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Finndu okkur á

2017Gleðilegt ár!

30 - 60% 
afsláttur

Lifandi laugardagur
 Opið til kl. 16 laugardaginn 7. janúar

ÚTSALAN ER HAFIN

http://www.fjardarfrettir.is


B    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 5. JANÚAR 2017  

20 - 50% 
afsláttur

20 - 50% 
afsláttur

30 - 50% 
afsláttur

50% afsláttur

Útsalan er hafin



www. f ja rda rpos tu r inn . i s

Fimmtudagur 5. janúar 2017    |    1. tbl. 15. 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

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri fer víða 
yfir í nýárskveðju á Facebook síðu sinni og 
segir áramót tímann þar sem margir huga að 
sigrum og afrekum ársins. Að einhverju leyti 
fylgi breytingarnar hjá Hafnarfjarðarbæ þeirri 
þróun sem er að eiga sér stað í samfélaginu en 

að öðru leyti stafi breytingarnar af breyttri 
hugsun og endurskipulagninu í rekstri.

„Árið 2017 mun einkennast af aukinni 
þjónustu og framkvæmdum sem munu til 
lengri tíma litið styrkja stöðu sveitarfélagsins, 
efla það og gera enn eftirsóknarverðara til 
búsetu og reksturs. Þetta tekst með samstilltu 
átaki okkar allra, jákvæðni og því að horfa á 
nærumhverfið með ný tækifæri og möguleika 
í huga,“ segir bæjarstjóri. Nú sé runninn upp 
tími framkvæmda og verði það í samstarfi 
allra hlutaðeigandi aðila. „Við treystum því að 
fyrirtæki og einstaklingar stökkvi um borð á 
þennan vagn með okkur og munum við eftir 
megni reyna að greiða leiðina,“ segir bæjar
stjóri sem notar tækifærið og þakkar íbúum og 
fyrirtækjum í Hafnarfirði fyrir gott ár í öllu 
tilliti. Pistilinn má lesa í fréttasafni á heimasíðu 
Hafnarfjarðarbæjar. 

„Árið mun einkennast 
af aukinni þjónustu  
og framkvæmdum“

Bæjarstjóri ánægður með liðið ár og horfir til framtíðar 

Stofnuð 1983

Við óskum viðskiptavinum okkar og 
landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs. 

Við hlökkum til að þjónusta  
ykkur  á þessu ári.

Áramótagleði Hafnfirðinga.
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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

LAUS STRAX 

Góð 77,2 m² 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi. Sameiginleg 
lóð með sólpalli. 

Verð 29,9 millj. kr. 

Glæsileg 111,3 m² 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngang, sér verönd og 
sér stæði í lokaðri bílgeymslu. 

Verð 39,9 millj. kr.

LAUS STRAX. 

105,3 m² 3ja til 4ra herbergja íbúð á  
3. hæð í lyftuhúsi á góðum útsýnisstað. 
Eigninni fylgir sér stæði í bílgeymslu.

Verð 37,9 millj. kr.

Grænakinn 3 Eskivellir 7 Háholt 16

http://www.fjardarfrettir.is
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Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 8. janúar

Sunnudagaskólinn kl. 11
Skemmtileg stund fyrir alla fjölskylduna 

í umsjá Maríu og Bryndísar.

Miðvikudagur 11. janúar

6-9 ára starfið hefst kl. 13.30

10-12 ára starfið hefst kl. 14.30

www.vidistadakirkja.is

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 

Gleðilegt ár kæri lesandi og 
takk fyrir samfylgdina.

Ljósadýrðin yfir Hafnarfirði 
var mikil á áramótunum og 
greinilegt að Hafnfirðingar upp 
til hópa eru fullir bjartsýni og 

gleði. Bæjarstjóri segir í raun fulla ástæðu fyrir 
bjartsýni í áramótaávarpi sínu en hann er fyrsti 
„óflokkpólitíski“ bæjarstjórinn síðan Einar Ingi 
Halldórssson var bæjarstjóri til 1986. Síðan hafa 
oftast kennarar setið í stóli bæjarstjóra og aðrir 
flokksmenn sem valið hafa sjálfa sig til starfa.

Ávallt er erfitt að meta hvað orsaki góða 
niðurstöðu eða slæma í rekstri bæjarfélags, en 
æðsti embættismaður bæjarfélagsins hlýtur að hafa 
þar nokkuð um að segja. Það fer reyndar eftir hæfi 
bæjarfulltrúanna hvernig honum tekst til en eins og 
núverandi bæjarstjóri bendir réttilega á þá geta ytri 
aðstæður í þjóðfélaginu líka haft veruleg áhrif.

Það er gott til þess að vita að hagur bæjarins 
batnar og ýmis merki eru um það. Hins vegar gef 
ég ekki mikið fyrir sýndarmennsku eins og 
agnarlitla lækkun á útsvari til þess eins að geta sagt 
frá því og enn síður að hækka fasteignaskatta 
verulega og lækka svo síðar og hampa það eins og 
stór afrek. Bæjarbúar sjá í gegnum slíkt en finna 
þegar þjónusta batnar og hrein gjöld lækka.

Það er vonandi að á nýju ári geti bæjarfulltrúar 
tekið höndum saman og staðið samhuga að rekstri 
bæjarins. Bæjarbúar kusu 11 bæjarfulltrúa til að 
stjórna en hvorki meiri eða minnihluta. Það er 
tilbúningur sem á ekki að sjást nema í einstaka 
deilumálum.

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

Sunnudagur 8. janúar:

Sunnudagaskólinn 
hefst á ný  

á sunnudaginn kl. 11
Fermingarstarfið hefst 10. janúar.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 8. janúar

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

 

 www.astjarnarkirkja.is

Jólin verða kvödd með dansi og söng á  þrettánda
gleði á Ásvöllum á morgun föstudag. Skemmtidagskrá 
hefst kl. 18 og lýkur með flugeldasýningu kl. 19. 

Kaffi, heitt kakó, blys og kyndlar til sölu á staðnum á 
vægu verði.

Þrettándagleði á Ásvöllum
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Bætt þjónusta á 
Heilsugæslunni 

Sólvangi
Til að bæta þjónustu við skjólstæðinga okkar hafa 

verið gerðar breytingar á afgreiðslu lyfjaendurnýjana, 
skólavottorða og símatíma heimilislækna á 
Heilsugæslunni Sólvangi.

Tekið er á móti beiðnum um lyfjaendurnýjun og 
skólavottorð alla virka daga kl. 911.30 í síma 550 
2650. Einnig er hægt að óska eftir lyfjaendurnýjun í 
gáttinni heilsuvera.is en þar þarf að skrá sig inn með 
rafrænum skilríkjum.

Símatíma hjá læknum þarf að panta í síma 550 
2600 fyrir kl. 11 alla virka daga og læknar hringja til 
baka samdægurs. 

Símatímar haldast óbreyttir hjá Emil L. Sigurðsssyni 
á mánudögum kl. 10.3011 í síma 550 2667 og 
Gunnari Þór Jónssyni alla virka daga kl. 9.309.50 í 
síma 550 2681.

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
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Eftir birtingu Fjarðarfrétta á 
upplýsingum úr áfangaskýrslu um 
málefni eldri borgara í Hafnarfirði um 
mötuneytismál hafa viðbrögð verið 
nokkuð afgerandi. Íbúar hafa haft 
samband og eru einhuga um að matur 
hafa versnað verulega eftir að ISS tók 
við rekstri mötuneytisins fyrir ári. Þá er 
því harðlega mótmælt sem kemur fram 
í skýrslunni að íbúar hafi farið fram á 
sjálfsskömmtun. Það hafi þeir alls ekki 
gert.

Viðar Á. Olsen eldri borgari er einn 
þeirra sem hefur tjáð sig um málið, 

Hann segir eftirfarandi í bréfi til 
blaðsins:

„Í Fjarðarfréttum þann 22. desember 
sl. er að finna klausu á bls. 14 undir 
fyrir sögninni „Ólga vegna matar“. 
Þar segir að mikil óánægja hafi verið 
meðal matargesta í mötuneytinu að 
Hjallabraut 33 eftir að samið var við 
ISS um að sjá um matinn frá ársbyrjun 
2016. 

Hér er í engu ofsagt því með tilkomu 
ISS urðu alger umskipti til hins verra 
frá fyrsta degi. Matnum má einfaldlega 

lýsa þannig að hann sé oft beinlínis 
vondur og aldrei lystugur. 

Þrátt fyrir látlausar kvartanir hafa 
bæjaryfirvöld ekki séð neina ástæðu til 
að aðhafast í málinu. Framkoma 
bæjar  yfirvaldanna lýsir engu öðru en 
lítilsvirðinu og fyrirlitningu í garð eldri 
borg ara. Afleiðingin er alger trún
aðarbrestur og vantraust í garð bæjar
yfirvalda. Efnt var til útboðs á þessari 
þjónustu á árinu 2015 og eflaust tekið 
lægsta tilboðinu, en ekkert hugað að 
öðru svo sem orðspori þessa fyrirtækis 
ISS. Þeim sem þessar línur ritar er 
kunnugt um að ISS hefur verið rekið 
bæði af Landspítala og frá Járn
blendifélaginu að Grundartanga. 
Bæjar yfirvöld ættu kannski að kanna 
hvernig á þessum brottrekstrum stóð.

Í klausunni segir að komið hafi verið 
á sjálfskömmtun að beiðni matargesta. 
Hvaðan komu þær óskir? Þær komu 
örugglega ekki frá matargestum að 
Hjallabraut 33, þeim fáu sem eftir eru.

Að lokum þetta: Óánægja með mat
inn að Hjallabraut 33 hefur ekki 
minnkað. Hinsvegar er kannski ekki 
mikið nöldrað í þeim ágætu konum sem 
skammta matinn þar. Þeirra er sökin 
vissulega ekki.

Þess má svo geta að ISS hélt uppá 
nýja árið 2. janúar með óætum mat 

þannig að matargestir máttu flestir 
hverfa svangir til síns heima. Einkar 
elskuleg nýárskveðja það frá bæjar
yfirvöldum í Hafnarfirði til eldri 
borgara.“

Annar eldri borgari segir að margir 
hafi hætt eða hótað að hætta að borða í 
mötuneytinu.

Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri hjá 
Hafnarfjarðarbæ segir að allt sé gert til 
að bregðast við athugasemdum og segir 
sérstakan samráðshóp hafa verið 
skipaðan með fulltrúum frá Hjallabraut 
33 og Sólvangsvegi, öldungaráði og 
Félagi eldri borgara.

Vondur matur fyrir eldri borgara
Íbúar kvarta yfir vondum mat í mötuneyti á Hjallabraut 33 en fá engin viðbrögð

HREINSUM EFTIR ÁRAMÓTIN
Jólatré verða ekki sótt heim í ár. Í SORPU er tekið við 
jólatrjám frá einstaklingum án gjaldtöku.

Hafnarfjarðarbær vekur athygli á að bæjarbúar þurfa sjálfir að sjá um að 
koma sínum jólatrjám í réttan farveg á endurvinnslustöðvum Sorpu.

Umbúðum og leifum af flugeldum og tertum skal jafnframt skila á næstu 
endurvinnslustöð. Tökum höndum saman og komum bænum í samt horf 
og höldum honum áfram hreinum og fínum.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjöl 
skylduþjónustu Hafnarfjarðarbæjar.
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Á viðurkenningahátíð sem haldin var 
í Íþróttahúsinu við Strandgötu 28. 
desember sl. voru Axel Bóasson 
kylfingur úr Keili útnefndur íþróttakarl 
Hafnarfjarðar og Hrafnhildur Lúthers
dóttir sundkona úr Sundfélagi Hafnar
fjarðar kjörin íþróttakona Hafnarfjarðar.

Er þetta annað árið í röð sem Axel 
hlýtur þennan heiður og sjöunda árið í 
röð sem Hrafnhildur hlýtur þennan 
heiður.

Aðeins íþróttamenn sem keppa fyrir 
hafnfirsk íþróttafélög eru gjaldgengir í 
kjöri til íþróttamanns Hafnarfjarðar.

AXEL BÓASSON 
ÍÞRÓTTAKARL 
HAFNARFJAÐRAR 2016
Axel Bóasson er meðal bestu 

kylfinga á Íslandi og lék í ár á Nordic 
tour sem atvinnumaður í golfi á sínu 
fyrsta ári og hélt sæti sínu í mótaröðinni. 
Axel varð klúbbmeistari Keilis, sigraði 
á Borgunarmótinu, Securitasmótinu, á 
Eimskipsmótaröðinni, varð stiga meist
ari Golfsambands Íslands og í öðru sæti 
á Íslandsmótinu í höggleik. Hann var 
með meðalskor upp á 69 högg hér 
heima sem verður að teljast ótrúlega 
góður árangur. Til samanburðar er 
meðalskorið á PGA mótaröðinni 71,3 
högg og lægsta meðalskorið 69,1 högg. 
Axel tók þátt í fjölda alþjóðlegra móta 
á árinu.

HRAFNHILDUR LÚTHERS
DÓTTIR ÍÞRÓTTAKONA 
HAFNARFJAÐRAR 2016

Hrafnhildur Lúthersdóttir er sund kona 
í bringusundi og fjórsundi. Margfaldur 
Íslandsmeistari, Íslands methafi og 
landsliðskona í sundi. Hún varð fyrst 
íslenskra kvenna til að vinna til verð
launa á Evrópumeistaramóti í 50 m laug 
á árinu þar sem hún vann tvenn silfur
verðlaun fyrir 50 m bringusund og 100 
m bringusund og bronsverðlaun fyrir 
200 m bringusund. Hrafnhildur keppti á 

Ólympíuleikunum í Ríó í sumar og náði 
þeim frábæra árangri að verða sjötta í 
100 m bringusundi og í 11. sæti í 200 m 
bringusundi. Árangur Hrafnhildar er 
besti árangur íslenskrar sundkonu á 
Ólympíuleikunum. Í des em ber keppti 
Hrafnhildur á Evrópu meistaramótinu í 
sundi í 25 m laug í Windsor í Kanada 
og setti Íslandsmet í hverju sundi sem 
hún synti, samtals sjö met. Annars var 
árangur hennar í einstaklingsgreinum á 
mótinu eftir farandi; 50 m bringusund 
13. sæti, 100 m bringusund 14. sæti, 100 
m fjórsund 11. sæti.

FRJÁLSÍÞRÓTTALIÐ FH 
ÍÞRÓTTALIÐ ÁRSINS

Karla og kvennalið FH í frjálsum 
íþróttum var valið íþróttalið ársins. 
Liðið er Íslandsmeistari félagsliða í 
frjálsum íþróttum utanhúss og 
bikarmeistari í frjálsum íþróttum innan
húss og utanhúss. Áttu liðsmenn góðu 
gengi að fagna á alþjóðlegum mótum á 
árinu. Átta landsliðsmenn kepptu á 
Smáþjóðameistaramóti lands liða á 
Möltu, einn keppandi keppti á Evrópu
meistaramótinu í frjálsum íþróttum í 
Amsterdam í Hollandi, þrír keppendur 
kepptu á Norðurlandamóti í frjáls íþrótt
um innanhúss, auk þess tóku liðs menn 
þátt í fjölda verkefna í unglinga og 
ungmennaflokkum erlendis með góð
um árangri.

474 ÍSLANDSMEISTARAR
Alls urðu 473 einstaklingar í hafn

firskum íþróttafélögum Íslandsmeist
arar auk 62 þjálfara. Flestir komu frá 
FH eða 253, 97 frá SH, 32 frá Haukum, 
18 frá DÍH, 17 frá Keili, 14 frá Firði, 12 
frá Björk, 8 frá BH, SÍH og Kvartmílu
klúbbnum, 4 frá AÍK og einn frá Sörla, 
Bjarti og Lyftingafélagi Hafnarfjarðar.

Sjá myndir á FBsíðu Fjarðarfrétta.

Axel Bóasson og Hrafnhildur 
Lúthersdóttir íþróttamenn Hafnarfjarðar

Í sjöunda sinn í röð sem Hrafnhildur hlýtur þennan heiður og í annað sinn sem Axel hampar titlinum

Axel Bóasson úr Keili og Hrafnhildur Lúthersdóttir úr Sundfélagi Hafnarfjarðar, íþróttamenn Hafnarfjarðar 2016.

Frjálsíþróttalið FH var kjörið íþróttalið ársins. Einar Þór Einarsson og 
Ragnheiður Ólafsdóttir þjálfarar frjálsíþróttadeildar FH og Haraldur L. 
Haraldsson bæjarstjóri.

Fimleikafélagið Björk fékk ÍSÍ 
bikarinn fyrir uppbyggingu barna 
og unglingastarfs félagsins.  
Ingvar Kristinsson formaður Bjarkar. 
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Tilnefndar konur: Hrafnhildur Lúthersdóttir SH, Arna Stefanía Guðmunds dótt ir 
FH, Hanna Rún Bazev Óladóttir DÍH, Guðrún Brá Björgvinsdóttir Keil ir, Helga 
Jóhanns dóttir SÍH, Helena Sverrisdóttir Haukar, Maria Innes de Silva Perrera 
Haukar, Hjördís Ýr Ólafsdóttir SH, Sigríður Hrönn Bergþórsdóttir Björk.

Tilnefndir karlar: Aron Örn Stefánsson SH, Hilmar Örn Jónsson FH, Nikita 
Bazev DÍH, Einar Rafn Eiðsson FH, Axel Bóasson Keili, Davíð Þór Viðarsson 
FH, Janus Daði Smárason Haukar, Kári Jónsson Haukar, Aron Jarl Hillers 
AÍH. 
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ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 35.990 KR. (Eingreiðsla)

Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði. 

heilsaGY
M

TILBOÐIÐ GILDIR TIL OG MEÐ 23. JANÚAR 2017

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Suðurbæjarlaug og einnig í sund í 
Ásvallalaug. Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar 

gegn greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

Suðurbæjarlaug / sími 565 3080

www.gymheilsa.is

Korthafar geta pantað sér ókeypis tíma með þjálfara.
Þú færð kennslu á tækin og sérsniðna æfingaáætlun.

Bjóðum upp á nýjan, stóran, glæsilegan lóðasal 

7.-10. bekkur grunnskólaárskort 24.990
Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM 
heilsu samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. Nemendur 
7. og 8. bekk mega eingöngu æfa í salnum í fylgd 
fullorðinna/forráðamanna (eldri en 18 ára).

60 ára og eldri hjartanlega velkomnir
60-67 ára árskort á aðeins 28.990 kr. ef komið er 
fyrir klukkan 15:00.
67 ára og eldri árskort á aðeins 24.990 kr. ef komið 
er fyrir klukkan 15:00.
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Í upphafi nýs árs er vert að horfa fram 
á veginn, til þeirra fjölmörgu áskorana 
og tækifæra sem við okkur Hafn
firðingum blasa. Úttekt og umbætur á  
rekstri og bjart framundan á nýju ári

Í upphafi nýs árs er vert að horfa fram 
á veginn, til þeirra fjölmörgu 
áskorana og tækifæra sem við 
okkur Hafnfirðingum blasa. 
Úttekt og umbætur á  rekstri 
og fjármálum bæjarins hefur 
farið fram sem og greining 
þeirra verkefna og upp bygg
ingar sem æskileg er á 
komandi misserum og árum.

Vel tókst til við að endur
skipuleggja fjárhaginn og 
tryggja undirstöður hans. Framundan er 
vöxtur og efling bæjarins enda ætlum 
við að koma Hafnarfirði í fremstu röð 
sveitarfélaga landsins í öllu tilliti.

GJÖLD LÆKKUÐ
Um áramót lækkaði útsvar í Hafnar

firði og er nú í fyrsta sinn í 18 ár ekki 
inn heimt hámarks útsvar. Álagn ingar
prósenta fasteignaskatts á íbúðahúsnæði 
lækkaði einnig, til að koma til móts við 
hækkað fasteignamat, sem og holræsa 
og vatnsgjald. Dagvistargjöld á leik
skólum haldast óbreytt fjórða árið í röð, 
niðurgreiðslur frístundastyrkja og 
vegna barna hjá dagforeldrum aukast, 
systkinaafsláttur hækkar og innritunar
aldur barna á leikskóla heldur áfram að 
lækka. Allt eru þetta jákvæð merki þess 
að við erum á réttri leið.

ÞJÓNUSTA EFLD OG FRAM
KVÆMDIR Á DÖFINNI
Áfram verður unnið að innleiðingu og 

endurnýjun tölvubúnaðar í skól um. 
Áhersla á bættan námsárangur held ur 
áfram, undirbúningsstundum leikskóla
kennara verður fjölgað og umtalsvert 
meira fé verður varið í ýmis verkefni á 
fræðslusviði til að efla enn frekar metn
aðarfullt skólastarf í bæn um. Einnig er 
auknum fjármunum var ið til almennrar 
hreinsunar og um hirðu, eins og sópun 
gatna, snjó mokstur og grasslátt.

Áhersla er nú lögð á ráð deild og er 
eingöngu fram kvæmt fyrir eigið fé. Af 
fram kvæmdum á árinu ber hæst upp
bygging fyrsta hluta nýs íbúðahverfis í 
Skarðshlíð, þar sem úthlutað hefur verið 
fjölbýlishúsalóðum fyrir um 200 íbúðir 
og smíði nýs hjúkr unarheimilis við 
Sólvang í samstarfi við ríkið. Einnig 
hefjast fram kvæmdir við nýjan leik og 
grunnskóla í Skarðshlíð, íþróttaæfinga 
og kennslu sal hjá Haukum á Ásvöllum 
og endur nýjun gervigrass hjá FH í 
Kaplakrika. Einnig verður húsið Dverg
ur við Lækj ar götu 2 rifið og félagslegum 
íbúðum fjölgað til muna.

Þessa dagana er annar hluti upp bygg
ingar í Skarðshlíð í skipulagsferli en 
ráðgert er að lóðum undir einbýli og 
önnur sérbýli verði úthlutað þar fyrir 
vorið. Unnið er að skipulagsbreytingum 
í eldri hverfum bæjarins, meðal annars á 

Hraunum, til þéttingar byggðar. Mikil
vægt er að haldið verði áfram að skipu
leggja ný svæði fyrir íbúðabyggð, og 
kem ur þá Hamranesið helst til greina, til 
að anna þeirri miklu eftirspurn sem nú 
er.

BIRTIR YFIR 
HAFNARFIRÐI

Hafnarfjörður hefur allt til að 
bera til að halda áfram að vaxa 
og dafna og hlúa um leið að 
sinni sérstöðu. Tæki færin eru 
til staðar og það sjá einkaaðilar 
og aðrir sem áforma 
uppbyggingu hér. Sala 
atvinnulóða hefur tekið kipp að 

undanförnu sem er mjög jákvæð þróun. 
Stefnt er að því að skóflustunga að nýju, 
myndarlegu hóteli í miðbænum verði 
tekin innan fárra mánaða og þá hefur 
Hafrannsóknarstofnun ákveðið að flytja 
starfsemi sína á hafnarsvæðið okkar. Það 
eru góðar fréttir. Allt þetta og fleiri áform 
munu án efa hafa samlegðaráhrif í 
bæjarfélaginu og skapa atvinnutækifæri 
sem og enn frekari möguleika fyrir ýmis 
konar verslun og þjónustu.

Við erum á réttri leið í Hafnarfirði. Það 
hefur birt yfir bænum. Vil ég óska Hafn
firðingum gleðilegs og gæfuríks árs.

Höfundur er formaður bæjarráðs og 
fræðsluráðs.

Frjálsíþróttakonan Arna Stefanía 
Guðmundsdóttir var útnefnd íþrótta
kona FH í Kaplakrika á gamlársdag. Er 
þetta í fyrsta sinn sem FH útnefnir 
íþróttakonu og íþróttakarl en áður hefur 
félagið útnefnt íþrótta mann ársins. 
Aðrar konur sem tilefndar voru: Birna 
Íris Helgadóttir, handknatt leiks deild; 
Jeanette J. Williams, knattspyrnu deild 

og Aldís Edda Ingvarsdóttir, skylminga
deild.

Davíð Þór Viðarsson knattspyrnu
maður var útnefndur íþróttakarl FH en 
móðir hans tók við verðlaununum í 
fjarveru hans. Aðrir karla sem tilnefndir 
voru: Hilmar Örn Jónsson, frjáls íþrótta
deild; Einar Rafn Eiðsson, handknatt
leiks deild og Guðjón Ragnar Brynj
arsson, skylm ingadeild.

AFHENT ÚR 
MINNINGARSJÓÐI
Á hátíðinni í Kaplakrika var af hent úr 

íþrótta og af reks sjóði til minn ing ar um 
Hrafn kel Kristjáns son íþróttaf rétta
mann sem lést í bíl slysi árið 2009.

Þetta var sjötta árið í röð sem sjóður
inn styrk ir deild ir fé lags ins, en í þetta 
skiptið var 7. og 8. flokkur í knattspyrnu 
styrktur með sérmerktum hlýjum 
húfum sem leikmennirnir geta notað á 
æfingum á veturna.

Sundfélag Hafnarfjarðar  • Ásvallalaug • www.sh.is • sh@sh.is

Allar upplýsingar um námskeiðin og innritun eru á heimasíðu SH www.sh.is 

Fjölbreytt tilboð  
sundnámskeiða

Skráðu þig  
og þína núna!

styrkir barna og unglingastarf SH

Sundnámskeið fyrir börn 4-6 ára og 3-4 ára
– Nýir hópar í Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug 

Sundkennsla og sundæfingar fyrir alla aldurshópa
Framhaldsnámskeið fyrir 3-4 ára og 5-6 ára
– Sundhöllin, Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug

Skriðsundsnámskeið fyrir fullorðna
– Ný námskeið hefjast 2. febrúar og 7. mars 

Bjart framundan á nýju ári

Rósa 
Guðbjartsdóttir

Arna Stefanía  
og Davíð Þór 

íþróttamenn FH

Arna Stefanía Guðmundsdóttir 
íþróttakona FH 2016.

Davíð Þór Viðarsson íþróttakarl FH 
2016. (mynd frá 2015)

Íþróttakonur og íþróttakarlar voru útnefndir fyrir hverja deild félagsins. 
Guðrún Bjarney Bjarnadóttir móðir Davíðs Þórs tók við hans verðlaunum.
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Flatahrauni 5a Hfj.    Sími: 555 7030

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

Kíktu á matseðilinn á 
www.burgerinn.is   

 

 
  

Fullorðnir  
Skvísutímar  

Unglingar  
Ballett  
Djassdans  
Nútímadans  
Djassdans fyrir byrjendur  
Silki  

NÝTT

NÝTT

Söngleikjadans  
Þrek og teygjur  

 

NÝTT

NÝTT

Börn  
Ballett  
Barnadansar  
Djassdans  

  Húlla með Húlladúllunni  

Akrobat með Húlladúllunni  

Silki
Hipp hopp  
Söngleikjadans  

NÝTT

NÝTT

Húlla með Húlladúllunni  

Akrobat með Húlladúllunni  

 NÝTT

Móðir & Barn
Stimulastik 2-12 mán.
Barnaglans 12-24 mán. 

Spennandi dansnám
Glæsileg vorsýning

í Borgarleikhúsinu

Bæjarhraun 2     3 hæð    www.listdansskoli.is    S:894 0577

Skráning og allar nánari upplýsingar
eru á listdansskoli.is

LISTDANSSKÓLI
HAFNARFJARðAR

Skemmtileg námskeið
frá 2 ára aldri
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Húsin heita..
Í jólablaði Fjarðarfrétta fengu 

lesendur að spreyta sig á því að raða 
saman myndum og nöfnum á húsum. 

Eflaust hafa margir getað það án 
mikkillar fyrirhafnar en hér má sjá 
lausnirnar.

Blöndalshús Gesthús

Melshús Gerði

Stefánshús Sýslumannshúsið

Deild Litli Klettur

Hábær Gúttó

Þórsmörk Brautarholt

Bungalow Nafnlaust hús við Strandgötu
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Knattspyrnufélagið Haukar útnefndu 
á gamlársdag, íþróttakarl og íþróttakonu 
Hauka 2016. 

Deildir félags ins, almenningsíþrótta
deild, handk nattleiksdeild, karatedeild, 
knatt spyrnudeild og körfuknatt leiks
deild tilnefndu öll eina konu og einn 
karl.

Körfuknattleikskonan Helena Sverr
isdóttir var útnefnd íþróttakona Hauka 
2016 og körfuknattleiksmaðurinn Kári 
Jónsson var útnefndur íþróttakarl 
Hauka 2016. 

Helena tók við verð laun unum á hátíð 
á Ásvöllum á gamlársdag en bróðir 
Kára tók við verðlaununum fyrir hans 
hönd.

Aðrir sem tilnefndir voru:
Guðrún Ásta Árnadóttir almenn ings

íþróttadeild, Hjördís Helga Ægisdóttir 
karatedeild, Sara Rakel Hinriksdóttir 
knattspyrnudeild, Maria Innes de Silva 
Perrera handknattleiksdeild, Gunnar 
Ingi Ingvarsson karatedeild, Sigurður 
Sveinn Antonsson almennings íþrótta

deild, Alexander Freyr Sindrason knatt
spyrnudeild og Janus Daði Smárason 
handknattleiksdeild.

GUNNAR ÚTNEFNDUR 
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Gunnar Magnússon var útnefndur 

þjálfari Hauka 2016.
Aðrir sem tilnefndir voru:
Eva Ósk Gunnarsdóttir karateþjálfari, 

Ívar Ásgrímsson körfuknattleiksþjálfari 
og Kjartan Stefánsson handknattleiks
þjálfari.

Helena og Kári 
íþróttamenn Hauka

Helena Sverrisdóttir
Kári Jónsson Lj

ós
m

.: 
G

uð
ni

 G
ís

la
so

n

Bróðir Kára tók við hans verðlaunum. Samúel Guðmundsson formaður Hauka.

Gunnar Magnússon þjálfari ársins.
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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Undanfarin tíu ár hefur skólasam
félagið í Áslandsskóla; kennarar, for
eldr ar og nemendur, styrkt Mæðra
styrksnefnd Hafnarfjarðar með frjálsum 
fram lögum fyrir jólin. Fulltrúar nefnd
arinnar komu á jólaskemmtun í 
Áslandsskóla fyrir jólin og tóku við 
framlagi úr hendi Leifs S. Garðarssonar 
skólastjóra. 

Í ár söfnuðust alls 318.746. krónuren 
á tíu árum hefur skólasamfélagið styrkt 
Mæðrastyrksnefnd um alls 2.417.441. 
krónur. Þessi hugsun tengist einni af 
fjórum hornstoðum skólans, þjónustu 
við samfélagið. 

Skólasamfélag styrkir Mæðrastyrksnefnd Í Hafnarfirði er það orðinn 
órjúfanlegur hluti af aðventunni að láta 
gott af sér leiða til þeirra sem minna 
mega sín.

Í desember efndu líka 10. bekkingar í 
Víðistaðaskóla til jólabingós einnig til 
styrktar Mæðrastyrksnefnd Hafnar
fjarðar.

Blíðskaparveður var um áramótin í Hafnarfirði, nærri heiðskírt og logn. Því lá reykur yfir og mengun í mesta lagi.
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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
Þrettándagleði
Jólin verða kvödd með dansi og söng á  
þrettánda gleði á Ásvöllum á morgun 
föstudag. Skemmtidagskrá hefst kl. 18 
og lýkur með flugeldasýningu kl. 19. 
Kaffi, heitt kakó, blys og kyndlar til sölu 
á staðnum á vægu verði.

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.
Á sunnudaginn kl. 14 er boðið til 
samtals um byggingar, list og bygg-
ingarlist í Hafnarborg. Listamaðurinn 
Egill Sæbjörnsson og rithöfundurinn 
Andri Snær Magnason ræða togstreitu 
og samhljóm bygginga og listar og 
hvernig það gleymist oft að byggingar 
eru ekki bara verkfræði og peningar 
heldur eru þær svið mannlífsins.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Hjá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar 
eru kenndar hinar ýmsu dansgreinar að 
sögn Auðar Haraldsdóttur eins og street 
jazz, hip hop, vreak, jazzleikskóli fyrir 
35 ára og samkvæmisdans.

SAMKVÆMISDANS
„Við kennum samkvæmisdans fyrir 

alla aldurshópa. Hjóna og para tímarnir 
á kvöldin eru mjög vinsælir hjá okkur,“ 
segir Auður. Hægt er að stunda dansinn 
sér til skemmtunar, en einnig sem 
keppn is íþrótt. Sett upp metnað arfull 
æf inga áætlun yfir veturinn fyrir keppn
is pörin þar sem pörin æfa 5 sinum í 
viku og fara reglulega í æfingbúðir. 
Yngsti hópurinn í sam kvæmis
dönsunum er 69 ára. Hópur barna sem 
er með grunninn og búin að læra áður 
æfir þrisvar í viku. Er hópurinn að 
undirbúa sig undir dans keppnir. 

STREET JAZZ 
Í íþróttasal Setbergsskóla er kenndur 

street jazz og eru hópar fyrir yngri og 
eldri nemendur. Andrea Sigurð ardóttir 
sér um street jazz hópana og hefur verið 
mikil aðsókn hjá henni í vetur. 
Nemendur æfa tvisvar í viku og er 
kennt fram á vor. Nemendur Andreu 
hafa verið duglegir að sýna á hinum 
ýmsu viðburðum tengdum dansinum. 

BREAK OG HIP HOP 
Break og Hip Hop er kennt kl. 17 á 

þriðjudögum og fimmtudögum í 
íþróttahúsi Setbergskóla og er það 
Javier Valino frá Spáni sem sér um 
þessa hópa. Javier er margfaldur meist
ari í samkvæmisdönsum bæði erlendis 
og hérlendis ásamt því að hafa langa og 
góða reynslu í Break og Hip Hop 
dönsum. 

BARNADANSAR

Jazzleikskólinn hjá DÍH er ætlaður 
börnum á aldrinum 35 ára. Þar er 
kenndur þroskandi og uppbyggjandi 
dansar við líflega tónlist, sérsamdir 
fyrir þennan aldurshóp. Jazzleikskólinn 
er einu sinnu í viku, á laugardögum. 

DANSKEPPNI 
DÍH heldur sína eigin danskeppni, 

sem er hin árlega Lottó Open dans
keppni í nóvember í íþróttahúsinu 
Strand götu. Að halda stóra danskeppni 
með um 150 danspörum og yfir 100 
sýningarbörnum, er mikið og krefjandi 
verkefni. Auður Haraldsdóttir dans
kennari heldur utan um keppnina ásamt 
foreldrafélagi DÍH sem sér um veitinga
sölu og uppsetningu keppninnar. 
Undirbúningstímabilið og síðan 
keppnin sjálf er jafnframt afar mikil
vægur þáttur í félagslega hluta starfsemi 
DÍH og eykur stolt iðkenda á sínu 
félagi. 

„Talsverð fólksfjölgun hefur orðið í 
Hafnarfirði og hefur það komið okkur 
til góða. Einnig hefur niðurgreiðsla 
vegna íþróttaiðkunar í Hafnarfirði verið 
kærkomin vítamínsprauta,“ segir 
Auður og bendir á að stórglæsileg 
nemendasýning verði haldin í vor á 21 
árs afmæli DÍH. 

Innrítun fer fram á www.dih.is og í 
síma 8616522.

Dansinn er í mikilli sókn

Nicola Barbizi og Sara Rós Jakobsdóttir er glæsilegt danspar í DÍH.

Komdu í Karate
Frábær æfing fyrir fólk 
á öllum aldri 
Byrjenda- og framhalds námskeið  
hefjast 5. janúar.
– Ókeypis prufutími
Allar nánari upplýsingar á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is

Auður Haraldsdóttir.
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Handbolti: 
11. jan. kl. 10.30, Kaplakriki 

FH - Afturelding, 1. deild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Afturelding  FH: 2032

Haukar  FH: 2425

ÚRSLIT KVENNA:
Stjarnan  Haukar: 3624

Körfubolti: 
5. jan. kl. 19.15, Borgarnes 

Skallagrímur - Haukar, Úrv.d. karla

8. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Njarðvík, Úrvalsd. kvenna

11. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Grindavík, Úrvalsd. kvenna

Fótbolti: 
7. jan. kl. 14, Fífan 

Breiðablik - Haukar, Faxaflóamót kv.

8. jan. kl. 16, Kórinn 
Stjarnan - FH, Faxaflóamót kvenna

Deildarbikarinn

FH sigraði
FH sigraði í deildarbikarnum, 

keppni 4 efstu liða í handbolta karla. 
Vann Hauka með einu marki og 
Aftureldingu í úrslitaleik 3220.

ÍÞRÓTTIR
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

Hafrannsóknarstofnun mun flytja í 
nýtt hús sem byggt verður við 
Fornubúðir 5 ef allt gengur að óskum. 
Það er félagið Fornubúðir eignar halds
félag ehf. sem mun byggja og leigja 
húsið til Hafrannsóknarstofnunar.

Reyndar mun útgerðaraðstaða stofn
unar innar verða í gamla SÍF húsinu en 
Hafrannsóknarstofnun mun nýta 3 af 5 
hæðum í nýbygggingunni. Að sögn 
Jóns Rúnars Halldórssonar hjá Fornu
búðum er ekki endanlega búið að ganga 
frá samningum en næsta verk er að láta 
fullhanna húsið. Reiknar hann með að 

hægt verði að ljúka byggingu á um 15 
mánuðum en leigusamningurinn verði 
til 25 ára.

YFIR 160 STARFSMENN
Þetta er kjöraðstaða fyrir stofnunina 

sem nú getur haft alla sína starfsemi á 
einum stað en Veiðimálastofnun 
sameinaðist stofnuninni á síðasta ári og 
eru starfsmenn eru nú rúmlega 160. 
Rannsóknarskip stofnunarinnar, Bjarni 
Sæmundsson og Árni Friðriksson 
munu því geta lagst að bryggju nokkra 
metra frá skrifstofubyggingunni.

Hafró flytur  
í Hafnarfjörð

Byggt verður nýtt 5 hæða hús á Fornubúðum

Þessi ásýnd mun breytast er fimm hæða hús rýs við endann á húsinu.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Ball í Hafnarborg

Stebbi Ó. Swingsextett fékk gesti í Hafnarborg til að svífa um gólfin í léttri 
sveiflu á gamlárstónleikaballi  29. desember sl. Leikin voru sveiflulög frá þriðja 
áratuginum og síðar. Skemmtileg uppákoma sem mætti sjást meira af hér í bænum.
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Við hjálpum þér að koma auga á þá hæfileika sem í þér búa og yfirstíga það sem 
heldur aftur af þér. Við munum hvetja þig til að taka stærri skref með skýrari 
markmið, virkja sköpunarkraftinn og koma sjálfum þér og öðrum á óvart með 
því að springa út og blómstra. Það er okkar markmið.

• Vertu til fyrirmyndar í mannlegum samskiptum
• Gerðu kynningarnar þínar ógleymanlegar
• Komdu sölutölunum í hæstu hæðir
• Gerðu þjónustuna eftirminnilega
• Vertu leiðtoginn sem hrífur aðra með

Sýndu hvað í þér býr

Skráning á: www.dale.is
Sími 555 7080
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30 - 50% 
afsláttur

Gleraugnaverslunin þín

30 - 50% 
afsláttur

Ný og betri búð! 

20 % 
afsláttur
af fylgihlutum

Súrdeigin okkar eru alvöru!



Lifandi laugardagur
 Opið til kl. 16 laugardaginn 7. janúar

Finndu okkur á

30 % 
afsláttur

30 - 50% 
afsláttur

30 - 40% 
afsláttur

30 - 50% 
afsláttur

http://www.fjardarfrettir.is

