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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

256 Hafnfirðingar eru í brýnni þörf fyrir 
félagslegt húsnæði í Hafnarfirði en fjöl
skylduþjónusta Hafnarfjarðar hefur metið 
þessa umsækjendur í brýnni þörf fyrir 
húsnæði.

Er 161 um sókn á biðlista fyrir félagslegar 
íbúðir en á bak við umsóknirnar eru 256 
einstaklingar, 165 fullorðnir og 91 barn. Þar af 

eru 70 öryrkjar eða sjúklingar. Á þetta bendir 
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir í grein 
sinni í blaðinu í dag.

Segir hún það stinga í augun að á meðan 
veita á 200 milljónum í félagslegar íbúðir fyrir 
fólk í brýnni þörf fyrir húsnæði veiti meiri
hlutinn tæpum 350 milljónum í nýbyggingu 
íþrótta mannvirkja og gervigrasvöll. 

256 Hafnfirðingar í 
brýnni þörf fyrir húsnæði

Langur biðlisti eftir félagslegu húsnæði í Hafnarfirði

Forgangsröðun í fjármálum Hafnarfjarðarbæjar er helsta viðfangsefni bæjarstjórnar.
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Strandgata 75 • 583 6000 • vonmathus.is • facebook/vonmathus

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

220,4 m², 6 herbergja (4 svefnh.) 
parhús á tveimur hæðum með bílskúr. 
Glæsilegt útsýni! 

Verð 66,9 millj. kr. 

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

Verð 38,5 millj. kr.

Fallegt 202,0 m² raðhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr á góðum og 
rólegum stað. Afhendist tilbúið til inn-
réttingar. Hátt til lofts og stórir gluggar, 
gólfhiti.   Verð 57,9 millj. kr.

Kjarrberg 3 Eskivellir 7

Hnoðravellir 4

http://www.fjardarfrettir.is
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Auglýsingar 
fjardarfrettir@fjardarfrettir. is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 22. janúar
Guðsþjónusta kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur 
undir stjórn Helgu Þórdísar 

Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Hulda Hrönn helgadóttir.

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

Umsjón: María og Bryndís.
Hressing í safnaðarsalnum  

eftir guðsþjónustur.

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 

Ljósmengun í Hafnarfirði er 
vaxandi vanda  mál þrátt fyrir að 
nýrri ljósgjafar í götuljósum séu 
mun betri en þeir sem fyrir eru. 
Lýsing hefur þótt til sjálfsagðra 
hluta og hugtakið meira er betra 

hefur í raun verið við lýði. Með vaxandi aðgengi 
að hvers kyns lýsingu og betri efnahag þykir 
jafnvel sjálfsagt að flóðlýsa húsið sitt þó með því 
sé verið að búa til risa stóran lampa. Ljósið af 
húsinu endurspeglast á næsta hús og fólk þarf 
jafnvel að draga gardínur fyrir að nóttu til að fá 
myrkur inni hjá sér í svartasta skammdeginu.

Ljósmengun getur verið til óþæginda, haft í för 
með sér hættu vegna þess að illa staðsett ljós getur 
hindrað sjón í stað þess að bæta. Í raun ætti helst 
aldrei að sjást í sjálfan ljósgjafann, heldur ætti 
aðeins að sjást það sem hann lýsir upp. Með góðri 
lýsingu þarf jafnvel mun minni lýsingu og þannig 
mætti spara mikla fjármuni. Öll þekkjum við þegar 
ekið er á móti okkur með háu ljósi, þannig viljum 
við ekki hafa lýsinguna í Hafnarfirði.

Ýmis sveitarfélög, þá oftar erlendis, hafa sett sér 
sérstaklega áætlun þar sem markmiðið er að auka 
gæði lýsingar, skapa meira öryggi og velllíðan um 
leið og hægt er að lækka útgjöld til reksturs 
lýsingarkerfa. Gaman væri ef Hafnarfjörður 
skipaði sér á bekk með slíkum sveitarfélögum og 
þá gætu íbúar Hafnarfjarðar jafnvel átt auðveldara 
með að sjá norðurljósin og stjörnurnar.

Hafnarfjarðarhöfn hefur löngum verið mikill 
lýsingarsóði og þar hefur logað ljós í öllum 
skúmaskotum dag og nótt. Átak var gert ekki fyrir 
alllöngu til að takmarka sjónræn áhrif frá 
ljósamöstrum á höfninni með þeirri einföldu 
aðferða að snúa ljósunum betur niður. Enda engin 
þörf á að lýsa upp í loftið.

Á nokkrum stöðum í bænum geta menn horft á 
þar sem lýsingarsóðaskapur er mikill. Sést það best 
þegar mistur er en þá lýsa kastarar á þessum 
stöðum upp mistrið og ljósið sést alls staðar að úr 
bænum. Þau má finna á banka, kirkju og á 
íþróttavelli. Horfum í kringum á okkur og skiljum 
betur hvað ljósmengun er.

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 22. janúar

Messa kl. 11
 Sunnudagaskóli kl. 11

 

 www.astjarnarkirkja.is

Undanfarið hafa verið söngkeppnir í grunnskólum 
bæjarins þar sem nemendur keppa um að verða 
fulltrúar síns skóla eða öllu heldur félagsmiðstöðvar í 
söngkeppni félagsmiðstöðva Hafnarfjarðar. 

Keppnin er árleg og verður að þessu sinni haldin í 
Bæjarbíói við bestu aðstæður á föstudaginn kl. 20.

Þar keppa tveir fulltrúar hverrar félagsmiðstöðvar 
sem eru í öllum grunnskólum bæjarins. Dómnefnd 
velur fulltrúa tveggja félagsmiðstöðva sem verða 

útnefndir sigurvegarar og fá að verða fulltrúar Hafnar
fjarðar í Samfestingnum, söngkeppni Samfés, sam
taka félagsmiðstöðva.

Þarna munu því stíga á stokk margir ungir efnileg ir 
söngvarar sem hafa kjark til að standa frammi fyrir 
fullum sal af fólki og syngja.

Aðgangseyrir er 400 kr. og öllum heimill aðgangur 
á meðan húsrúm leyfir en búist er við góðri þátttöku 
grunnskólanema.

Grunnskólanemendur 
syngja til sigurs í Bæjarbíói

Fulltrúar tveggja skóla keppa á Samfestingnum

Sigurvegarar síðasta árs, Ísold Ylfa Schweitz Jakobsdóttir úr Hrauninu, Víðistaðaskóla og Helena 
Clausen Heiðmundsdóttir, Hildur Clausen Heiðmundsdótir og Saga Rún Vilhjálmsdóttir úr Mosanum, 
Hraunvallaskóla.
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Allt í einum pakka í Víkingaþorpinu – Öðruvísi stemmning
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Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 20.janúar

Pakkatilboð í Víkingastræti

ATH.  Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum. Tilboð gilda til 15 apríl 2017
Aukanótt í 2ja manna herbergi kr. 5.800, á mann

1. Þorrapakki:
Gisting, bjór og þorrahlaðborð
Víkingasveitin leikur fyrir matargesti
Tveggja manna herbergi kr. 14.400 á mann

2. Árshátíðarpakki: 
Gisting með fordrykk og þriggja rétta hátíðarkvöldverði
Tveggja manna herbergi  kr. 14.900 á mann

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu
Tveggja manna herbergi kr. 14.100 á mann

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar
www.fjorukrain.is

Víkingasveitin leikur fyrir 
matargesti eins og þeim 

einum er lagið

Gerum tilboð fyrir hópa 
í gistingu og mat

Sérréttamatseðill

HLIÐ ÁLFTANESI

Veitingar og gisting

Hlið á Álftanesi

Við kynnum nýjan 
möguleika í mat 

og gistingu.
Verið velkomin 

Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 20.janúar

Jón Gunnarsson samgöngu og 
sveitarstjórnarráðherra hefur staðfest 
við Fjarðarfréttir að hann hafi tekið 
ákvörðun um að ráðist verði í útboð á 
gatnamótum Krýsuvíkurvegar og 
Reykjanesbrautar mjög fljótlega.

Segir hann að samkvæmt þeim 
upplýsingum sem hann hafi sé verkið 
svo gott sem tilbúið til úboðs.

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa 
fagnað ákvörðun ráðherrans en á 
undan förnu ári hefur verið þrýst veru
lega á að ráðist verði í gerð mislægra 
gatnamóta Krýsuvíkurvegar og 
Reykja nesbrautar. Tengja þau einnig 
Hvaleyrarholtið við Vellina og léttir 
mjög á umferð út úr Völlunum og þurfa 
íbúar þá að aka færri hringtorg á leið 
sinni úr hverfinu. Að vísu bætist við 
nýtt hringtorg á mótum Krýsuvíkur
vegar og Álfhellu en þau eiga að 
minnka hættu vegna þungrar umferðar 
malarflutn inga bíla sem daglega fara 
um Krýsu víkurveg.

HRINGTORGIN Á 
REYKJANESBRAUT 
SPRUNGIN
Hann gat hins vegar ekki sagt til um 

það á þessari stundu hvenær ráðist yrði 
í tvöföldun Reykjanesbrautar og 
lagfæringar á gatnamótum við Lækjar

götu og Kaplakrika, sagðist ekki hafa 
enn náð að kynna sér þau mál nægilega 
vel til þess.

Þau gatnamót eru yfirfull á álags
tímum og eru þar langar bílaraðir. Erfitt 

er að komast út úr Setberginu og yfir 
Reykjanesbrautina en oft stendur 
umferðin kyrr eða stanslaus umferð er 
eftir Reykjanesbrautinni. Vegagerðin 
skoðar ýmsar bráðabirgðalausnir eins 

og ljósastýrða aðkomu að hringtorginu 
við N1 sem hjálpar innanbæjarakstri í 
Hafnarfirði en leysir engan vanda. 
Þarna þurfa að koma mislæg gatnamót 
eins og áður var áætlað.

Mislæg gatnamót boðin út á næstunni
Jón Gunnarsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur staðfest að farið verði í verkefnið

Hér má sjá væntanlega legu mislægu gatnamótanna og tengingu við Byggðabrautina.
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Nú liggur fyrir fjárhagsáætlun 
Hafnar fjarðarkaupstaðar. Af orðum 
meirihluta bæjarstjórnar, fulltrúum 
Sjálfstæðismanna og Bjartrar framtíðar 
við kynningu fjárhagsáætl
unarinnar má skilja að loks sé 
búið að snúa við rekstri 
bæjarins. Það er vel og því ber 
að fagna. Að margra mati er 
þó ekki sanngjarnt af meiri
hlutanum að eigna sér einum 
þá góðu þróun því á síðasta 
kjörtímabili átti sér stað mikil 
vinna af hálfu fyrri meirihluta 
Vinstri grænna og Samfylk
ingar við endurfjármögnun vegna stöðu 
bæjarins eftir hrun og er árangur að 
sjást af þeirri vinnu núna. Í allri gleðinni 
yfir þessu ber þó skugga á. Það skýrist 
af forgangsröðun núverandi meirihluta 
þegar kemur að því að útdeila fjár
munum bæjarfélagsins. 

Afar slæmt ástand er á húsnæðis
markaði sem bitnar hefur verst á ungu 
fólki og fólki sem hefur minni mögu
leika en aðrir til þess að afla tekna. Í 

Hafnarfirði eru 161 um sókn á 
biðlista fyrir félagslegar 
íbúðir, það eru skv. uppl.  
fjölskylduþjónustu 256 
einstaklingar, 165 fullorðnir 
og 91 barn. Þar af eru 70 
öryrkjar eða sjúklingar. Allir 
umsækjendurnir eru metnir í 
brýnni þörf fyrir húsnæði.

Í fjárhagsáætlun Hafnar
fjarðarbæjar kemur fram að 

veita eigi 200 milljónum í félagslegar 
íbúðir, en er verið að gera nóg? Það 
mun alls ekki leysa vanda allra á 
biðlistanum. 

Það stingur í augun að á meðan veita 
á 200 milljónum í félagslegar íbúðir 
fyrir fólk í brýnni þörf fyrir húsnæði 

veitir meirihlutinn tæpum 350 
milljónum í nýbyggingu íþrótta
mannvirkja og gervigrasvöll. 

Til þess að fyrirbyggja misskilning 
þá tel ég íþróttir mjög mikilvægar og vil 
veg þeirra sem mestan, en þegar við 
forgangsröðum þá ber okkur að mínu 
mati að sinna fyrst lögbundnum 
skyldum en sveitarfélög bera ábyrgð á 
og hafa lögbundna skyldu til þess að 
leysa húsnæðisþörf þeirra íbúa sem 
þurfa aðstoð við húsnæðisöflun sbr. 5. 
gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál. 

Ég er þess fullviss að ef einhver af 
biðlistanum, ég tala nú ekki um börnin 
91 yrðu spurð hvort brýnna væri að 
verða þeim úti um þak yfir höfuðið eða 
byggja ný íþróttamannvirki, stæði ekki 
á svörum.

Höfundur er bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar.

Elva Dögg Ásudóttir 
Kristinsdóttir

Þak yfir höfuðið  
og skyldur sveitarfélaga 

Sýslumaðurinn á Suðurlandi heldur 
úti Lögbirtingablaðinu sem í dag er 
eingöngu á netinu. Þar eru birtar m.a. 
auglýsingar um nauðungarsölur, stefn
ur, umferðarauglýsingar og annað sem 
telst nauðsynlegt að auglýsa opinberlega 
til að tryggja að hlutaðeigendur sjái það 
sem þar kemur fram. Það er hins vegar 
sá galli á gjöf Njarðar að til þess að sjá 
einstaka flokka þá verður viðkomandi 
að kaupa áskrift!

Að vísu er hægt að sækja einstök 
tölublöð á pdf sniði en þá þurfa menn 
að fylgjast ansi vel með og frestir geta 
verið liðnir þegar þau koma út enda 
rafræna útgáfan sú lögformlega.

Áskriftargjaldið er ekki hátt, 2.000 kr. 
á ári en það hlýtur að vera undarlegt að 
þegnar landsins þurfi að kaupa aðgang 
að upplýsingum um löggjörninga eins 
og fyrirköll, stefnur, áskoranir og aðrar 
tilkynningar. 

Er eðlilegt að seldur 
sé aðgangur?

Erfitt t.d. að fylgjast með nauðungasölum

Lögbirtingablað
Heimilisfang: Ránarbraut 1, 870 Vík. Sími 458 2800. Myndsendir 458 2860. 

Netfang: logbirtingabladid@syslumenn.is • Veffang: www.logbirtingablad.is.

ISSN 1670-0236 (vefútgáfa) – ISSN 1670-0228 (prentuð útgáfa) 

Árg. kostar kr. 71.500, eintakið kr. 715.

Gefið út samkvæmt lögum nr. 15 10. mars 2005

Nr.  4   110. ár  

Föstudaginn 13. janúar 2017

Útgáfud.: 20. september 2016

Hlutafélagaskrá – nýskráning

Félagið heitir: Icefix ehf. 

Kt.: 490916-2020. 

Heimili og varnarþing: Vesturbraut 17, 780 Höfn í 

Hornafirði. 

Dagsetning samþykkta er: 1. september 2016. 

Stofnendur: Sigurður Gunnar Jónsson, kt. 271076-2909, 

Vesturbraut 17, 780 Höfn í Hornafirði. 

Stjórn félagsins skipa skv. fundi dags.: 1. september 2016. 

Stjórnarmaður: Sigurður Gunnar Jónsson. Varastjórn: Heiða 

Vilborg Sigurbjörnsdóttir, kt. 070590-2559, Vesturbraut 11, 

780 Höfn í Hornafirði. 

Firmað ritar: Stjórnarmaður. 

Framkvæmdastjórn: Sigurður Gunnar Jónsson. 

Prókúruumboð: Sigurður Gunnar Jónsson. 

Skoðunarmaður/endurskoðandi: KPMG ehf., kt. 590975-

0449, Borgartúni 27, 105 Reykjavík. 

Hlutafé kr.: 500.000 ISK

Tilgangur: Tilgangur félagsins er viðgerðir bifreiða og 

vinnuvéla og önnur tengd þjónusta, akstur með ferðamenn, 

útleiga bifreiða, innflutningur og sala varahluta, 

lánastarfsemi og önnur tengd þjónusta. 

Hömlur á meðferð hlutabréfa: Já. 

Lausnarskylda á hlutabréfum: Nei. 

Ríkisskattstjóri, hlutafélagaskrá.

( 2016018681

Útgáfud.: 20. september 2016

Hlutafélagaskrá – nýskráning

Félagið heitir: Þróunarfélag Grundartanga ehf. 

Kt.: 490916-0590. 

Heimili og varnarþing: Innrimel 3, 301 Akranes. 

Dagsetning samþykkta er: 7. júlí 2016. 

Stofnendur: Borgarbyggð, kt. 510694-2289, Borgarbraut 14, 

310 Borgarnes, Faxaflóahafnir sf., kt. 530269-7529, 

Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, Reykjavíkurborg, kt. 

530269-7609, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík, Hvalfjarðarsveit, 

kt. 630606-1950, Innrimel 3, 301 Akranes, 

Akraneskaupstaður, kt. 410169-4449, Stillholti 16-18, 300 

Akranes, Skorradalshreppur, kt. 600269-0709, Horni, 311 

Borgarnes. 

Stjórn félagsins skipa skv. fundi dags.: 7. júlí 2016. 

Formaður stjórnar: Björgvin Helgason, kt. 260876-3849, 

Eystra-Súlunesi 1, 301 Akranes. Meðstjórnendur: Ólafur 

Guðmundur Adolfsson, kt. 181067-4899, Hjarðarholti 1, 

300 Akranes, Líf Magneudóttir, kt. 130874-6069, Hagamel 

32, 107 Reykjavík, Árni Hjörleifsson, kt. 190347-3119, 

Horni, 311 Borgarnes, Geirlaug Jóhannsdóttir, kt. 010176-
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4929, Þórunnargötu 4, 310 Borgarnes, Sigurður Björn 

Blöndal, kt. 081269-5729, Kirkjuteigi 17, 105 Reykjavík. 

Varastjórn: Rakel Óskarsdóttir, kt. 250976-4299, Ásabraut 

23, 300 Akranes, Jón Eiríkur Einarsson, kt. 021068-5789, 

Mófellsstaðakoti, 311 Borgarnes, Jónína Erna Arnardóttir, 

kt. 100267-4549, Þórunnargötu 2, 310 Borgarnes, Stefán 

Gunnar Ármannsson, kt. 200266-5369, Skipanesi, 301 

Akranes, Hildur Sverrisdóttir, kt. 221078-6089, Ásvallagötu 

61, 101 Reykjavík, Elsa Hrafnhildur Yeoman, kt. 210872-

3029, Vesturgötu 46a, 101 Reykjavík. 

Firmað ritar: Meirihluti stjórnar. 

Prókúruumboð: Björgvin Helgason. 

Skoðunarmaður/endurskoðandi: KPMG ehf., 590975-0449, 

Borgartúni 27, 105 Reykjavík. 

Hlutafé kr.: 4.500.000 ISK

Tilgangur: Tilgangur félagsins er að vinna að 

framfaramálum á athafna-, iðnaðar- og hafnarsvæðinu við 

Grundartanga í Hvalfjarðarsveit. 

Hömlur á meðferð hlutabréfa: Já. 

Lausnarskylda á hlutabréfum: Nei. 

Ríkisskattstjóri, hlutafélagaskrá.

( 2016018700

Útgáfud.: 20. september 2016

Hlutafélagaskrá – nýskráning

Félagið heitir: Promedia ehf. 

Kt.: 490916-0830. 

Heimili og varnarþing: Hlíðarhjalla 29, 200 Kópavogur. 

Dagsetning samþykkta er: 11. ágúst 2016. 

Stofnendur: Úlfar Þórðarson, kt. 190881-5129, Hlíðarhjalla 

29, 200 Kópavogur. 

Stjórn félagsins skipa skv. fundi dags.: 11. ágúst 2016. 

Stjórnarmaður: Úlfar Þórðarson. Varastjórn: Þórður 

Steingrímur Guðmundsson, kt. 300645-4109, Hlíðarhjalla 

29, 200 Kópavogur. 

Firmað ritar: Stjórnarmaður. 

Framkvæmdastjórn: Úlfar Þórðarson. 

Prókúruumboð: Úlfar Þórðarson. 

Skoðunarmaður/endurskoðandi: Ólöf Arnbjörg Þórðardóttir, 

kt. 151064-3029, Brattholti 6e, 270 Mosfellsbær. 

Hlutafé kr.: 500.000 ISK

Tilgangur: Tilgangur félagsins er hugbúnaðargerð, grafísk 

hönnun og vefþróun. 

Hömlur á meðferð hlutabréfa: Já. 

Lausnarskylda á hlutabréfum: Nei. 

Ríkisskattstjóri, hlutafélagaskrá.

( 2016018710

Loka glugga
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Útgáfud.: 20. september 2016

Hlutafélagaskrá – nýskráning

Félagið heitir: Icefix ehf. 

Kt.: 490916-2020. 

Heimili og varnarþing: Vesturbraut 17, 780 Höfn í 

Hornafirði. 

Dagsetning samþykkta er: 1. september 2016. 

Stofnendur: Sigurður Gunnar Jónsson, kt. 271076-2909, 

Vesturbraut 17, 780 Höfn í Hornafirði. 

Stjórn félagsins skipa skv. fundi dags.: 1. september 2016. 

Stjórnarmaður: Sigurður Gunnar Jónsson. Varastjórn: Heiða 

Vilborg Sigurbjörnsdóttir, kt. 070590-2559, Vesturbraut 11, 

780 Höfn í Hornafirði. 

Firmað ritar: Stjórnarmaður. 

Framkvæmdastjórn: Sigurður Gunnar Jónsson. 

Prókúruumboð: Sigurður Gunnar Jónsson. 

Skoðunarmaður/endurskoðandi: KPMG ehf., kt. 590975-

0449, Borgartúni 27, 105 Reykjavík. 

Hlutafé kr.: 500.000 ISK

Tilgangur: Tilgangur félagsins er viðgerðir bifreiða og 

vinnuvéla og önnur tengd þjónusta, akstur með ferðamenn, 

útleiga bifreiða, innflutningur og sala varahluta, 

lánastarfsemi og önnur tengd þjónusta. 

Hömlur á meðferð hlutabréfa: Já. 

Lausnarskylda á hlutabréfum: Nei. 

Ríkisskattstjóri, hlutafélagaskrá.

( 2016018681

Útgáfud.: 20. september 2016

Hlutafélagaskrá – nýskráning

Félagið heitir: Þróunarfélag Grundartanga ehf. 

Kt.: 490916-0590. 

Heimili og varnarþing: Innrimel 3, 301 Akranes. 

Dagsetning samþykkta er: 7. júlí 2016. 

Stofnendur: Borgarbyggð, kt. 510694-2289, Borgarbraut 14, 

310 Borgarnes, Faxaflóahafnir sf., kt. 530269-7529, 

Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, Reykjavíkurborg, kt. 

530269-7609, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík, Hvalfjarðarsveit, 

kt. 630606-1950, Innrimel 3, 301 Akranes, 

Akraneskaupstaður, kt. 410169-4449, Stillholti 16-18, 300 

Akranes, Skorradalshreppur, kt. 600269-0709, Horni, 311 

Borgarnes. 

Stjórn félagsins skipa skv. fundi dags.: 7. júlí 2016. 

Formaður stjórnar: Björgvin Helgason, kt. 260876-3849, 

Eystra-Súlunesi 1, 301 Akranes. Meðstjórnendur: Ólafur 

Guðmundur Adolfsson, kt. 181067-4899, Hjarðarholti 1, 

300 Akranes, Líf Magneudóttir, kt. 130874-6069, Hagamel 

32, 107 Reykjavík, Árni Hjörleifsson, kt. 190347-3119, 

Horni, 311 Borgarnes, Geirlaug Jóhannsdóttir, kt. 010176-
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að fyrirtækjaskrá enda er þar markmið 
að halda fólki upplýstu.

Hafnarfjörður í tunglskini

Maður á 
svörtum 

leigubíl vildi 
sýna barni 
spjaldtölvu

Ökumaður leigubifreiðar náði tali af 
stúlku í Birkibergi og vildi sýna henni 
flottan ipad. Maðurinn var sagður vera 
dökkhærður og hafa verið með 
sólgleraugu. Stúlkan flúði þá í burtu og 
var lögreglu og skólayfirvöldum gert 
viðvart.

Ef bíll stoppar og reynt er að lokka 
börn inn í hann er mikilvægt að brýna 
fyrir börnunum að hlaupa í gagnstæða 
átt við bílinn til að koma í veg fyrir að 
ökumaður nái svo glatt að snúa bílnum 
við og elta. Einnig er mikilvægt að 
segja þeim að fela sig ekki í skotum eða 
þar sem fáir eru á ferli heldur hlaupa í 
átt að einhverju sem geti veitt þeim 
skjól, t.d. að íbúðarhúsi, heimili þeirra, 
skóla, íþróttahúsi eða þar sem annað 
fólk er á ferli og æpa hátt og láta vita að 
ókunnugur sé að elta þau. Það eru 
minni líkur á að hinn ókunnugi þori að 
elta æpandi barn heldur en ef barnið 
hleypur hljóðlaust og dauðskelkað í 
burtu. Auðvitað er alltaf gagnlegt að ná 
niður bílnúmeri.

„Það er aldrei of varlega farið svo við 
skulum ræða þetta við börnin okkar,“ 
segir í tilkynningu frá skólayfirvöldum 
í Setbergsskóla.

Umfangsmikil leit af tvítugri konu
Mjög umfangsmikil leit hefur verið 

gerð m.a. við Hvaleyrarlón og víðar í 
Hafnarfirði að Birnu Brjánsdóttur sem 
síðast sást í eftirlitsmyndavélum á 
Laugavegi um síðustu helgi. Björg
unarsveitarfólk, lögregla og almenn
ingur tekur þátt í leitinni en mjög 
skipulögð leit hefur verið í gangi. 
Rauð Kia bifreið sem lýst var eftir er 

talin geta tengst skipverjum á græn
lenskum togara og eru allir þræðir 
rannsakaðir í von um að finna stúlkuna. 
Gengið er út frá því að skór sem 
fundust skammt frá Atlantsolíu á 
Óseyrarbraut séu frá henni en þeim 
möguleikum haldið opnum að þeim 
hafi verið komið þarna fyrir.

Leitin hefur vakið gríðarlegan áhuga 
fjölmiðla sem fylgjast með hverju 
spori björgunar og lögreglumanna og 
flytja mönnum nýjar fréttir með jöfnu 
millibili.

Allir þeir sem geta gefið einhverjar 
minnstu vísbendingar sem geta hjálpað 
til við að finna Birnu eru beðnir um að 
hringja í lögregluna í síma 444 1109.
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Bæjarráð hefur áréttað samþykkt sína 
frá 1. desember 2016 um að bæjarstjóri 
leiti samninga við FM hús ehf. um að 
Hafnarfjarðarbær leysi til sín þær 
fasteignir FM húsa sem bundnar eru 
leigu og þjónustusamningum við 
bæinn. Er það m.a. húsnæði Áslands
skóla sem Hafnarfjarðarbær vill komast 
yfir og telur samningana við FMhús 
vera óhagstæða fyrir bæjarbúa.

Náist ekki samningar þar um fyrr, 
munu þeir renna út í síðasta lagi við 
umsamin leigulok árið 2027, en þá 
rennur lóðarleigusamningur einnig út.

Samningurinn var gerður 2001 en þá 
var heildarleiga 98,1 milljón kr. á ári 
sem hefur síðan tekið breytingum á 
vísitölu neysluverðs.

Hafnarfjarðarbær 
vill kaupa 

Áslandsskóla
Fasteignir FM-húsa annars bundnar til 2027
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Bæjarfulltrúar Bjartrar framtíðar og 
Sjálfstæðisflokks í bæjarstjórn Hafnar
fjarðar lögðu til við bæjarstjórn á fundi 
hennar í gær að samþykkt yrði að 
afturkalla tímabundna frestun á 44,3% 
hækkun á launum kjörinna fulltrúa í 
Hafnarfirði.

Þessi hækkun kom til vegna þess að 
þann 6. október sl. samþykkti bæjarráð 
formlega nýjar viðmiðunarreglur um 
laun kjörinna fulltrúa Hafnarfjarðar
bæjar. Í stað þess að bæjarstjórn ákvæði 
sjálf viðmiðunarfjárhæðina var sam
þykkt að miða við hlutfall af þingfarar
kaupi. Þessi samþykkt átti ekki að 
breyta launum kjörinna fulltrúa og voru 
hlutföll nákvæmlega út reiknuð til þess 
að engar breytingar yrðu.

Á kjördag samþykkti hins vegar 
kjararáð að hækka þingfararkaup um 
44,3% og við það hækkuðu laun kjör
inna fulltrúa hjá Hafnarfjarðarbæ um 
sama hlutfall.

Gríðarleg mótmæli urðu við þessari 
ákvörðun kjararáðs sem átti sér ekkert 
fordæmi og gagnrýnt var að þetta hefði 
áhrif á laun bæjarfulltrúa í Hafnarfirði. 
Frestaði bæjarstjórn þá gildistöku 

hækunarinnar en meirihlut bæjarfulltrúa 
leggur nú til að hún taki að fullu gildi.

MEÐ YFIR 700 ÞÚS. Í 
PÓLITÍSK LAUN

Eins og áður hefur komið fram þýðir 
þetta að bæði Guðlaug Kristjánsdóttir 
forseti bæjarstjórnar og oddviti Bjartrar 
framtíðar og Rósa Guðbjartsdóttir for
maður bæjarráðs og oddviti Sjálf
stæðisflokksins verða báðar með yfir 
700 þúsund kr. fyrir störf sín fyrir 
Hafnarfjarðarbæ á mánuði.

Fulltrúar Bjartrar framtíðar og 
Sjálfstæðisflokka vísa að öðru leyti til 
starfshóps um starfsumhverfi og kjör 
bæjarfulltrúa til að vinna áfram og 
leggja fram tillögur í þeim efnum.

Vilja fá 44,3% 
hækkun kjararáðs

Meirihluti bæjarstjórnar vill afturkalla frestun

Guðlaug Kristjánsdóttir og Rósa 
Guðbjartsdóttir oddvitar meirhlutans.
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Á laugardaginn kl. 15 verða opnaðar 
tvær sýningar í Hafnarborg. Í aðalsal 
safnsins verður opnuð sýningin 
Kvenhetjan með úrvali verka eftir 
Steingrím Eyfjörð en viðfangsefni hans 
eru konur eða kvenpersónur. 

Sýningin Rósa, innsetning eftir Siggu 
Björg Sigurðardóttir verður opnuð í 
Sverrissal. Þar kynnir Rósa uppruna 

sinn og sögu í gegnum teikningar, 
skúlptúra, myndbandsverk og hljóð. 

„Konur hafa fylgt Steingrími sem 
viðfangsefni frá því snemma á ferlinum. 
Hann skoðar orðræðuna um konur sem 
tákn jafnt sem hina eilífu togstreitu 
milli marglaga veruleikans og ímyndar
innar. Það getur verið  viðkvæmt í 
samfélagi dagsins í dag að karlmaður 
tjái sig um konur eða eigin sýn á 

tilfinningar þeirra og stöðu en mikilvægt 
engu að síður að endurspegla sam
félagið með margradda og ósamhljóma 
kór allra kynja,“ segir í kynningu frá 
Hafnarborg.

„Teikningar Siggu Bjargar eru bæði 
unnar fyrirfram en einnig skapaðar á 
staðnum og leggur listakonan áherslu á 
að tengja saman heim myndbandsins,  
teikninganna og rýmisins og skapa úr 
því heild. Rósa og hinar persónurnar 
sem mæta okkur eru samansafn óham
inna tilfinninga, sem þær tjá með oft og 
tíðum grófum hætti. Liturinn, frumefni 
þeirra, lekur og slettist um salinn við 
mótun þeirra. Persónurnar sem eru 
hvorki menn né dýr sýna dýrslegt eðli 
mannsins og mannlegt eðli dýrsins.“

Steingrímur Eyfjörð sem er fædddur 
1954 var fulltrúi Íslands á Feneyjar
tvíæringnum árið 2007. Sigga Björg 
Sigurðardóttir er fædd 1977 lauk MFA 
gráðu í myndlist frá Glasgow School of 
Art 2004. Sigga Björg hefur sýnt ein og 
í samstarfi við aðra víða um heim.

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
Nýtt hjúkrunarheimili
Fimmtudaginn 19. jan. kl. 17.30-19 
verður íbúafundur um hönnun og 
uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis.

Söngkeppni 
félagsmiðstöðvanna
Söngkeppni félagsmiðtöðvanna í 
Hafnarfirði verður í Bæjarbíói á 
morgun, föstudag kl. 20. Hver félags-
miðstöð sendir tvo fulltrúa og tveir 
verða valdir til að keppa á Sam-
festingnum, söngkeppni Samfés. 
Aðgangseyrir 400 kr. Allir velkomnir.

Hafnarborg
Kl. 15 á laugardaginn verða tvær nýjar 
sýningar opnaðar. Í aðalsal safnsins 
verður sýningin Kvenhetjan með 
verkum Steingríms Eyfjörð opnuð og í  
Sverrissal verður opnuð innsetning 
Siggu Bjargar Sigurðardóttur. 
Á sunnudaginn kl. 14 verður Stein-
grímur með listamannsspjall.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

AÐALFUNDUR
Siglingaklúbbsins Þyts

verður haldinn fimmtudaginn  
30. janúar 2017 kl. 20 í félagsheimili Þyts  

að Strandgötu 88, Hafnarfirði.

Nánari upplýsingar um dagskrá má finna á vef félagsins  
www.sailing.is

Í Hafnarfirði eru þrjár kirkjusóknir 
Þjóðkirkjunnar, Hafnarfjarðarsókn, 
Víði staðasókn og Ástjarnarsókn.  
64,4% íbúa í Víðistaðasókn voru í 
Þjóðkirkjunni 1. desember 2015 en 
aðeins 57,9% í Hafnarfjarðarsókn og 
58,9% í Ástjarnarsókn þegar horft er til 
íbúa 16 ára og eldri. 

Á síðustu 5 árum hefur hlutfallsleg 
fækkun þó mest verið í Ástjarnarsókn 
þar sem fækkunin er 12% ef miðað er 
við hlutfallstölur, 9,1% í Hafnar
fjarðarsókn og 6,5% í Víðistaðasókn.

HÆGIR Á FJÖLGUN Í 
FRÍKIRKJUNNI
Stöðugt fjölgar í Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði en meðlimir hennar geta 
komið víðar að en í Hafnarfirði á með
an fjöldi í kirkjusóknum Þjóðkirkjunnar 
miðast við landfræðilega afmörkun.

Í upphafi árs voru 6.479 skráðir í 
Fríkirkjuna í Hafnarfirði og hafði 
fjölgað um 1% frá árinu áður sem er 

minnsta fjölgun frá aldamótum en mest 
hefur fjölgunin verið 7,6% og var 3,1% 
á síðasta ári. Það vekur athygli að hlut
fall kvenna hækkar stöðugt í Fríkirkj
unni og eru konur nú 19,1% fleiri en 
karlar en voru 9,5% fleiri en karlar um 
aldamótin. Karlar eru nákvæmlega 
jafnmargir í upphafi þessa árs og í 
upphafi síðasta árs og fjölgunin hefur 
verið öll kvennamegin.

Þá fækkaði í fyrsta sinn 017 ára 
safnaðarmeðlimum á síðasta ári en 
þeim hefur fjölgað um 65,8% frá 
aldamótum á meðan 18 ára og eldri 
hefur fjölgað um 95,2% sem líklega 
skýrist af lækkandi fæðingartíðni.

Fjölgun í Fríkirkjunni hefur verið 
gríðarlega mikil frá aldamótum en 
síðan þá hefur safnaðarmeðlimum 
fjölgað um 85,6%

Lægst hlutfall  
í Hafnarfjarðarsókn

Hæst hlutfall í þjóðkirkjunni er í Víðistaðasókn

Nýjar sýningar í Hafnarborg

Eitt af verkum Steingríms Eyfjörð.

Eitt verka Siggur Bjargar.

Víðistaðakirkju virðist haldast betur á sínum sóknarbörnum en hinum.
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Bóndadagskaka með áletrun  Ástarpungar 2 fyrir 1

Flatbrauð         Súrdeigsbrauð í miklu úrvali

 

Kíkið í heimsókn ogkomið bóndanum á óvart

Bóndadagurinn

Handbolti: 
19. jan. kl. 19.30, Hlíðarendi 

Valur - Haukar, úrvalsdeild kvenna

20. jan kl. 18, Digranes 
HK - FH, 1. deild kvenna

25. jan. kl. 19.30, Selfoss 
Selfoss - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Grótta: 2529
FH  Afturelding: 2623

Körfubolti: 
20. jan. kl. 19.15, Þorlákshöfn 

Þór Þ. - Haukar, úrvalsdeild karla

21. jan. kl. 17, Hlíðarendi 
Valur - Haukar, úrvalsdeild kvenna

25. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Keflavík, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Valur  Haukar: 8170

Haukar  Grindavík: 8969

ÚRSLIT KVENNA:
Breiðablik  Haukar: 6371 (bikar)

Haukar  Grindavík: 6947

Fótbolti: 
ÚRSLIT KVENNA:

Breiðablik  FH: 140 (Faxafl.mót)
Haukar  FH: 07 (Faxaflóamót)

ÍÞRÓTTIR
SKIPULAGSLÝSING
Nýtt deiliskipulag fyrir Kaldárselsveg

Þegar vinna við gerð deiliskipulags hefst skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulags- 
verkefni þar sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við deiliskipulagsgerðina og 
upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um 
kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. 
 
Lýsingu er hægt að nálgast á hafnar�ordur.is. Vinsamlega sendið skriflegar ábendingar við 
skipulagslýsingu á berglindg@hafnar�ordur.is eigi síðar en 31. janúar 2017.

Nánar á hafnar�ordur.is.

Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 10. janúar 2017 var samþykkt að 
senda skipulagslýsingu fyrir Kaldárselsveg í auglýsingu. 

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Byggin fyrri áfanga Ástjarnakikrju 
gengur vel en búið er að ljúka 60 
milljón króna bankafjármögnun og 
Jöfnunarsjóður kirkna hefur nú samtals 
lagt sókninni til 90 milljónir króna. 

Sóknarnefndin leitar nú eftir aðkomu 
Hafn ar fjarðarbæjar til að hægt sé að 
ljúka við bygginguna, þannig að 
jafnræðis sé gætt í stuðningi við sóknir 
í bæjarfélaginu. Miðað við fjárframlög 

bæjarins til annarra sókna óskar sóknin 
eftir 60 millj. kr. Safnaðarheimilið 
verð ur leigt undir starfsemi Skarðs
hlíðarskóla og lítur sóknarnefndin á 
leiguna sem hluta af fjárstuðningi.

Vilja 60 milljónir kr. í kirkju
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Stofnuð 1983

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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

A
ug

lý
si

ng
ar símar  

565 3066
896 4613
gudni@
fjardarfrettir.is

Þannig nærðu 
best til 
Hafnfirðinga!

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

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

HAUKA

Veislustjórn og uppistand:

Rúnar Freyr Logi Bergmann Sólmundur Hólm

Happdrætti með glæsilegum vinningum

Miðasala á Ásvöllum  |  Húsið opnar kl. 19 | Borðhald hefst kl. 20.  | Miðaverð kr. 7.500

Herrakvöldið verður haldið í samkomusal Hauka að Ásvöllum.

Úlfar Eysteinsson meistarakokkur sér um veisluföng.

28
JAN

HAUKA

H
ER
RAKVÖLD

2 0 1 7

ÁSVÖLLUM

Frjálsar íþróttir

Íslands-
mót 

öldunga
Íslandsmót öldunga í frjáls

um íþróttum verður haldið í 
Kaplakrika um helgina og eiga 
FHingar þar Íslandsmeistara
titil að verja. 

Þar má sjá skemmtileg tilþrif 
í hinum helstu íþróttum, 
hlaupum, kúluvarpi, langstökki 
og þrístökki að ógleymdu há 
stökki og stangarstökki. Elstu 
keppendur eru á níræðisaldri 
og áhorfendur velkomnir.

http://www.facebook.com/fjardarfrettir

