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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
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 Bílaraf ehf.  Sími 564 0400    Flatahrauni 25    220 Hafnarfjörður

B Í L A V E R K S T Æ Ð I
VA R A H L U T I R  •  V I Ð G E R Ð I R

Sími 564 0400 www.bilaraf.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I

Syngjandi jól voru haldin í 20. sinn í Hafn
ar borg sl. laugardag og sungu 17 kórar við 
frábærar undirtektir áheyrenda. Kammerkór 
Hafnarfjarðar og Lúðrasveit Hafnarfjarðar 
voru með glæsilega tónleika og sl. þriðjudag 
var troðfullt hús í Hafnarborg á hádegis tón
leikum sem Antonía Hevesi stýrir. Söng Alda 

Ingibergsdóttir sópransöngkona við mjög 
góðar undirtektir gesta. Var Antonía heiðruð af 
„Hafnarfjarðarkonum“ fyrir framlag sitt til 
tónlistar í Hafnarfirði. Sjá bls. 10.

Framundan eru tónleikar Þrastanna, Hjóna
jól, tónleikar og nemendatónleikar í Tón
listarskólanum svo eitthvað sé nefnt.

Tónlistin blómstrar  
í bænum á aðventunni

www.husa.is

20-30%
afsláttur
Rafmagnsverkfæri, 

smáraftæki og búsáhöld 

ÞÍN VERSLUN
Í HAFNARFIRÐI

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

Troðfullt hús var á hádegistónleikum Öldu Ingibergsdóttur og Antoníu Hevesi í Hafnarborg.
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Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17

Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600

as@as.is

www.as.is

http://www.fjardarfrettir.is
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Getur þú keypt allar jóla
gjafirnar í Hafnarfirði? Það er 
skemmtileg áskorun og gagnleg 
að skoða hvort hægt sé að kaupa 
allar jólagjafirnar í Hafnarfirði. 

Oft rjúkum við úr bænum án þess að hugsa, til þess 
að fara í verslanir þar sem þær eru flestar, í Reykja
vík. Það tekur hins vegar mikinn tíma, umferðin er 
orðin þung og oft erfitt að fá bílastæði. Fyrir okkur 
sem finnst í raun vor og haustferð til höfuð
borgarinnar nægileg þá er oft lítið mál að kaupa 
jólagjafirnar í Hafnarfirði. Við erum með flottustu 
úra og skartgripabúðirnar, mikið úrval af 
verslunum með kvenfatnað, bókabúðir, fjölmargar 
verkfærabúðir, útivistar og sportvörubúðir, 
golfbúðir, gjafabúðir og svona mætti lengi telja. 

Við getum sjálf haft áhrif á það hversu gott úrval 
verslana er í Hafnarfirði. Sýnum við hagkvæmni 
og leitum ekki langt yfir skammt þá sjá rekstrar
aðilar að það er arðbært að reka verslanir í Hafnar
firði. Helst vantar okkur tölvu, tækja og dellu
búðir.

Hafnfirðingar státa af skemmilegum miðbæ sem 
með útsjónarsemi og metnaði má gera miklu 
skemmtilegri og með fleiri þjónustu og verslunar
rýmum. Sýnum samhug í verki og skoðum úrvalið 
í Hafnarfirði áður en bensíni er eytt í þéttri 
umferðinni í höfuðborginni.

Hafnfirskar verslanir og þjónustuaðilar þurfa 
líka að láta vita af sér. Alltaf eru að bætast nýir 
Hafnfirðingar í hópinn og hvernig eiga þeir að vita 
af verslunum sem ekki minna á sig?

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

3. sunnudagur í aðventu, 11. desember

Guðsþjónusta og 
sunnudagaskóli kl. 11

Starf eldri borgara  
miðvikudaginn 14. des. kl. 13:30
Gestur: Dr. Gunnar Kristjánssson. 

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
3. sunnudagur í aðventu

Sunnudagur 11. nóvember

Fjölskylduhátíð kl. 11
Börn sýna helgileik

í umsjá Bryndísar og Maríu.  
Organisti: Helga Þórdís

Smákökur og mandarínur eftir 
guðsþjónustu.

www.vidistadakirkja.is

3. sunnud. í aðventu, 11. desember:

Útvarpsguðsþjónusta kl. 11
Sigríður Kristín prédikar og kór og 

hljómsveit kirkjunnar leiða sönginn.
Krílakórinn syngur  

undir stjórn Ernu Blöndal.
Sunnudagaskólinn fellur niður  

vegna útvarpssendingar.
 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! 
..bæjarblaði Hafnfirðinga

Nú þegar einn dimmasti tími ársins er genginn í 
garð hvetur Slysavarnafélagið Landsbjörg alla til að 
vera sýnilegri í umferðinni. Til að auka sýnileika fólks 
í umferðinni hafa slysavarnadeildir og björgunarsveitir 
víðsvegar um landið gefið yfir 7000 endurskinsmerki 
og um 400 endurskinsvesti. Slysa varna  deildin Hraun

prýði í Hafnarfirði fór í dag í Bjarkalund nýjasta 
leikskóla bæjarins og gaf 60 endurskinsvesti fyrir 
börnin til að nota þegar farið er í vettvangsferðir.

Á myndinni eru með börnunum þær Sigurbjörg 
Hilmarsdóttir formaður Hraunprýði og Erna Gunn
arsdóttir stjórnarmaður.

Hraunprýði gaf endurskinsvesti
Slysavarnadeildin Hraunprýði gaf Bjarkalundi 60 endurskinsvesti
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1/2” Loftlykill

29.900.-

Við bjóðum ykkur velkomin
í nýja verslun okkar að
Flatahrauni 31, Hafnarfirði 
GLÆSILEG OPNUNARTILBOÐ!

Slípirokkur 1400w

30.900.-

1/4” Topplyklasett*

19.900.-

*32 hlutir

9.900.-

Gríma með gassíu - Pakki*Hrímeyðir

Til hvers að skafa
þegar þú getur

sprautað?

890.-

Álfelgu
hreinsir

Gríðarlega vinsæll
og góður álfelgu

hreinsir!

2.090.-

*Hálfgríma með ABEK1 P3 síu

Frisco flísjakki

6.900.-

Ullarpeysa með
Kevlar bótum

14.990.-

Galaxy öryggisskór

22.900.-
Pallas öryggisskór

27.900.-

Regnjakki/buxur

4.500.- stk

Öll verð eru með vsk - Tilboðin gilda til 20. desember 2016 eða á meðan birgðir endast.

Bílaperur og þurrkublöð á
30% afslætti út desember 2016

12V/24V
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Endalaus umferð og örtröð er það 
sem Hafnfirðingar setja mest fyrir sig ef 
sækja þarf þjónustu til Reykjavíkur.  
Því er það kærkomið að geta rennt 
bílnum í bílastæðakjallara í Firði og 
notið þess að ganga um miðbæ 
Hafnarfjarðar, innanhúss í Firði og úti á 
Strandgötunni.

Fjörður er sérstaklega vel búinn 
verslunum fyrir konur enda mikið úrval 
af fatnaði, skarti og öðrum fylgihlutum 
fyrir konum. Karlarnir eru auðvitað 
ekki skildir útundan enda má finna 
fatnað og skó fyrir karla, úr og skart, 
kaffihús og matsölustað og svo er þetta 
af auðskiljanlegum ástæðum einkar 
hentugur staður til að leita að jólagjöf 
fyrir konuna.

ÞAÐ ÞARF EKKI AÐ LEITA 
LANGT YFIR SKAMMT
Í Hafnarfirði er eflaust meira úrval 

verslana og þjónustu en flesta grunar. 
Verkfærabúðir hafa aldrei verið fleiri og 
þjónustua við bíleigendur er góð. 
Verslanir með útivistarvörur, íþrótta
fatnað og hjól eru öflugar í Hafnarfirði 
og þjónusta við húseigendur sömu
leiðis. Bókabúðir, úra og skartgripa
búðir eru ekki af lakara taginu og hægt 
að fá gott úrval af gjafavörum.

INNKAUP Í HEIMABYGGÐ 
TRYGGJA GÓÐA ÞJÓNUSTU

Það eru íbúarnir sjálfir sem ráða því 
hversu öflug verslun er í bænum. Sæki 
bæjarbúar alla þjónustu og verslun út 
fyrir bæinn leggst hún eðlilega af í 
Hafnarfirði. Nýti Hafnfirðingar 
verslanir og þjónustu í heimabyggð og 
geri kröfur, þá eflist þjónustan.

Atvinnulíf í bænum er mjög fjöl
skrúðugt og Hafnarfjörður státar af 
gríðarlega öflugri iðnaðarstarfsemi ekki 
síst málmiðnaði. Í kringum þessa 
starfsemi spretta upp þjónustufyrirtæki, 
sérhæfð og almenn sem eru með í því 
að efla þjónustu í Hafnarfirði.

TÆKIFÆRI FYRIR 
HAFNFIRÐINGA

Með samstilltu átaki má efla enn 
frekar verslun og þjónustu í Hafnarfirði. 
Með metnaðarfullum áætlunum um 

fræðslu fyrir sölufólk og eigendur 
fyrirtækja og annað starfsfólk, má 
skapa þá ímynd að Hafnarfjörður státi 
af bestu þjónustunni og kunnáttumesta 
sölufólkinu. Að þessu gæti Markaðs
stofa Hafnarfjarðar staðið en einnig 
mætti endurvekja Kaupmannasamtök 
Hafnarfjarðar, elstu kaupmannasamtök 
Íslands. Starfsfólk í verslunum í 
Hafnarfirði á ekki að velkjast í vafa um 
mun á afriti og kvittun eða reglum um 
ábyrgð og skilarétt eða gildistíma 
gjafabréfa.

FJÖRÐUR - LITLA 
VERSLUNARMIÐSTÖÐIN Í 
HJARTA HAFNARFJARÐAR
Í Firði hefur mikið verið um að vera 

á árinu sem er að líða og töluverðar 
breytingar. Ekki aðeins hefur stórt átak 
verið gert í endurbótum á húsinu heldur 

Úrvalið eykst í miðbænum
Verslunum fjölgar á ný í Firði  og líflegt í upphafi aðventu. — Opið til 17 laugardag og sunnudag

Gjafahornið er með mikið úrval af römmum og kertum á lágu verði.

Smart Boutique flutti af Laugavegin í Fjörð

Veitingastaðurinn Silfur er kominn í jólabúninginn.
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Sirkus Íslands verður í Firði á laugardag kl. 13 og 15. 
Mosfellskórinn syngur kl. 15.
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hafa töluverðar breytingar verið í 
verslanarekstri. 

Við hlið Leikfanga lands á 2. hæð 
sem nú fagnar 1 árs afmæli í húsinu var 
opnuð glæsileg gjafavöru verslun, 
Gjafahornið. Þar er nú ramma og kerta 
„outlet“ og hægt að gera góð kaup. 

Þar rétt hjá er einnig nýleg verslun, 
Strigaprent sem prentar á boli, kodda 
og fleira og sker út filmur í glugga og 
veggi. Skemmtileg nýjung.

Smart Boutique er ný glæsileg 
verslun, líka á 2. hæð. Hún flutti af 
Laugaveginum í Hafnarfjörð og dafnar 
vel enda vöruúrvalið glæsilegt, leður
hanskar, veski og skinnvörur í miklu 
úrvali.

Gyðja Collection og The Glam 
Room eru tvær nýlegar verslanir í einu 

rými. Eigandinn Sigrún Lilja hannar 
sínar vörur og selur undir merkjum 
Gyðju Collection og þar má finna úr, 
ilmvötn, fatnað og fleira. Í The Glam 

Room má fá tískuvörur, fylgihluti, 
glæsilegar hárkollur og þar er hægt að 
fá brúnku á kroppinn í Mystic Tan 
klefanum.

Á neðri hæðinni er ný verslun Oshop, 
sem býður upp á mikið vöruúrval og 
pöntunarþjónustu en markmiðið er að 
lækka vöruverð.

Verslunin Augastaður hefur verið 
stækkuð og endurhönnuð og er vel 
aðgengileg á fyrstu hæðinni.

Lyf og heilsa er þessa dagana að taka 
í notkun stækkað húsnæði á fyrstu 
hæðinni.

VEL ÞESS VIRÐI AÐ SKOÐA
Ef það er einhver Hafnfirðingur sem 

hefur ekki kíkt í verslunarmiðstöðina 
Fjörð þá er það kjörið tækifæri að gera 
það um leið og farið er í Jólaþorpið. 

Verslanirnar Gyðja Collection og The Glam Room eru einar af nýju verslununum.

Augastaður hefur stækkað og fengið nýjar innréttingar.

Hin glæsilega verslun Úr & gull hefur verið í Firði frá upphafi.

Leikfangaland fagnar nú 1 árs afmæli.

Lyf og heilsa er að taka í gagnið 
stærra húsnæði.

Strigaprent er ein af nýju verslununum í Firði.

Þessar má finna í Dís, íslensk hönnun.
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Iðn og verkgreinakeppnin EuroSkills 
var haldin í Gautaborg 1.3. desember 
en þar kepptu um 500 keppendur undir 
25 ára frá 28 Evrópulöndum sem 
kepptu í 44 iðn og verkgreinum! Auk 
þeirra kepptu gestalið frá Kanada, 
Kína, Japan, Indlandi, Hong Kong, 
SKóreu og Sameinuðu arabísku fursta
dæmunum.

Ísland sendi 7 fulltrúa þar sem 
Hafnfirðingurinn Bjarni Freyr 
Þórðarson náði bestum árangri en hann 
keppti í rafvirkjun. Hann varð fjórði í 
sinni grein en alls kepptu 16 í rafvirkjun.

Hinir íslensku keppendurnir voru: 
Anton Örn Gunnarsson sem keppti í í 
húsasmíði, Axel Fannar Friðriksson í 
grafískri miðlun, Bjarki Rúnar Steins
son í málmsuðu, Iðunn Sigurð ardóttir í 
matreiðslu, Reynir Óskarsson í 
pípulagningum og Sara Anita Scime í 
hárgreiðslu. Liðsstjóri var Svanborg 
Hilmarsdóttir rafmagnstæknifræðingur.

Austurríki fékk flest verðlaunastig en 
alls voru keppendur 28 frá Austurríki, 
Finnland varð í öðru sæti og Frakkland 
í því þriðja. Ísland varð í 21. sæti. 

Næsta keppni verður haldin í Búdapest 
árið 2018.

Keppti Bjarni Freyr m.a. í skriflegu 
rafmagnsfræðiprófi en einnig þurfti 
hann að setja upp ýmsan rafbúnað, 
töflur, stýringar og fleira. Þá þurfti hann 
að forrita í ýmsum kerfum. Bjarni Freyr 

stóð sig gríðarlega vel. Endaði hann í 4. 
sæti eins og fyrr segir or er það besti 
árangur sem Íslendingur hefur náð í 
þessari keppni.

Segir Bjarni Freyr að forrit unar
þátturinn hafi verið mest krefjandi enda 
þurfti að forrita eftir KNX staðli sem 
áður hét Instabus og samskipti þess við 
Dali  stýrikerfi og iðntölvu.

ÞRÍR AF SJÖ VINNA EÐA 
BÚA Í HAFNARFIRÐI
Þrír af sjö keppendum tengjast 

Hafnarfirði, Reynir Óskarsson keppti í 
pípulögnum en hann lærði í Iðn
skólanum í Hafnarfirði og vinnur hjá 
Pípulögnum Samúels og Kára ehf. 
Hafn firð ingurinn Anton Örn Gunn
arsson keppt í trésmíði og Bjarni Freyr 
starfar hjá Göflurum rafverktökum. Þá 
lærði Sara Anita Scime í Iðnskólanum í 
Hafnar firði.

GLÆSILEGUR ÁRANGUR
Þetta er glæsilegur árangur hjá 

keppendunum en alls fékk íslenska 
liðið þrjár viðurkenningar fyrir 
„Excellence“ en var aðeins með 7 
keppendur. Austur ríska liði sem sigraði 
fékk 9 slík verðlaun en var með 28 
keppendur. Þeir sem fengu þessar við
ur kenningar voru Bjarni Freyr, Reynir 
og Iðunn og eru þau fyrstu Íslendingarnir 
til að fá slíkar viðurkenningar.

„Þetta var hrikalega gaman og um 
gjörðin mjög glæsileg svo manni leið 
eins og maður væri að taka þátt í Euro
vision,“ segir Bjarni Freyr Þórðarson 
þreyttur en ánægður eftir keppnina.

Glæsileg umgjörð var um keppnina í Gautaborg og hér má sjá íslenska liðið við setningarathöfnina.

Bjarni Freyr stóð sig best Íslendinga
Keppti í rafvirkjun á EuroSkills í Gautaborg — Keppt í 44 iðn- og verkgreinum

Bjarni Freyr Þórðarson í keppninni og á innfelldu myndinni má sjá búnaðinn sem hann setti upp.
Reynir Óskarsson keppti í pípulögn
um og náði glæsilegum árangri.

Anton Örn Gunnarsson keppti í 
trésmíði.
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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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Nauta MíNútusteik 
Áður: 3.798 kr/kG

2.659 KR
KG kjötsel HaNgilæri 

- úrbeinað
Áður:  3.798 kr/kG

2.962 KR
KG

NautaHakk 
8-12%  - 500 Gr.   
Áður: 898 kr/Pk

691 KRPK

HreiNdýr fille - silverskin on
Frosið
Áður:  9.498 kr/kG

8.358 KR
KG

laMbapriMe ferskt
Áður: 3.298 kr/kG

2.474 KR
KG

usa 
kleiNuHriNgir 
Áður: 198 kr/stk.

119 KR
stK

kjörís Mjúkís 
súkkulaði - 1 ltr.
Áður: 550 kr/Pk

499KR
PK

MackiNtosH
dós - 1,315 kg./pk 

1.798 KR
PK

oNly jólasveiNN 
súkkulaði 
- 150 eða 60 Gr.
verð frá:

199KR
stK

oNly jólakúlur 
súkkulaði - 400 Gr.

498KR
PK

liNdor 
koNfektkúlur 
Ýmsar teGundir - 200 Gr.

998KR
PK

-30%

-32%

-25%

-22%

-23%

-50%

Hátíðarsúpa 
HuMarsöluNNar, 
850 Ml

1.298 KR
stK

nýtt í

Franskur gæðakalkúnn á betra verði!

Grísabógur á  

frábæru verði!

USA kleinuhringir 

            bakaðir á staðnum

Sætar 

karföflur á 

tilboði

Ódýrt og    

      girnilegt

kalkúNN Heill 
- frosiNN 
3 stærðir 

998KR
KG

aðveNtusteik  grísabógur 
fylltur M/kaNil og epluM
Áður: 2.498 kr/kG

1.499 KR
KG

-40%

sætar kartöflur 
uPPrunaland: sPÁnn
Áður: 298 kr/kG

149 KR
KG

alMoNdy kaka
með daim eða toblerone - 400 Gr.
Áður: 998 kr/Pk

798KR
PK

-20%Frábært  
verð

Frábært  
verð

Frábært  
verð

HaNgilæri 
með beini
Áður: 2.298 kr/kG

1.999 KR
KG

NautaluNdir 
erleNdar - frosið
Áður: 3.998 kr/kG

3.398 KR
KG

aNdabriNgur 
Franskar  - Frosið
Áður: 2.998 kr/kG

2.698KR
KG

-40%

laMbaHryggur 
kryddaður - ferskur
Áður: 2.197 kr/kG

1.494KR
KG

-23%

Hs skelbrot 
1 kG blandað - Frosið
Áður: 3.895 kr/kG

2.999KR
KG

HreiNdýr luNdir - frosið
Áður: 8.989 kr/kG

7.910 KR
KG

Veislan heldur áfram…

Nettó Hafnarfirði | Miðvangi 41 | Tilboðin gilda 8. – 11. 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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Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Höfðaskógi við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  
í notalegu umhverfi skógarins

Íslensk jólatré 
og skreytingar

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

Opið alla daga frá kl. 10-18,  
einnig um helgar. 

Marteinn Sindri  
kemur og leikur nokkur lög 
kl. 14 sunnudaginn 11. des.

Antonía Hevesi, organ og píanó
leikari hefur verið listrænn stjórnandi 
hádegistónleika Hafnarborgar frá 
upphafi. Hefur hún sett mark sitt á 
þessa skemmtilegu tónleika með 
einlægri og hipurslausri framkomu 
sinni og kynningu á bæði söngvurum 
og tónverkum svo eftir hefur verið 
tekið. Allt frá því hún flutti til 
Hafnarfjarðar hefur hún verið áberandi 
í tónlistarlífi bæjarins en hún var lengi 
m.a. organisti Hafnarfjarðarkirkju.

Hún er afburða píanóleikari og hefur 
víða komið fram og verið undirleikari 

hjá öllum stórstjörnum okkar og 
starfaði um árabil sem fastur píanó
leikari við Íslensku óperuna.

„Hafnarfjarðarkonum“ með Sjöfn 
Magnúsdóttur í forsvari þótt við hæfi 
að heiðra Antoníu og þakka óeigingjarnt 
starf fyrir okkur Hafnfirðinga og í lok 
hádegistónleikanna í Hafnarborg sl. 
þriðjudag afhenti Sjöfn henni blómvönd 
og skjal með þökkum til Antoníu við 
mikinn fögnuð viðstaddra.

Antonía átti að vísu eftir að kynna 
aukalagið og varð að þurrka tárin svo 
óvænt var þetta og ánægjulegt. 

Antonía heiðruð
„Hafnarfjarðarkonur“ þökkuðu henni ötult starf

Sjöfn Magnúsdóttir og Antonía Hevesi
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Bæjarráð hefur lagt til að bæjarstjórn 
samþykki nýja upplýsingastefnu sem 
lögð var fyrir bæjarráð sl. fimmtudag 
en bæjarráð skipaði 20. september sl. í 
starfshóp til að vinna að endurskoðun á 
upplýsingastefnu bæjarins. Í starfs
hópnun voru Einar Birkir Einarsson, 
formaður, Kristín Thoroddsem, Mar
grét Gauja Magnúsdóttir og Sverrir 
Garð arsson en öll eru þau vara eða 
aðalbæjarfulltrúar. Skv. upplýsingum 
samskiptastjóra bæjarins var frétt birt á 
vef bæjarins miðvikudaginn 23. 
nóvember sl. þar sem kallað var eftir 
athugasemdum og ábendingum frá 
„ykkur“ og frestur gefinn til sunnu
dagsins 27. nóvember.

RANGLEGA SÖGÐ HAFA 
VERIÐ SEND Í RÝNI TIL 
HAGSMUNAAÐILA
Í fylgigögnum með fundargerð 

bæjarráðs sl. fimmtudag kemur fram að 
endurskoðuð stefnan hafi verið send í 
rýni til allra hagsmunaaðila 23. nóvem
ber. sl. 

Í svari frá Hafnarfjarðarbæ við fyrir
spurn Fjarðarfrétta um það hverjir þessir 
hagsmunaaðilar væru svaraði sam skipta

stjóri bæjarins: „Eins og fram kemur í 
tillögu að endurskoðaðri upp lýs inga
stefnu á bls. 2 þá eru hags muna aðilar 
íbú ar, fyrirtæki, starfsmenn, stofn  anir, 
önn ur sveitarfélög, ráðuneyti, fjölmiðlar 
og aðrir.  Undir aðrir flokkast m.a. ferða
menn, ný fyrirtæki og erlendir aðilar. 

Miðvikudaginn 23. nóvember voru 
drög að nýrri upplýsingastefnu birt á 
heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, Face book 
síðu og öllum íbúasíðum og áhuga samir 
beðnir um að senda mér línu með 
athugasemdum.“

Þrátt fyrir að það hafi verið kynnt í 
bæjarráði að tillögur hafi verið sendar í 
rýni til hagsmunaaðila, og þeim aðeins 
gefnir rúmir 2 virkir dagar til að svara, þá 
voru tillögurnar aðeins birtar á síðu 
bæjarins og á Facebook.

Aðrir bæjarfulltrúar fengu aðeins 
örstuttan tíma til að rýna tillögur að nýrri 
upplýsingastefnu

FRUMKVÆÐI Í MIÐLUN 
UPPLÝSINGA
Í núverandi reglum, sem ekki eru 

langar, segir: „Hafnarfjarðarbær á að 
hafa frumkvæði að upplýsingagjöf til 
íbúa og starfsmanna um stefnu, 

þjónustu, starfsemi og þær ákvarðanir 
sem varða hag bæjarbúa. Hafnar
fjarðabær kappkostar einnig að veita 
bæjarbúum hratt og örugglega þær 
upplýsingar sem eru nauðsynlegar við 
sérstakar aðstæður.“

Á AÐ STUÐLA AÐ 
JÁKVÆÐRI ÍMYND!
Það vekur athygli að í inngangi að 

nýrri upplýsingastefnu segir að það sé 
eitt að hlutverkum Hafnarfjarðarbæjar 
að stuðla að jákvæðri ímynd, upplýsa 
íbúa og aðra hagsmunaaðila um starf
semi sveitarfélagins og tryggja lýð
ræðislega þátttöku í sem víðustum 
skiln ingi. 

Hugtakið „jákvæð ímynd“ kemur 
hvergi fyrir í upplýsingastefnu Reykja
víkurborgar en hún var höfð til hlið
sjónar við gerð þessara tillagna sem 
bæjar ráð hefur samþykkt.

Einar Birkir Einarsson formaður 
starfs hópsins var spurður að því hvernig 
hugtakið „jákvæð ímynd“ ætti heima 
sem eitt af lykilorðum í nýrri upp
lýsingastefnu.

„Það hlýtur að vera hlutverk hvers
konar starfsemi, fyrirtækja, félaga sam

taka og sveitarfélaga að tryggja jákvæða 
ímynd,“ svarar Einar Birkir. „Góð 
ímynd er afleiðing gerða og ákvarðana, 
sem getur verið falin í t.a.m. ígrund
uðu m ákvörðunum, gagnsæi og að 
sýna af sér gott fordæmi í gerðum 
sínum. Þess vegna þurfa upplýsingar að 
vera byggðar á staðreyndum.“

EKKI FRÉTTAMIÐILL
Einar Birkir segist ekki vita hvort að 

þær upplýsingar sem bærinn sendir frá 
sér eigi að innihalda mismunandi skoð
anir pólitíkusa og átök þeirra á milli um 
einstök málefni. „Vefur bæjarins er ekki 
fréttamiðill,“ segir Einar Birkir heldur 
frekar til að miðla upplýsingum um 
ákvarðanir eða að gerðir sem eru 
tengdar tiltekinni stefnu. 

Í tillögunum segir enn fremur: 
„Vönduð meðferð og miðlun eru grunnur 
að stefnu Hafnarfjarðarbæjar enda um að 
ræða mikilvæga þætti í starf semi opin
berra aðila, þætti sem eru til þess fallnir 
að skapa traust og virðingu. Réttar upp
lýsingar á réttum stað og réttum tíma eru 
undirstaða vand aðrar ákvarðanatöku og 
grunnur að rekstrarlegu hagræði og virkri 
lýðræðislegri þátttöku.“

Hlutverk Hafnarfjarðarbæjar  
er að stuðla að jákvæðri ímynd..

Eitt af hlutverkum Hafnarfjarðarbæjar skv. nýrri upplýsingastefnu

Fimmtudaginn 15. 12. 2016
Víðistaðakirkja kl. 20.00

Miðaverð kr. 2000
Einsöngvarar Egill Árni Pálsson og

Bentína Tryggvadóttir
Stjórnandi Jón Karl Einarsson

Undirleikari Jónas Þórir ÞórissonÞRESTIR
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NJÓTTU ÞESS 
AÐ GEFA MEÐ ÞÉR!
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Jólahjón á 
laugardaginn

Á Laugardaginn kl. 17 verða hinir 
árlegu jólahjónatónleikar, Jólahjón, í 
Hafnarfjarðarkirkju.

Það eru hjónin Bjartur Logi 
Guðnason og Jóhanna Ósk Valsdóttir 
og Örvar Már Kristinsson og Þóra 
Björnsdóttir sem standa að tónleikunum 
og er þetta í sjötta sinn sem þeir eru 
haldnir. Flutt verða jólalög úr ýmsum 
áttum og má búast við að flytjendur 
bregði á leik eins og þeim einum er 
lagið. Aðgangur er ókeypis.

Á þriðjudaginn var loks skrifað undir 
samning um rekstur Bæjarbíós. Það er 
Bæjarbíó slf. sem tekur við rekstrinum 
en það eru þeir Páll Eyjólfsson í Prime 
og Pétur Ó. Stephensen sem standa að 
því félagi. Báðir eru vel kunnugir 
menningarlífinu í Hafnarfirði, Páll býr í 
miðbænum og rak sína umboðs skrif
stofu lengi þar líka. Pétur er 
Hafnfirðingur og var framkvæmdastjóri 
knattspyrnudeildar FH um langt skeið 
er þeir unnu 6 fyrstu Íslandsmeistara
titlana.

Framlag Hafnarfjarðarbæjar er í 
formi eftirgjafar á leigu og rafmagns 
og hitunarkostnaði. Samið var til 
þriggja ára með möguleika á fram
lengingu til þriggja ára til viðbótar. Í 
samráði við rekstraraðila er svo stefnt 
að því að Hafnarfjarðarbær kaupi á 
árinu hljóð og ljósabúnað og sýningar
tjald í Bæjarbíó.

Til gamans má geta að Pétur kom að 
kaupum á Hafnarfjarðarbíó árið 1988 
og var því breytt í verslanir á 1. hæð og 
skemmtistað uppi. Var það að kröfu 
Hafnarfjarðarbæjar að fjölga verslunum 
við götuna. Var húsið leigt út en var 
síðan keypt til niðurrifs. Það var mjög 
glæsilegt bíóhús og þekkt. 

METNAÐARFULL ÁFORM
„Stefnan er að hafa þannig starfsemi 

í húsinu að Hafnfirðingar geti verið 
stoltir af. Þar verði fjölbreytt menn
ingar starfsemi, tónleikar, leikhús jafnt 
fyrir unga sem aldna. Segir hann hug
myndir uppi um að gera mikið fyrir 
leik skólabörn og aldraða. Svo viljum 
við að Kvikmyndasafnið komi hér inn 
með sýningar og viðræður eru við stórt 
kvikyndahús um að koma með sýningar 
einu sinni í viku en það er allt óráðið 
enn,“ segir Pétur í samtali við Fjarðar
fréttir.

Frumraunin hjá þeim félögum eru 
tónleikar KK og Ellenar á laugardaginn 
og er þegar uppselt á þá tónleika en þau 
hafa oft nýtt sér Bæjarbíó. Þá mun 
Björgvin Halldórsson vera með Þor
láks messutónleika eins og í fyrra og þar 
er uppselt líka.

Segir Pétur að dagskrá fyrir 2017 sé í 
undirbúningi en nú sé verið að vinna í 
húsinu, fjölmargt þurfi að laga og bæta. 
Segir Pétur að það sé sýn þeirra að þetta 
verði einnig fyrirlestrahús. Mjög 
fullkomið hljóðkerfi kemur í húsið á 
næstu dögum og ljósabúnaður og 
verður húsið vel búið undir litlar 
ráðstefnur og fundi þar sem hægt er að 
nýta anddyrið. 

„Annars verður tíminn að leiða í ljós 
hvernig gangi að bóka í húsið. Húsið 
hefur það umfram mörg önnur hús að 

það er mjög góður hljómur í húsinu og 
tónlistarfólki líkar mjög vel að koma 
fram í Bæjarbíói. Það skiptir miklu 
máli,“ segir Pétur. „Við ætlum að leggja 
áherslu á að tónlistarfólk sem kemur í 
húsið fái góða aðstöðu í húsinu, m.a. í 
búningsherbergi þannig að því líði vel í 
húsinu.

Svo viljum við líka hefja til vegs og 
virðingar píanótónleika sem voru í 
húsinu hér á árum áður og höfum áhuga 
á góðu samstarfi við Tónlistarskólann í 
Hafnarfirði og fleiri.“

Greinilegt er að Pétur og Páll hafa 
mikinn metnað fyrir starfseminni í 
Bæjarbíói og verður gaman að fylgjast 
með starfinu þar.

Bæjarbíó aftur í blómlegan rekstur
Pétur og Páll teknir við rekstrinum og stefna á metnaðarfulla dagskrá

Pétur Ó. Stephensen fyrir utan Bæjarbíó.

Við undirritun samnings um reksturs Bæjarbíós. Frá vinstri: Páll Eyjólfsson, 
Pétur Ó. Stephensen og Haraldur L. Haraldsson bæjarsjóri.

Hinir árlegu jólatónleikar Karla
kórsins Þrasta verða haldnir fimmtu
daginn 15. desember kl. 20 í Víði staða
kirkju. Auk Þrastanna koma fram ein
söngvararnir Ólafur Egill Pálsson tenór 
og Bentina Tryggvadóttir.

Ólafur Egill hefur starfað erlendis um 
árabil við hin ýmsu óperuhús en er nú 
fluttur heim og starfar meðal annars 
sem söngkennari. Ólafur hefur nýverið 
sent frá sér geisladiskinn „Leiðsla“ þar 
sem Þrestirnir aðstoðuðu við söng
perluna „Rósina“. Bentina nam söng í 
Bretlandi og hefur komið fram við 
ýmis opinber tækifæri.

Dagskráin er því fjölbreytt með ein
söng, klassískum jólalögum og jóla
lögum í léttari kantinum.

Jón Karl Einarsson hefur verið ráðinn 
stjórnandi Karlakórsins Þrasta. Tekur 
hann við af Jóni Kristni Cortez sem 
hefur verið kórstjóri í 19 ár, lengur en 
nokkur annar í 104 ára sögu kórsins. 

Jón Karl kenndi tónmennt við 
Barnaskólann á Akranesi til 1979 er 
hann var ráðinn skólastjóri Tónlistar
skólans á Akranesi. Árið 1976 stofnaði 
hann Barnakór Akraness sem vann til 
verðlauna í alþjóðlegri kórakeppni á 
Spáni árið 1984. Jón Karl var skólastjóri 
Tónlistarskólans á Seltjarnarnesi frá 
1985 og stjórnaði þá kór Kennara

háskólans og kenndi kórstjórn við 
tónmenntaval HÍ. Hann tók árið 1991 
við Selkórnum á Seltjarnarnesi og 
stjórnaði honum til ársins 2012. Á 
þessum árum flutti kórinn mörg stærri 
verk kórbók menntanna. Undirleikari 
verður að venju Jónas Þórir.

Aðgangseyrir er 2.000 og eru miðar 
seldir við innganginn.

Jólatónleikar Þrastanna
Jón Karl Einarsson er nýr stjórnandi karlakórsins

Jón Karl Einarsson er nýtekinn við sem stjórnandi Þrasta.
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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

Á DÖFINNI
Orðræða og ástandið
Í Pakkhúsi Byggðasafnsins í kvöld kl. 
20 munu tveir sagnfræðinemar, Hildur 
Ólafsdóttir  og Agnes Jónasdóttir kynna 
lokaverkefni sín í sagnfærði. Agnes 
mun fjalla um verkefni sitt Orðræða og 
viðhorf í tengslum við Ástandið í sög-
ulegu og fjölþjóðlegu samhengi og 
Hildur fjallar um verkefni sitt Erfða-
fræðinefnd Háskóla Íslands, tilurð og 
saga. Ókeypis er inn.

Jólaþorpið
Laugardagur kl. 12-17
14:15-14:30  Kór Lækjarskóla
14:30-14:45  Kvartettinn Barbari
14:45-15:20  Hnallþórujól.
Hátíð í Hellisgerði. Sjá tíma á síðu 
Hafnar fjarðarbæjar.
Sunnudagur kl. 12-17
13:30-14:00  Harmónikkuleikur
14:00-14:15  Kaldárhlaup - verðlaun
14:15-14:30  Harmónikkuleikur.
14:30-14:45  Barnakór Víðistaðakirkju
14:45-15:00  Söngskóli Margrétar Eir
15:00-16:00  Jólaball

Hátíð 
Hamarskotslækjar
Kaldárhlaupið kl. 14 á sunnudag. 
Hlaupið frá Kaldárbotnum í Jólaþorpið. 
Sjá hlaup.is
Opið hús frá kl. 15 í Annríki, Suðurgötu 
73. Þjóðbúningar og silfursmíð. Sögu-
sýning um rafvæðingu í Hafnar firði.
Bókakynning kl. 15
Fyrirlestur kl. 15.30
Kvikmyndasýning kl. 16

Hafnarborg
Í Sverrissal er sýningin Vor með 
portrett um Birgis Snæbjörns Bigis-
sonar af þingmönnum. Í aðalsal 
safnsins er sýningin „Bygging sem vera 
og borgin sem svið“ þar sem Egill 
Snæbjörnsson er með innsetningu.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

STANGARSTÖKK

Setti 
Íslands-

met
Thelma Rós Hálfdánardóttir (2002) 

úr FH, setti á laugardaginn.í flokki 
Íslandsmet í stangarstökki í flokki 
telpna, 1314 ára. Stökk hún 3,10 m og 
bætti met Bogeyjar Ragnheiðar 
Leósdóttur (1996) úr ÍR um 5 cm en 
metið var sett árið 2010.

Metið setti hún á móti í frjáls
íþróttahöllinni í Kaplakrika.

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

ALVÖRU VERKFÆRI 

7skúffur

154.020 m/vsk

sá vinsæli

283 verkfæri

Hátíð Hamarskotslækjar verður 
haldin á sunnudag í sjöunda sinn. 

Hátíðin er haldin til heiðurs frum
kvöðlinum Jóhannesi J. Reykdal.  
Þátta skil urðu í sögu þjóðarinnar þegar 
Jóhannes J. Reykdal stofnaði fyrstu 
almenningsrafveitu á Íslandi sem tók til 
starfa 12. desember 1904 við Hamars
kots læk í Hafnarfirði. Í ár eru því 112 ár 
liðin frá því að Jóhannes J. Reykdal 
kveikti rafljós í 16 húsum í Hafnarfirði.

Meðal þessara 16 húsa sem fengu 
raflýsingu, var fyrsta verksmiðjan  sem 
var raflýst, fyrsta skólastofnunin, fyrsta 
samkomuhúsið ásamt heimili Jóhann
esar.

KALDÁRHLAUPIÐ

Kl. 12.15 Hlauparar mæta við Hafn
arfjarðarkirkju og fá keppnis númer. 
Rútuferð í Kaldárbotna kl. 12.30.

Kl. 13.00 Kaldárhlaup er um 10 km 
víðavangshlaup frá Kaldárbotnum að 
Jólaþorpinu.

Kl. 14.00 Fyrstu verðlaun og út  drátt
ar verðlaun afhent í Jólaþorpinu.

Skráning á www.hlaup.is

FYRIRLESTUR OG 
SÝNINGAR Í ANNRÍKI
Kl. 13 er kynning á þjóðbúningum og 

silfursmíði í Annríki, Suðurgötu 73

Kl. 15 kynnir Ása Marin skáldsögu 
sína; Og aftur deyr hún.

Kl. 15.30 segir Steinunn Guðnadóttir 
frá stuðningi Jóhannesar J. Reykdal við 
Pétur A. Ólafsson kaupmann á Patreks
firði við uppsetningu á fyrstu vatns
aflsvirkjun í kauptúni utan Hafnar
fjarðar. Virkjanir á Eskifirði og 
Seyðisfirði.

Kl. 16 er kvikmyndasýning á vegum 
Halldórs Árna Sveinssonar kvikmynda
gerðarmanns.

Sögusýning er á söguspjöldum sem 
segir frá frumkvöðlinum Jóhannesi J. 
Reykdal.

Kaffi á könnunni.

Hátíð Hamarskotslækjar á sunnudag
Víðavangshlaup – Sögusýning – Fyrirlestur og kvikmyndasýning
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Sími: 555 7030
www.burgerinn.is
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Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri 
um hverf is og skipulagsþjónustu, 
kynnti á fundi bæjarráðs sl. fimmtudag 
drög að samþykktum fyrir Bifreiða
stæðasjóð Hafnarfjarðar.

Verkefni Bifreiðastæðasjóðs Hafnar
fjarðar er að eiga bifreiðastæði fyrir 
almenning utan skilgreindra lóða í 
miðbænum og víðar við götur og opin 
svæði. Stofnkostnaður og rekstur bif
reiða stæða, sem greiddur er úr bifreiða
sjóði skal bókfærast hjá sjóðnum skv. 
nánari ákvörðun bæjarráðs. Kostnaður 
við byggingu og rekstur bifreiða
stæðahúsa auk bílskýla fyrir almenning 
á vegum bæjarins skal einnig bókfærður 
hjá sjóðnum, svo og ef svæði eru leigð 
af einkaaðilum undir bifreiðastæði.

HEIMILD TIL INNHEIMTU 
Til bifreiðastæðasjóðs skulu renna 

tekjur af stöðumælum og leigu stöðu
reita, aukastöðugjald og önnur gjöld 

vegna stöðubrota. Til sjóðsins renna 
enn fremur tekjur af leigu bifreiðastæða 
jafnt úti sem í sérstökum bifreiðastæða
húsum, sem leigð eru til lengri eða 
skemmri tíma. Þá fær sjóðurinn tekjur 
af greiddum bifreiðastæðagjöldum, 
þegar húsbyggjendur greiða bifreiða
stæðagjöld skv. sérstakri samþykkt þar 
um. Ennfremur getur verið um að ræða 
framlög úr bæjarsjóði eða lántökur með 
ábyrgð bæjarsjóðs eða tryggðar með 
veði í mannvirkjum, sem bókfærð eru 
hjá bifreiðastæðasjóði.

Sérstakir stöðuverðir Hafnarfjarðar
kaupstaðar og lögregluþjónar sjá um 
eftirlit með stöðu bifreiða, bæði á 
bifreiðastæðum og annarsstaðar. Þeir 
skulu líta eftir því að bifreiðum sé ekki 
lagt lengur en heimilt er á bifreiðastæði 
og að notendur þeirra hafi greitt tilskilin 
gjöld þar sem það á við. Jafnframt 
skulu þeir líta eftir því að ökutækjum, 
eftirvögnum, tengitækjum o.þ.l., sé 

ekki lagt ólöglega sbr. 108. gr. 
umferðar laga.

BÍLASTÆÐAKLUKKUR 
TEKNAR UPP
Umræður hafa verið um að taka upp 

bílastæðaklukkur, klukkuskífur sem 
hafðar eru innan við framrúðu bíls. Þá 
er ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir að 
leggja en þannig er hægt að takmarka 
þá tímalengd sem lagt er í stæði. Greidd 
er sekt séu menn uppvísir að því leggja 
lengur en heimilt er á viðkomandi stað.

Að sögn Sigurðar er fyrsta skrefið að 
samþykkja reglur en síðan þarf að 
ákveða hvaða svæði skulu vera háð 
þessum reglum, ákveða tímalengdir og 
setja upp skilti. Ekki hefur verið 
ákveðið hvenær reglurnar muni taka 
gildi.

Handbolti: 
8. des. kl. 19.30, Selfoss 

Selfoss - FH, úrvalsdeild karla

10. des. kl. 16, Ásvellir 
Haukar - Akureyri, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
Akureyri  FH: 2627

ÍBV 2  Haukar: 2038
Fram  Haukar: 3032

FH  Afturelding: 2323

Körfubolti: 
9. des. kl. 20,  Ásvellir 

Haukar - Stjarnan, úrvalsdeild karla

11. des. kl. 19.15,  Ásvellir 
Haukar - Skallagrímur, úr.d. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Snæfell  Haukar: 7563
Haukar  Keflavík: 4676

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Haukar b: 9965
Snæfell  Haukar: 7895 

ÍÞRÓTTIR

FJÖRÐUR

„Minn metnaður er heiðarleiki, vönduð 
vinnubrögð og persónuleg þjónusta“

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði, sími 519 5900

Ertu í fasteignahugleiðingum? 
Vantar allar gerðir eigna á skrá!  Frítt söluverðmat

Páll B. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Ársæll Steinmóðsson 
aðst.m. í lögg.námi

Ársæll Steinmóðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala  

sími 896 6076 
as@remax.is

Tillögur að bílastæðasjóði 
fyrir Hafnarfjörð lagðar fram

Stefnt að því að taka upp bílastæðaklukkur frekar en stöðumæla

Frumskógarlögmálið gildir oft í miðbæ Hafnarfjarðar og alls staðar lagt.

Jólagjafir fyrir  
föndrarann og  
listamanninn

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

Sl. mánudag opnaði Würth á Íslandi 
nýja verslun að Flatahrauni 31 hér í bæ.

Þetta er liður í stórum flutningum á 
fyrirtækinu en fyrr í mánuðinum flutti 
fyrirtækið höfðuðstöðvar sínar úr 
Vesturhrauni 5 í Garðabæ í nýtt stór
glæsilegt 2700 m² hús að Norðlingabraut 
8 í Reykjavík.

Húsnæðið í Hafnarfirði er 277 m² og 
kemur í stað verslunar sem áður var í 
Vesturhrauninu. Á Flatahrauninu verð
ur fjölbreytt vöruúrval á boðstól um 

fyrir iðnaðarmenn og aðra sem vilja 
gæðavörur; verkfæri, vinnufatnaður, 
hreinsiefni, lím og kítti, festingar, slípi 
og skurðarverkfæri, perur og þurrkublöð 
ásamt mörgu öðru. Glæsileg opnunar
tilboð eru í verslu ninni til 20. desember.

Hallgrímur Magnússon er versl
unarstjóri í Hafnarfirði og segir hann að 
enn eigi eftir að koma mikið að vörum 
í verslunina en segist hlakka til að taka 
á móti Hafnfirðingum og öðrum við
skiptavinum næstu árin.

Wurth opnar versl un 
á Flatahrauni

Þjónusta iðnaðinn með gæðavörum

Hallgrímur Magnússon verslunarstjóri Wurth á Flatahrauni.
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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

Stofnuð 1983

Mikil sala, vantar 
allar eignir á skrá, 
frítt söluverðmat.
Verðmetum 
samdægurs.
Sanngjörn 
söluþóknun. 

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

virka daga kl. 13-21.30
um helgar  kl. 10-21.30

frá 10. des.

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður í Hvalshúsinu, beint á 

móti Krónunni, Reykjavíkurvegi

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður í Hvalshúsinu, beint á 

móti Krónunni, Reykjavíkurvegi

JólatrjáasalaJólatrjáasala

OpiðOpið

Kíktu á vefverslunina:

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar vinnur 
nú hörðum höndum við að undirbúa 
jólaúthlutun sína. Í ár er þörfin jafnvel 
held ur meiri en í fyrra og reiknað er með 
að um 500 manns í rétt rúmlega 200 fjöl
skyldum muni njóta aðstoðar Mæðra
styrksnefndar.

Í nefndinni starfa sex konur í sjálf
boðavinnu, ein úr hverju kvenfélagi bæjar

ins og er Bandalag kvenna samnefnari 
fyrir félögin sjö. Veitir nefndin fjölskyldum 
stuðning að mestu leyti í formi inneignar
korta en í ár hefur nefndin einnig getað 
tekið við fatagjöfum frá almenningi og 
ýmsum varningi frá fyrirtækjum.

Segir Njóla Elísdóttir formaður á  nægju
legt hvað fólk sýnir mikinn samhug með 
starfi nefndarinnar. 

Meðal þeirra sem hafa styrkt starf 
nefndarinnar eru starfsmenn Ice Transport 
sem í dag komu færandi hendi með fatnað 
og fleira sem þeir höfðu safnað. Auk þess 
færði fyrirtækið Mæðrastyrksnefnd pen
inga gjöf.

ÞURFA MEIRA FJÁRMAGN
Fjölmörg fyrirtæki, einstaklingar og 

félög styrkja starf nefndarinnar með 
fjárframlögum en þó vantar enn mikið upp 
á að nefndin hafi nægilegt fjármagn til að 
geta sinnt þeim sem eru í neyð.

(Sjá nánar á www,fjardarfrettir.is)

Mæðrastyrksnefnd þarf aðstoð
Um 200 fjölskyldur þurfa aðstoð Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar

Reikningur 544-04-760686 eða 0140-15-381231.   Kennitala 460577-0399

Starfsfólk Ice Transport eru meðal 
þeirra sem styrkt hafa starf nefndarinn 
með gjöfum.Lj
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir

