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Finndu okkur á

Kertaljós og kósíheit 
verða 15. desember

Opið til kl. 22
Jólakvöldopnun hefst í Firði!

KÓSÍ kvöld

Kertaljós og huggulegheit!
Léttar veitingar, vörukynningar og frábær dagskrá 

allt kvöldið. Meðal annars frá kl. 19:
Gospelkór Ástjarnarkirkju, jóladans,  

Geir Ólafsson, Mannequin Challenge tiskusýning. 
Haffi Haff kynnir.

http://www.fjardarfrettir.is
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10% afsláttur 
af gjafabréfum
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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

Sundfólk úr Sundfélagi Hafnarfjarðar, ungir 
sem aldnir tóku þátt í árlegu jólasundmóti 
félagsins, sennilega skemmtilegasta sundmóti 
hvers árs. Keppendur voru rúmlega 250 og 
syntu þau yngstu án tímatöku og voru þau sem 
aðrir hvött vel áfram af fjölmörgum 
áhorfendum í Ásvallalaug. Þjálfarar og starfs
fólk var í jólaklæðnaði og gleðin var í 

fyrirrúmi. Mótinu lauk svo með einu allsherjar 
boðsundi þar sem 80 keppendur kepptu á 8 
brautum. Syntu saman ungir sem aldnir sund
menn og fékk sundfólkið ekki að vita sund að
ferðina fyrr en rétt áður en ræst var. Úr varð 
hin besta skemmtun og góður endir á skemmti
legu sundmóti þessa frækna sundfélags.

250 á jólasundmóti
Gleði og jólahugur í öflugu sundfólki SH

Stofnuð 1983

Vantar eignir á skrá
Mikil sala, góður sölutími framundan

Frítt söluverðmat – verðmetum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun. 

Ungu sundmennirnir speyttu sig á því erfiða sundi flugsundi og syntu glæsilega.
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heilsuhús
hunda og katta

Lækjargötu 34 b
sími 533 2700

Dýralæknamiðstöð 
Hafnarfjarðar 
sími 544 4544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandgötu 29

Ljúffengar kökur  
og rjúkandi kaffi

Opið 11-23 og 11-18 um helgar

BÆJARHRAUNI 2

Ísbúðin þín

Opið kl. 13-23

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

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

Gott 34,8 m² skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
í atvinnu- og skrifstofuhúsnæði, með 
aðgang að snyrtingum í sameign á 
góðum stað við höfnina. 

Verð 7,9 millj. kr. 

Glæsilegt 271,5 m² einbýlishús með 
aukaíbúð. Aðalhæðin er 159,3 m² og 
neðri hæð (með aukaíbúð) er 112,2 m². 
Mikið endurnýjað  að innan og utan.

Verð 89,9 millj. kr.

„LÆKKAÐ VERÐ“ 95,3 m² einbýlishús 
á tveimur hæðum. 3 svefnherbergi, 
2 stofur.   Eignin þarfnast gríðarlegra 
endurbóta að innan sem og að utan.

Verð 30,5 millj. kr.

Cuxhavengata 1 Lyngás 4 Hringbraut 51

Jólablað Fjarðarfréta
kemur út fimmtudaginn 22. desember

http://www.fjardarfrettir.is
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Álfagull er nýjasta verslunin í miðbænum. Þar 
bjóða Jóhanna Ploder og Magnús Steinþór Pálmarsson 
glæsilegt úrval af hönnunar og gjafavöru. Þar má 
finna ittala vörur, málverk eftir hafnfirsku listakonurnar 
Sjoddy og Sigríði Óskarsdóttur, rennda muni eftir Örn 
Ragnarsson, víkingalukkumen eftir Úlfar Daníelsson 
auk fleiri listamanna. Reyndar er úrvalið þvílíkt að 
vonlaust væri að reyna að telja upp. Verslunin er í einu 
glæsilegasta húsinu við Strandgötu, Einarsbúð þar 
sem útgerðarmaðurinn Einar Þorgilsson var með 
verslun stóran hluta af síðustu öld.

Jóhanna segir mikinn áhuga á hönnun og list hafa 
orðið til þess að ráðist var í að opna búðina en sjálf 
segist hún ekki hafa verið í sambærilegum rekstri, 
aðallega starfað í bankakerfinu.

Hefur verið líflegt í versluninni og viðtökurnar 
verið mjög góðar.

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn: 565 4513, 896 4613, Auglýsingar: 565 3066,
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 

Jólaljósin eru áberandi í 
Hafnarfirði í ár. Sennilega eru 
íbúar duglegri við að skreyta hjá 
sér þegar snjóleysið gerir 
myrkrið svo svart. En auðvitað 
getur verðið að ljósin séu bara 

meira áberandi í snjóleysinu. Eiginleikar ljóssins 
eru að lýsa upp myrkrið. Ljósið gerir lítið þegar allt 
er bjart á sama tíma og lítið ljós gerir kraftaverk í 
kolsvarta myrkri.

Það er ágætt að minna okkur á þetta núna fyrir 
jólin, hátíð frelsarans og hátíð ljóss og friðar. Lítil 
gjöf til þess sem er þurfandi gleður meira en gull 
handa þeim er allt á. Fjölmargir eru þurfandi og 
um hátíðarnar, þegar neysluþjóðfélagið kemst á 
sinn mesta snúning, er neyðin sárust. 

Fjölmörg samtök ná til þeirra sem þurfandi eru 
og auðveldast er að snúa sér til þeirra með 
stuðning. En gleymum ekki þeim sem í kringum 
okkur eru, neyðin getur verið í næsta húsi.

Það er ánægjulegt að fjárhagur Hafnarfjarðar fari 
batnandi og það er von að þær áætlanir sem lagðar 
hafa verið fram gangi eftir. Það er hins vegar 
dapurt til þess að vita að við leggjum lægra hlutfall 
af skatttekjum í menningarmál  en við höfum gert 
undanfarin 8 ár a.m.k. Ég lít með stolti til vina 
okkar á Akureyri sem verja ekki aðeins miklu 
hærra hlutfalli af sínum skatttekjum til 
menningarmála heldur líka töluvert hærri upphæð 
þó íbúarnir þar séu 10 þúsund færri. Menningin er 
stór hluti af bæjarbragnum sem verðskuldar meira. 

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

4. sunnud. í aðventu, 18. desember:

Jólaball  
í Jólaþorpinu  

á Thorsplani kl. 11
Gengið í kringum jólatréð  

og jólalögin sungin.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

4. sunnudagur í aðventu, 18. desember

Jólaball sunnudaga-
skólans kl. 11

Kvöldguðsþjónusta kl. 20
Tónlistarhópurinn Töfratónar  

annast tónlistina
Jólalögin sungin af hjartans lyst. 

 www.astjarnarkirkja.is

Ný verslun með list- og 
hönnunarvörur

Álfagull er fjölskyldufyrirtæki með breitt úrval heimilis- og gjafavara

Mæðgurnar Aldís Ploder Ottósdóttir og Jóhanna Ploder.
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Álfagull er í Einarsbúð, við hliðina á Vort daglegt 
brauð. Húsið var byggt 1907.
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Auglýsingar  sími 565 3066
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Í nýsamþykktri fjárhagsáætlun Hafn
ar fjarðarbæjar fyrir árið 2017 er gert 
ráð fyrir að 406,6 milljónum króna 
verði varði til menningarmála sem er 
2% af áætluðum skatttekjum.

Að meðaltali hefur bæjarfélagið nýtt 
2,52% af skatttekjum til menningarmála 
á síð ustu 8 árum. Lægst var hlutfallið 
árið 2013, 2,15% en hæst árið 2008, 
3,15%.

Væri framlagið í takt við meðal hlut
fall af skatttekjum síðustu 8 ára væri 
gert ráð fyrir 512,4 millj. kr. til menn
ingarmála eða 105,8 millj. kr. meira en 
nú.

AKUREYRINGAR SETTU 
350 MILLJÓN KR. MEIRA Í 
MENNINGARMÁLIN!
Á Akureyri búa um 18.400 manns 

eða um 10.000 færri en í Hafnarfirði. 
Samt lögðu Akureyringar 726,5 millj. 
kr. til menningarmála á sama tíma og 
Hafnarfjarðarbær lagði 376 millj. kr. 
Hefur þá verið tekið tillit til tekna og 
styrkja sem eru mun hærri á Akureyri. 
Á meðan Akureyri leggur til 39.604 kr. 
á hvern íbúa til menningarmála þá 
leggur Hafnarfjarðarbær aðeins 13.336 
kr. á hvern íbúa.

BÓKASAFNIÐ FÆR MEST

Bókasafn Hafnarfjarðar er sú menn
ingar stofnun sem hefur hæstar sértekjur. 
Samt er gert ráð fyrir að leggja 170 
millj ónir kr. til safnsins eða um 42% af 
öllu ráðstöfunarfé til menningarmála. 
Alls koma um 130 þúsund gestir á ári í 
bókasafnið og fá lánaðar 230 þúsund 
einingar. Er þetta um 15% fækkun á 

útlánum frá 2010 en þau hafa verið 
stöðug síðustu ár. 

Alls fara 103 millj. kr. til Hafnarborgar 
á næsta ári eða um fjórðungur af öllu 
því fé sem ráðstafað er til menningar
mála. Í Hafnarborg komu um 18.700 

gestir á síðasta ári og þar af um 5.300 á 
tónleika og aðra viðburði.

Áætlað er að 64 millj. kr. fari í rekstur 
Byggðasafnsins eða tæp 16%. 

20 milljónir kr. greiðast til Gaflara
leik hússins skv. samningi eða um 
4,9%. 

12 milljónir kr. eru áætlaðar til Jóla
þorpsins eða tæp 3%. 

Að auki er gert ráð fyrir að 21 millj. 
kr. til atvinnu og ferðamála sem 
Markaðsstofa Hafn ar fjarðar sinnir. 

Ekki er skil merkilega gerð grein fyrir 
þeim 38 milljónum sem eftir standa í 
greinargerð með fjár hags áætluninni.

ÚRELT ERINDISBRÉF
Menningar og ferðamálanefnd fer 

með umsjón menningarmála í Hafnar
firði í umboði bæjarráðs. Skv. erindis
bréfi starfar hún með menningar og 
ferðamálafulltrúa en það starf hefur 
verið lagt niður. Erindisbréfið hefur 
ekki verið uppfært en nú starfar það 
undir bæjarráði en ekki fjölskylduráði 
eins og þar kemur fram. Nefndin starfar 
nú með sviðsstjóra stjórnsýslusviðs en 
einnig með safnstjóra Hafnarborgar 
sem fer nú með hluta af málefnum 
menningarmála til viðbótar við starf
semi Hafnarborgar og forstöðumanni 
Markaðsstofu Hafnarfjarðar. 
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Framlag til menningarmála sem hlutfall af skatttekjum fer lækkandi.

0,00%

500000000,00%

1000000000,00%

1500000000,00%

2000000000,00%

2500000000,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chart Title

% af tekjum Skatttekjur

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Framlag til menningarmála

Upphæð Á verðl. 20162016

Framlag til menningarmála á verðlagi hvers árs (neðri línan) og á verðlagi í 
nóvember 2016 (efri línan).

Skatttekjur og framlag nokkurra sveitarfélaga til ýmissa málaflokka 2015. Heimild. Samband íslenskra sveitarfélaga.

Reykjavík Kópavogur Garðabær Hafnarfjörður Mosfellsbær Reykjanebær
Skatttekjur 628.977 594.981 641.003 597.710 675.926 626.241
Félagsþjónusta 167.543 80.653 80.663 103.954 137.162 93.677
Fræðslu- og uppeldismál 320.766 349.133 356.040 347.948 353.117 316.811
Menningarmál 31.746 15.183 11.822 13.336 14.972 24.906
Æskulýðs- og íþróttamál 62.782 63.721 91.113 61.362 75.465 53.856
Skipulags- og byggingarmál 4.717 5.814 15.012 -291 2.200 2.892
Umferðar- og samgöngumál 52.991 25.170 44.807 27.142 26.184 17.908
Umhvefismál 6.863 9.632 22.470 2.810 9.670 5.329
Atvinnumál 3.855 1.698 48 612 801 1.028

Nýlega tók við nýr eigandi að blóma
búðinni Dögg. Það er jóga kennarinn 
Sandra Dögg Jónsdóttir, sem já, ber 
millinafn búðarinnar fyrir til viljun. Hún 
hafði starfað í búðinni í 9 ár áður. 

Hún er því enginn nýgræðingur, 
þegar kemur að faglegri þjónustu og 
hlýlegu viðmóti til viðskiptavina.

Sandra leggur mikla áherslu á að fólk 
fái sömu ef ekki betri þjónustu en var í 
boði áður fyrr. Enn er búðin í sama 
húsnæði, að Bæjarhrauni 26.

Mikil vinna starfsfólksins fer í að búa 
til jólaskreytingar, skreytingar fyrir 
brúðkaup og jarðarfarir. Allt frá hefð
bundum skreytingum, upp í kransa og 
stærri vendi. Helstu séreinkennin eru að 
veita persónulega þjónustu, hafa falleg 
og fersk blóm og um fram allt vera í 
notalegum viðskiptum við sitt fólk. 

Ekki líður á löngu áður en búðin 
dettur í 40 ára afmæli, því hún hefur 
verið starfsrækt síðan 1977. Sandra og 
starfsfólkið hafa verið að breyta og 
bæta búðina og bæta vöruúrvalið. „Svo 
að úr enn áhuga verðari gjafavörum er 
að velja, ásamt kaffivörum, sem er enn 

ein fjöðurin sem búðin bætti við í 
hattinn sinn,“ segir Sandra Dögg.

Dögg selur tilbúnar samúðarskreyt
ingar sem þær leggja sérstaka alúð í og 
einnig er hægt að koma og velja sjálfur 
í þær. Í þeim viðskiptum er mikið atriði, 
í þessari heimilislegu og mannúðarlegu 
búð, að þær senda ekkert út sem þær 
eru ekki fyllilega sáttar við. Þar er 
virkilega falleg samstaða með al starfs

mann anna, sem Sandra Dögg vill alltaf 
að sé í anda Hafnarfjarðar. Svo hjálpa 
þær líka viðskiptavinum með vörur 
sem þeir kaupa út í bíl, ef þá vantar 
auka hendur.

Eldri borgarar og öryrkjar fá að 
sjálfsögðu afslátt. Það er alltaf tilboð á 
rósabúntum en Sandra Dögg leggur 
metnað sinn í að halda verðinu hóflegu.

Helsti draumur Söndru með búðina er 
svo að vera með „heimiliskött búðar
innar“. Þar sem hann myndi njóta athygli 
og ástríkis starfsfólks á daginn og fá að 
vera í friði á kvöldin. En hún veit að það 
er fjarstæðukennd hugmynd, þó myndin 
af því sé nokkuð rómantísk. 

„Mikil þakklæti ríkir með þau forrétt
indi að vera með blómabúð í Hafnar
firði, þar sem bæjarbúar eru heimakærir 
og standa saman,“ segir Sandra Dögg.

SHG

Nýr eigandi Daggar

Sandra Dögg Jónsdóttir eigandi og 
Sif Embla Hreinsdóttir starfsmaður.Lj
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Gefðu minningar í jólagjöf.
Gjafabréf í myndatöku

fást hjá Stúdíó Dís.

www.studiodis.is

Kynnum
dýrðina
 í Firði

17. – 23. 
desember

Miniwell Twist nuddpúðinn.
Þýsk gæði.
Fagfólk mælir með púðanum.
Notist á allan líkamann.
Hiti er í púðanum.
Jólatilboð kr. 29.000.

Frí heimkeyrsla
á höfuðborgarsvæðinu
Pöntunarsími 661 2580.

Í kynningu á fjárhagsáætlun Hafnar
fjarðarbæjar fyrir árið 2017 kemur fram 
að 390 milljónum kr. er varið í aukið 
við hald og eflingu á burðarstólpum 
sveit ar   félagsins. Skv. upplýsingum frá 
Hafnar fjarðarbæ er þetta hrein viðbót 
við fjárhagsáætlun umfram verðlags
hækkanir og það í ný verkefni eða við

bót við verkefni sem eru þegar á mála
flokkayfirliti.

Ekki er þó auðvelt að bera þetta 
saman við málaflokkayfirlit í fjárhags
áætlunum fyrir árin 2016 og 2017 þar 
sem það er flokkað í málefni en ekki í 
þjónustusvið bæjarins. 

Í þetta fer 390 
milljóna kr. viðbótin

Stjórnsýslusvið 68.000.000
Jólagjafir til starfsmanna .......................................................................... 20.000.000
Íþróttastyrkir ............................................................................................. 15.000.000
Búnaður í Bæjarbíó .................................................................................... 8.000.000
Heilsueflandi samfélag .............................................................................. 8.000.000
Símenntun ................................................................................................... 4.000.000
Upplýsingamál............................................................................................ 3.500.000
Bjartir dagar og fleiri hátíðir ...................................................................... 2.451.000
Höggmyndagarður (viðhald listaverka) ................................................... 2.200.000
Hafnarborg .................................................................................................. 2.000.000
Bæjarlistamaður .......................................................................................... 1.500.000
Stefnumótun ferðamála.............................................................................. 1.350.000
Fjölskylduþjónusta 64.301.840
Fleira faglært starfsfólk á heimili fatlaðs fólks ...................................... 20.000.000
Atvinna fatlaðs fólks (Geitungarnir) ....................................................... 15.000.000 
Frekari liðveisla til að koma til móts við einstaklinga á biðlista.......... 11.208.000
Barnaverndarstarfsmaður .......................................................................... 9.493.836 
Samningur vegna heimilislausra ............................................................... 2.000.000
Fjölmenningarráð, öldungarráð og ráðgjafaráð fatlaðs fólks ................. 1.500.000
Fjölmenningin, aukning vegna framkvæmdaáætlunar innflytjenda ...... 1.500.000
Skrifstofubúnaður ....................................................................................... 1.500.000
Viðhald á starfsstöðvum ............................................................................ 1.000.000 
Tilraunaverkefnið Curron í heimaþjónustu ................................................. 850.000
Heimaþjónusta, vinnufatnaður ..................................................................... 250.000
Umhverfis- og skipulagsþjónusta 99.700.000
Viðhald fasteigna, lóða og gatna ............................................................. 37.920.000
Snjómokstur .............................................................................................. 35.000.000
Sláttur ........................................................................................................ 20.000.000
Snjóbræðsla ................................................................................................. 3.000.000
Umferðamerkingar ..................................................................................... 2.000.000
Sópun ........................................................................................................... 2.000.000
Ferðakostnaður innanlands ........................................................................... 380.000
Fræðslu og frístundaþjónusta 158.000.000
iPad innleiðing ...........................................................................................80.000.000
Aukinn undirbúningur leikskólakennara og deildarstjóra .....................21.500.000
Framlag til barna hjá dagforeldrum hækkað ..........................................20.000.000
Ýmist viðhald, pottur ................................................................................15.000.000
Aukning í list og verkgreinar ....................................................................7.000.000
Biðlistar eftir greiningu ...............................................................................6.000.000
Aukið fjármagn til bókakaupa skólasafna ................................................3.000.000
Sérúthlutun til leikskóla með yfir 25% hlutfall nemenda  
með annað tungumál en íslensku ...............................................................2.000.000
Bókakaup vegna læsisverkefnis .................................................................1.500.000
Forvarnarverkefni gegn einelti ...................................................................1.000.000
Aukning til túlkaþjónustu vegna nýbúa ....................................................1.000.000

Fimm tilboð bárust
Fimm tilboð bárust í byggingu nýs 

körfuboltahús við Ásvelli. Buðu SÞ 
verktakar ehf. lægst, 516,6 milljónir kr. 
Tilboðið fyrirtækisins er 94% af kostn
að aráætlun sem hljóðaði upp á 549,2 
milljónir kr.

Hafnarfjarðarbær samþykkti í síðustu 
viku fjárhagsáætlun þar sem gert er ráð 
fyrir að 200 milljónir kr. fari til bygg
ingar hússins árið 2017 en Hafnar fjarð
ar bær greiðir 90% af kostnaði þess.

Tilboð % af áætlun
SÞ verktakar ehf. 516.305.322 94%
LNS Saga ehf. 544.588.467 99%
Nesnúpur ehf. 560.908.396 102%
Ístak hf 583.708.141 106%
Eykt efh. 665.550.606 121%
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 
549.247.156 kr. Byggingu íþróttasalar 
skal vera lokið 2. febrúar 2018 en end
an legum frágangi á lóð skal vera lokið 
eigi síðar en 1. júlí 2018.
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Særindi í hálsi og 
 slæmur hósti? 

Krakkamixtúra
með appelsínubragði

Íslenskir 
brjóstdropar
með fjallagrösum Hóstamixtúra

með engifer og
sítrónu Hálsmixtúra

með hunangi og
piparmyntu Hálsmixtúra

með lakkrís

Krakkamixtúra
með súkkulaðibragði

Krakkamixtúra
með jarðaberjabragði
NÝ BRAÐGTEGUND

NÝ BRAÐGTEGUND

Háls - og hóstamixtúrur  /  fást í öllum apótekum og heilsuvöruverslunum

Flottustu jólajakkafötin
Athafnamaðurinn Óskar Bergmann 

Albertsson hefur oft vakið athygli 
bæjabúa á flottum jakkafötum sínum. 
En jólajakkafötin slá öllum öðrum við 
enda brosti Óska breitt þegar blaða

maður hitti hann í rauða sófanum í 
Silfri á dögunum. Óskar starfar í hand
verksmarkaði Ásgarðs og tekur þessa 
dagana á móti gestum sem leita fallegra 
gjafa fyrir jólin.
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Óskar Bergmann Albertsson.

Við Strandgötuna stendur úra og 
gull smíðaverkstæði sem á sér gamlar 
rætur. Að hluta eru þær af Strandgötunni 
frá Magnúsi Guðlaugssyni úrsmið en 
verslun hans varð síðar Gunni Magg er 
sonur hans tók við.

En að stærstum hluta liggja ræturnar 
hjá föður Nonna í Gullsmíðaverkstæði 
Bjarna og Þórarins sem hóf starfsemi 
sína árið 1954 í Reykjavík. Jón Halldór 
Bjarnason, Nonni Gull, nam gullsmíði 

hjá föður sínum og starfaði hjá fyrir
tækinu allt þar til hann flutti til Hafnar í 
Hornafirði í nóvember 1980 en þar 
stundaði hann sjómennsku ásamt því 
að reka þar gullsmíðaverkstæði og 
versla með úr og skartgripi.

Árið 2000 keypti Nonni starfsemi 
Bjarna og Þórarins og flutti ásamt fjöl
skyldu sinni til Hafnarfjarðar. Hefur 
verkstæði hans verið síðan 2007 að 
Strandgötu 37.

Gull að manni
Nonni gull – einn af gömlu kaupmönnunum
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55“ Samsung Curved UHD 
Apple Watch series 1 • iPhone 7 32 GB
Nordica Big Popper poppvél • Gjafakort frá ÓB
AEG Vampyr ryksuga • Electrolux ESB 2500 blandari 
Gjafakort frá Fjarðarkaupum

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardag 10:00 - 17:00 / sunnudag 12:00 - 18:00 www.fjardarkaup.is

 - Tilvalið gjafakortSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur

Allt fyrir 
jólin

FJARDARKAUP-

1.698
kr./kg

FK hamborgarhryggur m/beini Del monte FersKjur 1/2 Del monte Perur 1/2

Dole ananassneiðar 432g merci súKKulaði 250g

2.098
kr./kg

158
kr.

998
kr.

998
kr.

318
kr.

318
kr.

254
kr.

270
kr.

196
kr.

798
kr.

316
kr.

798
kr.

1.998
kr.

266
kr.

FK KjúKlingabringur

ora rauðKál 580g ora grænar baunir 420g hrísgrautur 1Kg Karamellu ísterta

KonFeKt ísterta

coca cola 4 x 2l

egils aPPelsín 4 x 2lsnicKers 4 í PK. 200g mars 4 í PK. 180g

lengri aFgreiðslutími um helgina
laugarDagur 17. Des. 10-17
sunnuDagur 18. Des. 12-18
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HÚSNÆÐISBÆTUR

Frá 1. janúar 2017 munu eldri umsóknir um húsaleigubætur falla 
úr gildi og Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðisbóta frá 
þeim tíma. Hafnarfjarðarbær mun áfram annast afgreiðslu 
sérstaks húsnæðisstuðnings (áður sérstakar húsaleigubætur).

Nánar á husbot.is og hafnar�ordur.is

Vakin er athygli á nýju fyrirkomulagi á greiðslum 
húsnæðisbóta (áður húsaleigubætur).

585 5500
hafnarfjordur.is

Alls hafa 45 börnum sem fædd eru í 
apríl og maí 2015 verið boðin leik
skóladvöl í leikskólum Hafnar fjarðar 
frá áramótum. All flestir foreldrar fá 
þær óskir um leikskóla sem þeir hafa 
beðið um. Ef foreldrar eru ekki ánægðir 
með þann leikskóla sem þeir fá úthlutað 
fyrir barnið sitt þá hafa þeir tækifæri til 
þess að sækja um flutning og geta þá 
fengið hann frá og með næsta hausti.

Flest börnin fara á nýja leikskólann 
Bjarkalund, 19 talsins en nokkrir 
leikskólar geta aðeins tekið við einu 
barni og aðrir frá 37. Jenný D. 
Gunnarsdóttir þróunarfulltrúi leikskóla 
segir að aðeins sé um að leikskóla vanti 
starfsfólk frá áramótum vegna fæð
ingar orlofs starfsmanna og einnig 
vegna starfsmannaveltu en vonast þó til 
að úr rætist.

All flestir fá þann 
leikskóla sem þeir vilja

Bjarkalundur tekur við flestum börnum í janúar

Jólakort starfsmanna Aðalskoðunar 
er boð á aðventumorgunn. Sl. fimmtu
dag voru óvenjumargir bílar fyrir utan 
Aðalskoðun og kalla starfsmennirnir 
ekki allt ömmu sína í þeim efnum. Nú 
var enginn að koma með bílinn sinn í 
skoðun heldur fylltist skoðunarsalurinn 
af fólki sem boðið hafði verið í 
aðventumorgunn. Þar beið glæsilegt 

morgunverðarhlaðborð á bílalyftunni, 
Bergur Helgason framkvæmdastjóri 
bauð gesti velkomna og Geir Ólafsson 
söng við góðar undirtektir gesta. Þess á 
milli lék Þórður Marteinsson jólalög á 
nikkuna á meðan gestir spjölluðu og 
hámuðu í sig rúgbrauð með síld og 
drukku jólaöl með.

Skemmtileg 22ja ára hefð sem eflaust 
þekkist víðar í fyrirtækjum bæjarins þó 
með öðrum hætti sé og er til að lífga 
upp á mannlífið.

Morgunkaffi á bílalyftunni
Starfsfólk Aðalskoðunar skreytti skoðunarsalinn og tók á móti viðskiptavinum í morgunkaffi

Bílalyftan fagurlega skreytt.

Geir Ólafsson og Þórður Marteinsson.

Starfsfólkið tók á móti  
gestum á öllum aldri.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Í Höfðaskógi eru bækistöðvar Skóg
ræktarfélags Hafnarfjarðar sem, þökk 
sé Hólmfríði Finnbogadóttur, annar 
hver Hafnfirðingur er í. Þar ræður 
ríkjum Steinar Björgvinsson sem er 
bæði skógfræðingur og blóma skreyt
ingameistari. Alltaf er jafn hlýlegt að 
koma í skóginn til Steinars og 

starfsfólks hans og ekki síst í desember 
þegar Steinar stendur löngum stundum 
við, skreytir kransa og útbýr fallegar 
jólaskreytingar og notar það sem til 
fellur í skóginum. Þetta fer honum 
listavel úr hendi og ekki að ástæðulausu 
að hann hefur orðið Íslandsmeistari í 
blómaskreytingum.

Skógræktarfélagið selur innlend jóla
tré og greinar auk skreytinga Steinars. 
Heitt súkkulaði er í boði fyrir þá sem 
kaupa jólatré og eldur logar fyrir utan.

Nokkur brögð hafa verið að því að 
fólk hafi farið og hoggið sér jólatré í 
ræktunarlandi félagsins sem er að 
sjálfsögðu ekki heimilt og fólk beðið að 
tilkynna lögreglu verði það vart við 
grunsamlegar ferðir fólks með jólatré.

Býr til kransa úr efni úr skóginum
Steinar Björgvinsson margverðlaunaður blómaskreytingamaður

Steinar Björgvinsson í essinu sínu í 
Höfðaskógi. Lj
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Verið

ve lkomin
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Jólabrauðin
 eru komin

. Vestfirsk jólabrauð   . Ítölsk jólabrauð

Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Höfðaskógi við Kaldárselsveg

Furugreinar í kaupbæti  
með hverju keyptu jólatré  

og heitt súkkulaði  
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.

67 hlauparar hlupu Kaldárhlaupið 
sem haldið var í 7. sinn á Hátíð Hamars
kotslækjar. Hlaupið er frá Lækjar botn
um og endað við Jólaþorpið, samtals 
9,5 km. Sigurvegarinn í ár kemur frá 
Skotlandi, Skotlandsmeistari í utan
vegahlaupum, Kyle Greig. Kyle mætti 
ekki einsamall því heitkona hans frá því 

fyrr um morgun inn, Debbie More og 
Skotlandsmeistari í ólympískri þríþraut 
hljóp líka og varð önnur kvenna í 
hlaupinu. Þau höfðu trúlofað sig um 
morguninn á ferð sinni til Íslands.

Fyrst kvenna í hlaupinu var Arndís 
Ýr Hafþórsdóttir.

Skoskur sigur í 
Kaldárhlaupinu
Trúlofuðu sig um morguninn fyrir hlaupið

Steinnunn Guðnadóttir mótshaldari, Kyle, Grýla og Debbie við lok hlaupsins.
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Debbie More á góðri ferð um stíginn í skóginum í Gráhelluhrauni.
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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
Jólatónleikar Þrasta
Hinir árlegu jólatónleikar Karlakórsins 
Þrasta verða haldnir í kvöld, fimmtu-
dag kl. 20 í Víðistaðakirkju. Auk 
Þrastanna koma fram einsöngvararnir 
Ólafur Egill Pálsson tenór og Bentina 
Tryggvadóttir.
Dagskráin er því fjölbreytt með ein-
söng, klassískum jólalögum og jóla-
lögum í léttari kantinum (Christmas 
carols). Miðar seldir við innganginn.

Jólaþorpið
Laugardagur kl. 12-17
14:00-14:30  Kór Ástjarnarkirkju og 
Barnakór Ástjarnarkirkj
14:30-15:00  Friðrik Dór
15:00-15:15  Dansskólinn Arabesque.
Sunnudagur kl. 12-17
11:00-12.00 Jólaball Fríkirkjunnar
13:30-14:00  Harmónikkuleikur
14:00-14:15  Jólatríó Bjössa Sax
14:15-14:30  Harmónikkuleikur.
14:30-14:45  Þórdís Freyja, Jökull og 
Áróra Eyberg syngja uppáhaldslögin sín 
15:00-16:00  Jólaball með Sigga Hlö

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.

Framsókn 100 ára
Í tilefni 100 ára afmælis Framsóknar-
flokksins býður Kjördæmissamband 
fram sóknarmanna í Suðvestur kjör-
dæmi til hátíðarfundar í Framsóknar-
salnum Bæjarlind 14-16 í Kópavogi á 
laugardaginn kl. 11 - 13.

Mozart við kertaljós
Kammerhópurinn Camerarctica heldur 
sína árlegu kertaljósatónleika í 
Hafnarfjarðarkirkju á mánudag kl. 21. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Árið 2014 kom kvartett Andrésar 
Thor fyrst fram á jazzhátíð Reykjavíkur. 
Kvartettinn er skipaður auk Andrésar 
þeim Agnari Má Magnússyni á píanó, 
Richard Andersson á kontrabassa og 
Ari Hoenig á trommur. 

„Ég og Agnar höfum unnið mikið 
saman og spiluðum fyrst saman í 
skólahljómsveit Víðistaðaskóla þegar 
við vorum 14 eða 15 ára,“ segir Andrés 
Þór. „Richard Andersson er núna 
búsettur í Kaupmannahöfn en hann bjó 
hér á Íslandi um tíma og þá spiluðum 
við mikið saman. Ari Hoenig er einn af 
virtustu djasstrommuleikurum í 
heiminum í dag og hitti ég hann fyrst 
um það leyti sem ég var að spila í 
Washington 2011.“ 

Andrés samdi töluvert af tónlist með 
þennan kvartett í huga og reyndi að 
finna leiðir til að geta komið öllum 
fjórum saman í sama landi til að 

hljóðrita efnið. „Það datt síðan upp í 
hendurnar á mér í apríl 2016 þegar það 
vildi svo skemmtilega til að Ari spilaði 
á tónleikum hér heima og átti þar að 
auki lausan dag sem við gátum nýtt í 

hljóðveri. Á þeim tíma var Richard 
fluttur aftur til Kaupmannahafnar en 
var staddur á Íslandi á þeim degi sem 
Ari átti leið um þannig að við skelltum 

okkur í hljóðver og hljóðrituðum 
tónlistina sem er að finna á Ypsilon.“

Diskurinn kom út í ágúst sl. og hefur 
hlotið góðar viðtökur að sögn Andrésar 
og margt fallegt verið skrifað um hann 
á ýmsum miðlum sem fjalla um 
djasstónlist.

Ypsilon er fimmta plata Andrésar í 
eigin nafni og gefur útgáfan Dimma 
plötuna út eins og hinar fjórar sem áður 
hafa komið út en þær eru: Nýr Dagur, 
Blik, Mónókróm og Nordic Quartet.

TÓNLEIKAR Í 
FRÍKIRKJUNNI
Andrés og  Agnar Már verða með 

tónleika á sunnudaginn í Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði kl. 17 þar sem þeir spila 
tónlist af nýjum plötum þeirra beggja, 
Svif og Ypsilon. Mögulega leika þeir 
eitt eða tvö jólalög líka. Frítt er inn. 

Ypsilon Andrésar Thors
Andrés Thor gefur út diskinn Ypsilon  með tríói sínu

102 þús. kr. til höfuðs þeim 
sem eitruðu fyrir köttum

Heimildir fyrir því að 5-6 kettir hafi drepist vegna eitrunar
Félagið Villikettir stóð fyrir söfnun á 

verðlaunafé handa þeim sem kemur 
með upplýsingar sem leiða til ákæru á 
þeim sem er ábyrgur fyrir því að eitra 
fyrir köttum í nágrenni Hellisgerðis hér 
í bæ. Hefur félagið heimildir fyrir því 
að 56 kettir séu dauðir vegna þess.

Stjórn Villikatta lagði fram 20 þúsund 
krónur úr vasa stjórnarmeðlima til að 
hefja söfnunina en alls hafa 102.300 kr. 
safnast og er það upphæðin sem sá sem 
geta gefið lögreglu upplýsingar sem 

leiða til kæru og sakfellingar. Hefur 
félagið auglýst þetta á síðu sinni.

Verði þetta ekki til að upplýsa málið 
þá rennur verðlaunaféð jafnt í 
Sjúkrasjóð Villikatta og til Dýrahjálpar.

Þeir sem hafa einhverjar upplýsingar 
um málið er bent á að hafa samband við 
lögregluna í síma 444 1000 eða senda 
tölvupóst á abending@lrh.is

Frosti, einn kattanna sem drapst.

Menningin blómstrar í menningar
saln um á Hrafnistu. Þar tekur þakklátt 
fólk á móti ungum sem öldnum sem 
koma og leika og syngja.

Krakkarnir eru í sérstökku uppáhaldi 
og því var það mikið gleðiefni þegar 
Skólahljómsveit Víðistaðaskóla kom 
og lék nokkur lög sl. fimmtudag. 

Vigdís Klara Aradóttir stjórnaði 
krökkunum og lék sjálf á saxófón. Léku 
þau í tvennu lagi, yngri og eldri og 
hópurinn saman við góðar undirtektir 
íbúanna. Hefur sveitin verið auðfúsu
gestur á Hrafnistu.

Þetta er eina starfandi skóla hljóm
sveitin í bænum ef frá eru taldar hljóm
sveitir Tónlistarskólans.

Skólahljómsveit Víðistaða skóla 
lék fyrir heimilisfólk á Hrafnistu

Vigdís Klara Aradóttir stjórnandi.
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Hafnfirskir nemendur í 10. bekk fá 
betri niðurstöður í PISA könnun 2015 
miðað við sambærilega könnun 2012. 
Þó er munurinn aðeins marktækur í 
lesskilningi þar sem færni mælist 
aukast um 12 stig. Til samanburðar er 
gert ráð fyrir að færni aukist um 30 stig 
á ári. Eykst færnin úr 477 stigum í 489 
stig eða um 2,5%. Hins vegar eru 
hafnfirskir nemendur enn undir 
landsmeðaltali og meðatali í Pisa 
könnununni í heild.

Árangur Hafnarfjarðar, Reykjanes
bæjar og Árborgar í lesskilningi eykst 
um 1228 stig en hrakar um 1326 stig 
í Kópavogi, Garðabæ og Mosfellsbæ.

Hins vegar er ekki marktækur munur 
á árangri hafnfirskra nemenda í læsi á 
stærðfræði og náttúruvísindi þó færnin 
mælist aukast um 8 og 4 stig.

Niðurstöður úr PISA 2015 benda til 
þess að læsi íslenskra nemenda á 
náttúru vísindi hafi hrakað mikið á síð
ast liðnum áratug. Læsi á stærðfræði 
hefur einnig hrakað stöðugt frá því það 
var fyrst metið árið 2003. Lesskilningur 
minnkaði frá 2000 til 2006 en eftir það 
hefur hann ekki lækkað marktækt. 
Þetta er mikil breyting á stöðu íslenskra 
nemenda til hins verra og hefur hún 
aldrei verið verri í öllum þremur svið
um PISA, áberandi verri en á hinum 
Norðurlöndunum. Ísland er nú neðst 
Norðurlanda í lesskilningi en var um 
miðjan hóp árið 2000.

BATNAR  EN ENN UNDIR 
LANDSMEÐALTALI
Hafnarfjörður er meðal fárra sveitar

félaga þar sem það gerist að árangur 
batnar þótt enn sé árangurinn undir 

meðaltali landsins og PISA. Það er 
einn ig óvenjulegt núna að niðurstöður 
fyrir Hafnarfjörð eru öfugar miðað við 
landið, þ.e. að árangur landsins minnkar 
frá 2012 til 2015 en árangur hafnfirskra 
nemenda batnar. 

PISA umræða er margræð á Íslandi 
og skiptar skoðanir um mikilvægi PISA 
að sögn Fanneyjar Dóróthe Hall dórs
dóttur fræðslustjóra í Hafnarfirði. 
„Þannig er umræða um það hvort 
versn andi árangur Íslands endurspegli 
endilega getu íslenskra nemenda í heild 
sinni eða árangur íslenska skólakerfisins 
þar sem PISA sé að mæla mjög afmark
aða þætti skólastarfsins. Það séu svo 
margir þættir sem geti skýrt niðurstöður 
aðrar en endilega að versnandi árangur 
í sjálfu sér, t.d. félagslegar aðstæður 
nemenda, dagsform nemenda þegar 
PISA könnun var tekin, brottfall í PISA 
könnun, íslensk skólastefna um skóla 
án aðgreiningar þ.e að meðalmennska 
íslensks skólakerfis hamli góðum 

árangri duglegustu nemanda eða 
einfaldlega mismunandi áherslur í 
námi nemenda eftir sveitarfélögum og 
löndum sem mæti misvel „PISA 
námskránni“. Allt eru þetta þættir sem 
þarf að ræða og halda áfram umræðu 
um það hvaða máli PISA kannanir 
skipta fyrir íslenskt skólakerfi,“ segir 
Fanney.

ÁHERSLA LÖGÐ Á LESTUR
„Í Hafnarfirði hefur verið lögð aukin 

áhersla á mikilvægi lestrar síðustu ár, 
ekki sérstaklega vegna PISA heldur 
vegna þess að ýmsar vísbendingar gáfu 
til kynna að árangur hafnfirskra barna 
gæti verið betri og tilefni væri að leggja 
sérstaka áherslu á lestur yfirleitt í 
hafnfirskum leik og grunnskólum. 
Þannig hefur verið innleidd í Hafnarfirði 
sérstök læsisáhersla sem nefnd er 
„Lestur er lífsins leikur“ sem hefur það 
að markmiði að styðja við skólastarfið, 
þ.e. gefa skólasamfélaginu skýr viðmið 

um lestrarhæfni nemenda eftir aldri, 
veita nemendum reglulega upplýsingar 
og endurgjöf um lestrargetu sína og 
styðja þá til að ná auknum árangri, 
styðja við kennara í lestrarkennslunni 
með margvíslegri fræðslu og ráðgjöf og 
hvetja foreldra til aukinnar þátttöku í 
heimalestri barna sinna. 

Við væntum að aukin umræða um 
læsi í hafnfirsku skólasamfélagi og 
innleiðing lestraráherslunnar „Lestur er 
lífsins leikur“ séu að færa hafnfirskum 
nemendum aukin gæði í skólastarfinu 
sem muni sýna sig enn frekar á næstu 
árum. PISA niðurstöðurnar eru 
jákvæðar fréttir í þá vinnu sem á sér 
stað í Hafnarfirði þessi misserin og gefa 
tilefni til að halda áfram að vinna að 
auknum námsárangri nemenda í læsi í 
Hafnarfirði,“ segir Fanney Dóróthe 
Halldórsdóttir fræðslustjóri.

Á vef bæjarins eru taldar upp 27 
reglur og samþykktir og eru þær 
aðgengilegar bæjarbúum þar. Þar gætir 
ýmissa grasa, siðareglur, lögreglu
samþykkt, reglur um niðurgreiðslu og 
verklagsreglur um vef bæjarins svo 
eitthvað sé talið upp. Þar er líka að finna 
sveitarstjórnarlögin á ensku en ekki á 
íslensku! Reglurnar og samþykktirnar 
eru eftirfarandi en þær má finna á 
stjórnýsluhluta vefs Hafnarfjarðarbæjar.
1. Almennar reglur um birtingu gagna 

með fundargerðum á vef 
Hafnarfjarðarbæjar 

1. Hafnarreglugerð fyrir 
Hafnarfjarðarhöfn 

2. Lögreglusamþykkt 
Hafnarfjarðarkaupstaðar

3. Málsmeðferðarreglur um almennar 
atkvæðagreiðslur og skoðana kann
anir 1 

4. Málsmeðferðarreglur um almennar 
atkvæðagreiðslur og skoðanakann
anir 2 

5. Reglur um afsal[a] á lóðum í 
Hafnarfirði [br. ritstjórn]

6. Reglur um greiðslur til dagforeldra 
7. Reglur um niðurgreiðslu 

þátttökugjalda  frístundastyrkur
8. Reglur um notandastýrða 

persónulega þjónustu fyrir fatlað 
fólk í Hafnarfirði 

9. Reglur um skráningu á 
fjárhagslegum hagsmunum og 
trúnaðarstörfum bæjarfulltrúa og 
fulltrúa í fagráðum utan 
bæjarstjórnar

10. Reglur um styrki til 
menningarstarfsemi 

11. Samþykkt um fráveitu í Hafnarfirði 
12. Samþykkt um gatnagerðargjöld 
13. Samþykkt um hundahald 
14. Samþykkt um húsdýrahald og 

almennt gæludýrahald 
15. Samþykkt um kattarhald 
16. Samþykkt um skiltagerð 

17. Samþykkt um stjórn 
Hafnarfjarðarkaupstaðar og 
fundarsköp bæjarstjórnar

18. Samþykkt um stöðuleyfi
19. Samþykkt um umgengni og þrif 

utan hús 
20. Siðareglur fyrir starfsmenn 

Hafnarfjarðarbæjar 
21. Siðareglur um kjörinna fulltrúa hjá 

Hafnarfjarðarbæ 
22. Sveitarstjórnarlögin á ensku  Local 

Covernment Act, No.45/1998 
23. Verkferill vegna innheimtu 

dvalargjalda á leikskólum og 
frístundaheimilum 

24. Verklagsreglur  Aðgengi 
bæjarfulltrúa að gögnum 

25. Verklagsreglur um vef 
Hafnarfjarðarbæjar 

26. Viðmiðunarreglur um samskipti 
leik og grunnskóla Hafnarfjarðar 
við trúar og lífsskoðunarfélög 

27 samþykktir á vef bæjarins
Þar af þrjár um dýrahald – Skipulagsmál eru ekki hluti af þessum samþykktum

Handbolti: 
15. des. kl. 16, Kaplakriki 

FH - Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Akureyri: 2919

Selfoss  FH: 2435

Körfubolti: 
15. des. kl. 19.15,  Sauðárkrókur 

Tindastóll - Haukar, úrvalsdeild karla

17. des. kl. 19.15,  Ásgarður 
Stjarnan - Haukar, úr.d. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Skallagrímur: 3874

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Stjarnan: 6770 

ÍÞRÓTTIRLesskilningur batnar um 2,5%
Ekki marktækur munur í læsi á stærðfræði og náttúruvísindi 

Frá lestrarátaki Öldutúnsskóla 2012.
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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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

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

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
er í Hvalshúsinu, 

Reykjavíkurvegi 48

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
er í Hvalshúsinu, 

Reykjavíkurvegi 48

JólatrjáasalaJólatrjáasala

OpiðOpið

Kíktu á vefverslunina:

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar fyrir 
árið 2017 var samþykkt á fundi bæjar
stjórnar í dag. Í tilkynningu frá Hafnar
fjarðar bæ segir að aðgerðir sveitarfélagsins 
hafi það að leiðarljósi að auka þjónustu, 
efla viðhald og framkvæmdir, draga úr 
álögum á íbúa, greiða niður skuldir og fjár
festa fyrir eigið fé. Áætlaður rekstraraf
gangur sveitar félagsins er 554,4 milljónir 
kr. í lok árs 2017 en af því koma aðeins 
45,3 millj. kr. frá almennum rekstri sveit
arfélagsins, 509 milljónir kr. koma frá 
Bhluta fyrirtækjum, Vatnsveitu, Fráveitu 
og Hafnarsjóði.

Hafnarfjarðarbær mun framkvæma fyrir 
um 3.435 millj. kr. árið 2017 samanborið 
við 1.576 millj. kr. árið 2016. Eingöngu 
var framkvæmt fyrir eigið fé árið 2016 en 

taka á 1.000 milljónir kr. að láni fyrir fram
kvæmdum árið 2017. Mestu munar um 
byggingu 60 rýma hjúkrunarheimilis við 
Sólvang og byggingu nýs leik og grunn
skóla í Skarðshlíð en í það fara 2.000 
milljónir kr. 200 milljónir kr. fara í nýtt 
körfuboltahús Hauka og 200 milljónir í 
mislæg gatnamót við Krýsuvíkurveg. Þá 
fara 200 milljónir kr. í fjárfestingar í 
félags lega íbúðakerfinu. 

Frá fyrri umræðu í bæjarstjórn hefur svo 
bæst við að nota á 70 millj. kr. á þessu ári 
í endurnýjun á gervi grasi á knattspyrnuvelli 
FH í Kapla krika en alls er kostnaðurinn 
135 millj. kr. Þar til viðbótar fara 67 millj. 
kr. í s.k. flýtiframkvæmdir í Kaplakrika.

„Eins og sjá má glöggt á nýsamþykktri 
fjárhagsáætlun fyrir 2017 og viðbótum við 

áætlun þá hefur rekstur sveitarfélagsins 
tekið stökkbreytingum milli ára. Útkomu
spá fyrir 2016 gerir ráð fyrir jákvæðri 
rekstrarniðurstöðu og verulegri aukningu í 
veltufé frá rekstri. Þetta þýðir að við getum 
áfram lagt ríka áherslu á niðurgreiðslu 
skulda, fjárfestingar fyrir eigið fé og 
umfram allt auknar framkvæmdir, viðhald 
og þjónustu til samfélagsins,“ segir Har
aldur L. Haraldsson, bæjarstjóri Hafn ar
fjarðarbæjar í fréttatilkynningu.

Töluverðir óvissuþættir eru í áætluninni 
og þá mestir í lífeyrisskuldbindingum sem 
getur hæglega snúið hagnaði á Asjóði í tap.

Fjárhagsáætlunin var samþykkt af 
fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Bjartrar 
framtíðar en fulltrúar Samfylkingar og 
Vinstri grænna sátu hjá.

Fjárhagsáætlun samþykkt
Framkvæmdir auknar og þjónusta efld í Hafnarfirði
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ar símar  

565 3066
896 4613
gudni@
fjardarfrettir.is

Þannig nærðu 
best til 
Hafnfirðinga!

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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King of the rood  

     2.490 kr.

300 m² 
dótaverslun!
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Finndu okkur á

Jólastemmning í Firði
Opið til jóla:
Fimmtudag 15. -22. des  til 22.00
Föstudagur  23. des.  til 23.00
Laugardagur  24. des.  til 13.00

Sjá nánar 

Friðrik Dór  
kl. 14.30 á laugardag

Jólaball með  
Sigga Hlö  
kl. 15 á sunnudag

Handverksmarkaður í FirðiJóladans kl. 13.30

http://www.fjardarfrettir.is

