömlu 
Alþýðubrauðgerðinni og Álfagull er 
nýjasta verslunin en hún opnaði fyrir 
rúmri viku í Einarsbúð og býður upp á 
fjölbreytt úrval af gjafavörum.

Þá hefur Bike Cave opnað í 
Hafnarborg en kaffi/matsölustaður með 
sama nafni hefur dafnað vel í Skerja
firði.
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