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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

Búið var að gera samningsdrög um að 
Hafnarfjarðarbær keypti 55% hlut í tjald
húsunum Risanum og Dvergnum af FH fyrir 
200 milljónir kr. Málið var lagt fyrir 
bæjarstjórnarfund fyrir hálfum mánuði en þá 
var afgreiðslu málsins frestað. Málið var á 
dagskrá bæjarstjórnar í gær eftir að blaðið fór 
í prentun en Guðlaug Kristjánsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar, upplýsti blaðið að málinu yrði 
frestað á ný en ekki virðist pólitískur meirihluti 
fyrir kaupunum. 

Samskiptastjóri bæjarins neitaði á dögunum 
að upplýsa Fjarðarfréttir um ástæðu kaupanna 
og bar því við að ekki væri tímabært að 
upplýsa það á meðan ekki væri búið að klára 
málið og ganga til samninga. Ástæðan mun 

hins vegar mjög óhagstæður samningur fyrir 
Hafnarfjarðarbæ um afnot af Risanum sem 
bærinn vill komast út úr.

Ekki samstaða um að 
kaupa knatthús af FH

Málinu frestað aftur í bæjarstjórn

Frá vígslu Risans í apríl 2005.
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Dýralæknamiðstöð 
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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

Glæsilegt 309,3 m², 7 herbergja einbýli á 
þremur pöllum og tvöföldum bílskúr á 
frábærum útsýnisstað. 

Verð 77,9 millj. kr.

113,4 m², 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
ásamt sér stæði í bílageymslu í 
glæsilegu lyftuhúsi.  
Sameiginlegar þaksvalir.

Verð 45,9 millj. kr

Falleg 98,0 m², 4ra herbergja íbúð á  
3. hæð í fjölbýli góðum útsýnisstað. 

Verð 35,3 millj. kr.

Hörgsholt 37 Norðurbakki 5A Álfholt 2B

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
www.fjardarfrettir.is – hafnfirski fréttavefurinn

Lumar þú á góðri frétt?

http://www.fjardarfrettir.is
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Það er undarleg árátta þing
manna að hafa það sem for
gangs verkefni að reyna að koma 
áfengi í matvöruverslanir. Ég 
hefði haldið að ýmislegt mikil
vægara lægi fyrir þessum þing

mönnum og þá á ég heldur ekki við það mikilvæga 
mál að mati ýmissa þingmanna að koma í veg fyrir 
að fólk fái að gefa börnum sínum nafn í kirkjum.

Við greiðum með sköttum okkar fyrir ýmsa 
þjónustu sem ríkið veitir m.a. til samgöngumála. 
Engum dettur í hug að rukka gangandi fólk 
sérstaklega fyrir að fá að nýta brýr yfir fjölfarnar 
götur né fyrir að ganga á gangstéttum bæjarins. 
Hins vegar virðast sumir stjórnmálamenn telja það 
eðlilegt að við þurfum að greiða sérstaklega fyrir 
að aka á þjóðvegum landsins – eftir að hafa greitt 
há gjöld til vegagerðar í gegnum sértæka skatta af 
ökutækjum og eldsneyti á ökutæki.

Núverandi samgöngumálaráðherra hefur ekki 
sýnt fram á að bíleigendur séu að greiða minna á 
ári en þarf til að viðhalda góðu vegakerfi. Það er 
ekki viðunandi að þessir sértæku skattar séu settir 
í annað en tengist beint notkun bílanna. Eigendur 
þeirra greiða almenna skatta eins og aðrir.

Ekki hefur þótt eðlilegt að láta greiða gjald í þau 
göng sem grafin hafa verið úti á landi. Allt of lítið 
hefur farið af vegafé í vegakerfið á höfuð borgar
svæðið þar sem langmest umferð er. Menn slá sig 
til riddara fyrir að ákveða að byggja loksins 
mislæg gatnamót við Krýsuvíkurveg en hafa ekki 
enn lofað að ljúka við að tvöfalda Reykjanesbraut 
í gegn um Hafnarfjörð og ekki einu sinni að 
tvöfalda hana á stuttum kafla ofan kirkjugarðsins 
þar sem allt er tilbúið til þess. Í stað þess er 
vegurinn þrengdur á stórhættulegum stað, í beygju 
þar sem oft verður launhált.

Samgöngumálaráðherra hefur heldur ekki sýnt 
fram á hvernig leysa eigi umferðarvanda á 
gatnamótum Lækjargötu og Reykjanesbrautar né 
við Kaplakrika. Flokkur hans hefur verið í 
ríkisstjórn um langt skeið og engar tillögur hafa 
verið lagðar fram um vegabætur hér.

Hafnfirðingar hafa setið eftir og vilja engin gjöld.
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 19. febrúar

Sunnudagskóli  kl. 11
Stoppleikhópurinn sýnir leikritið  

Ósýnilegi vinurinn eftir Astrid Lindgren.

Kvöldguðsþjónusta  kl. 20
Mikill söngur.

Matti segir trúarsögu sína.

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Konudagurinn

Sunnudagur 19. febrúar
Tónlistarguðsþjónusta kl. 11

Kvennakór Hafnarfjarðar  
syngur undir stjórn Ernu Guðmundsdóttur.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt og fræðandi dagskrá.
Hressing í safnaðarsalnum  

eftir guðsþjónustur.

Biblíuleg íhugun og bæn
á þriðjudögum kl. 17:30.

Kyrrðarstund
 á miðvikudögum kl. 12:00.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Kvennalið Hauka í unglingaflokki lék til úrslita 
gegn Keflavík í bikarkeppni KKÍ á sunnudag. Leikið 
var í Laugardalshöll þar sem einnig fóru fram 
úrslitaleikir í meistaraflokki.

Leikurinn var gríðarspennandi og jafnt eftir 
venjulegan leiktíma. Haukastelpurnar voru hins vegar 
mun sterkari í framlengingunni og sigruðu 6759 og 
eru því bikarmeistarar í unglingaflokki kvenna í 
körfubolta.

Þóra Kristín Jónsdóttir var valin maður úrslita
leiksins. Hún skoraði m.a. glæsilega þrennu en hún 
skoraði samtals 17 stig, náði 11 fráköstum, átti 10 
stolna bolta og 8 stoðsendingar. Þóra Kristín Jónsdóttir var valin maður leiksins. 

Bikarmeistarar unglinga
Haukar skigruðu Keflavík í bikarúrslitaleik í körfubolta

Gleðin leyndi sér ekki þegar þær fengu bikarinn.
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NÝHERJI / BORGARTÚNI 37 / KAUPANGI AKUREYRI / NETVERSLUN.IS

NÝHERJI ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI Á SVIÐI UPPLÝSINGATÆKNI

ENGAR SNÚRUR. ENGAR TRUFLANIR. 

BARA TÆR OG  
FULLKOMIN TÓNLIST.

Þráðlaus heyrnartól frá Bose með hljóðdempun  
og framúrskarandi hljómgæðum.

QUIETCOMFORT 35
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Handbolti

Þrjú hafnfirsk 
lið í bikar
úrslitum

Hauk ar og Fram mætast í kvenna
flokki í undanúrslitum bikarkeppni HSÍ 
sem kennd er við Coca Cola. Bikar
meist ar ar Stjörn unn ar mæta Sel fossi í 
hinum úrslitaleiknum. 

Í karla flokki dróg ust sam an bikar
meist ar ar Vals og FH en Hauk ar og 
Aft ur eld ing í hinum leiknum. Hauk ar 
og Aft ur eld ing hafa mæst í úr slit um 
Íslands móts ins í karla flokki tvö síðustu 
árin. Undanúrslitaleikirnir verða 23. og 
24. febrúar í Laugardalshöll og úrslita
leikirnir laugardaginn 25. febrúar.

Borðtennisdeild BH átti góða helgi á 
Íslandsmótinu í flokkakeppni unglinga 
sem haldið var í KR heimilinu um 
síðustu helgi.

Þær Alexía Kristínardóttir Mixa og 
Sól Kristínardóttir Mixa gerðu sér lítið 
fyrir og sigruðu í flokki stúlkna 13 ára 
og yngri. Var það eftirtektarverður sigur 
en þær unnu í úrslitum lið KR A 32 
sem þær höfðu áður tapað fyrir í 
undanriðlum 30. Þær Sól og Alexía 
eru á ellefta aldursári og eiga því tvö ár 
eftir í þessum aldursflokki.  

Þeir Birgir Ívarsson og Magnús Gauti 
Úlfarsson sigruðu örugglega í flokki 
1618 ára annað árið í röð.  

Aðrir BH ingar unnu til ýmissa ann
arra verðlauna á mótinu en alls voru 23 
BH ingar skráðir á mótið í tíu liðum.  Á 
Íslandsmótinu í flokkakeppni ungl inga 
eru lið skipuð 23 leikmönnum og þarf 
þrjá sigra til að vinna viðureign. Fyrst 
er leikið í tveimur einliðaleikjum, síðan 
tvíliðaleik og að lokum tveir  ein
liðaleikir til viðbótar ef það þarf að 
knýja fram úrslit.

Hafnfirskir sigrar í borðtennis
Systurnar Alexía og Sól unnu glæstan sigur á liði KR sem þær höfðu tapað fyrir

Sól Kristínardóttir Mixa og Alexía Kristínardóttir Mixa.

Magnús Gauti Úlfarsson og  
Bírgir Ívarsson.

Fulltrúi Vinstri 
grænna á móti 
samningi við 
einkarekna 

leikskóla 
Fræðsluráð samþykkti nýja þjónustu

samninga við Hjallastefnuna og Skóla 
ehf. um rekstur leikskólanns Hjalla og 
Hamra velli. Í fundargerð fræðsluráð 
kemur fram að lagt hafi verið fram 
minnisblað fræðslustjóra en hvorki það 
né þjónustusamningarnir voru birtir 
með fundargerð ráðsins.

Það vekur athygli að fulltrúi Vinstri 
grænna, Sverrir Garðarsson, greiddi 
atkvæði gegn samn ingunum og lagði  
fram eftirfarandi bókun:

„Skólakerfið á að vera sameign okkar 
allra. Það á ekki að vera í einkaeign, sem 
er rekið fyrir fjármuni úr sameiginlegum 
sjóðum. Óheft markaðsvæðing í skóla
kerfum skapar til lengri tíma meiri 
menn ingar og stéttarmun milli skóla. 
Þar sem markaðslögmál ráða för í 
skólum verður meiri eftirspurn eftir 
nemendum sem þykja góðir fyrir ímynd 
skólans. Þannig er meiri eftirspurn eftir 
börnum foreldra sem hafa komið sér vel 
fyrir í samfélaginu og minni eftirspurn 
eftir þeim sem standa þar höllum fæti. 
Nýfrjálshyggjan í skólakerfinu helst í 
hendur við einstaklingsvæðingu þess og 
samfélagsins í heild. Í raun er hún 
andlýðræðisleg þar sem hún vinnur 
gegn hugmyndum um samkennd, sam
starf og samábyrgð samfélagsins. 
Einkavæðing í menntakerfinu virðist 
vera heillandi á yfirborðinu en undir 
niðri fer umræðan ávallt á endanum að 
snúast um hagnað og halla. 

Það er minn vilji að fagfólk í skóla 
hafi svigrúm til að þróa eigin stíl, stefnu 
og menningu. Svigrúm er nú þegar til 
staðar fyrir fjölbreytileika á borð við 
Hjallastefnuna sem spratt einmitt fram 
innan opinbera kerfisins og í raun eru 
engin rök fyrir því að þeirri stefnu sé 
ekki hægt að framfylgja innan þess.“

Hafnarfjarðarbær hefur tekið ákvörð
un um að opna bókhald bæjarins og 
gera aðgengilegt á heimasíðu sinni. 
Mark miðið er að auka aðgengi fyrir 
notendur að fjárhagsupplýsingum og 
skýra á sem einfaldastan máta og með 
myndrænum hætti ráðstöfun fjármuna 
sveitarfélagsins. Nýr raunveruleiki 
kallar á nýjar lausnir og vill Hafnar
fjarðarbær með þessu framtaki svara 
ákalli um aukinn sýnileika og gegnsæi 
og jafnframt aukinn áhuga og sam
félags vitund um reksturinn. 

Bæjarráð Hafnarfjarðarbæjar sam
þykkti að fela bæjarstjóra að ganga til 
samninga við Capacent um lausn til 
þess að innleiða opið bókhald hjá 
sveitar félaginu. Haraldur L. Haraldsson 
bæjarstjóri undirritaði svo samning við 
Capacent sem þróað hefur aðferðafræði 
sem mætir nýjum þörfum markaðarins. 
Í verkefninu er notast við Power BI 
lausn frá Microsoft og mun Capacent 
sjá um uppsetningu og rekstur á þeirri 
lausn fyrir Hafnarfjarðarbæ. 

Þessi veflausn býður upp á öflugar 
myndrænar greiningar í sjálfsafgreiðslu, 
aðgang að gagnvirkum skýrslum og 
sýn á gögn frá ýmsum sjónarhornum. 
Þær fjárhagsupplýsingar sem fara á 
vefinn innihalda meðal annars tekjur og 
gjöld sveitarfélagsins, þróun rekstrar
liða, þróun helstu hlutfalla í rekstri 
sveitarfélagsins í samanburði við við

mið um fjármál sveitarfélaga og 
skiptingu kostnaðar á kostnaðarlykla, 
skipulagseiningar og birgja. 

„Með opnu bókhaldi gerum við 
fjárhagsgögn Hafnarfjarðarbæjar og 
lykiltölur úr rekstri ekki bara aðgengi
legar á einfaldan máta fyrir alla áhuga
sama heldur mun framsetning gagna 
vera myndræn og til þess fallin að auka 
skilning og enn frekar þann áhuga sem 
er á rekstri bæjarins. Rekstur sveitar
félagsins er samstarfsverkefni allra 
hlutaðeigandi og mikilvægt að allir 

hafi rödd og tækifæri til að skilja og 
láta skoðanir sínar í ljós. Opið bókhald 
er mjög jákvætt skref fyrir okkur og 
mun án efa færa reksturinn nær sam
félaginu og samfélagið nær okkur,“ 
segir Haraldur L. Haraldsson, bæjar
stjóri í tilkynningu. 

Vinna við opið bókhald Hafnar
fjarðarbæjar mun hefjast á næstu dög
um og er gert ráð fyrir að bókhaldið 
verði aðgengilegt á heimasíðu Hafnar
fjarðarbæjar á vormánuðum. 

Bærinn opnar bókhaldið
Fólk á að geta sótt ýmis fjárhagsleg gögn á vefnum á vormánuðum

Hafnfirðingurinn Símon Þorleifsson hjá Capacent og Haraldur L. Haraldsson 
bæjarstjóri undirrita samninginn.
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Kaka ársins 2017. 

Ilmandi brauð, bakkelsi og blóm.

Þú færð þetta allt hjá okkur.

Kíkið í heimsókn

og komið

konunni á óvart.
Opnum

kl. 8:00

Konudagurinn

Um 320 börn úr elstu deildum 
leikskólanna í Hafnarfirði heimsóttu 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar á 
föstudaginn en þemavika skólans stóð 
þá yfir.

Glæsilegir ungir nemendur skólans 
léku á hin ýmsu hljóðfæri fyrir börnin. 
Þau komu undirbúin og sungu með 
þegar við átti. Fengu þau að kynnast 
hinum ýmsu hljóðfærum en sumir 
nemendurnir sem léku voru ekki 
mörgum árum eldri en leikskólabörnin.

Þemadögunum lauk svo með vel 
heppnuðum Degi tónlistarskólanna 
sem var á laugardaginn. Komu þá 
fjölmargir gestir í skólann og hlýddu á 
tónleika og kynntust starfi skólans.

320 leikskólabörn heimsóttu Tónlistarskólann
Sungu með og heilluðust af ungu hljóðfæraleikurunum

Nemendur Tónlistarskólans spiluðu fyrir leikskólabörnin. – Fleiri myndir má sjá á www.fjardarfrettir.is 
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Hún lék glæsilega á flygilinn. Leikskólabörnin heilluðust af ungu hljóðfæraleikurunum.
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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.

tapað  fundið
Kvenmannsúr tapaðist.  
Keðjan er svona á úrinu. 

Finnandi hringi í síma 860 5520

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
Fróðleiksmolar í 
Byggðasafninu
Í kvöld kl. 20 flytur Kjartan Jakobsson 
Richter erindi í Byggðasafni Hafnar-
fjarðar og nefnist það; Ólafs saga 
Tryggvasonar. Lofgjörð um kristni-
boðskonung Íslendinga eða 
dýrlingasaga?
Einnig flytur Friðrik Sigurbjörn Friðriks-
son erindið; Fagur er fjarlægur sósíal-
ismi. Viðhorf og tengsl íslenskra 
sósíalista við Alþýðulýðveldið Kína 
1949-1971. Ókeypis aðgangur.

Opið hús
Opið hús í kvöld, fimmtudag kl. 20 
hjá Stangaveiðfélagi Hafnarfjarðar að 
Flatahrauni 29. Kynning á veiðivörum 
frá Árvík.

Hafnarborg
Í aðalsal safnsins er sýningin Kven-
hetjan með verkum Steingríms Eyfjörð 
opnuð og í  Sverrissal er innsetning 
Siggu Bjargar Sigurðardóttur. 

Starfa- og 
menntahlaðborð
Nemendum Flensborgarskóla er boðið 
á starfa- og menntahlaðborð n.k. 
þriðjudag kl. 1011.35 þar sem 
fyrirtæki kynna starfsemi sína.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Handbolti: 
16. feb. kl. 19.30, Garðabær 

Stjarnan - Haukar, úrvalsdeild karla

17. feb. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  Selfoss, úrvalsdeild karla

18. feb. kl. 13.30, Garðabær 
Stjarnan - Haukar, úrvalsdeild kvenna

18. feb. kl. 18.15, KA heimili 
KA/Þór - FH , 1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Fjölnir: 2323

Haukar  Fram: 2623
Afturelding  Haukar: 1426

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Selfoss: 3128

Fram  FH: 2832

Körfubolti: 
16. feb. kl. 19.15, Seljaskóli 

ÍR - Haukar, úrvalsd. karla

19. feb. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar Njarðvík, úrvalsd. karla

18. feb. kl. 19.15, Grindavík 
Grindavík - Haukar, úrvalsd. kvenna

22. feb. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar Valur, úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Þór Ak.: 7972

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Njarðvík: (miðv.dag)

Keflavík  Haukar: 8267

Fótbolti: 
18. feb. kl. 14, Reykjaneshöllin 

FH - Haukar, bikarmót karla - A deild R1

18. feb. kl. 16, Reykjaneshöllin 
Stjarnan - FH, bikarmót kvenna - A deild

ÚRSLIT KVENNA:
Þór/KA  FH: 51

ÍÞRÓTTIR

Rangur myndatexti var við þessa 
mynd í síðasta blaði og er beðist 
velverðingar á því. 
Inga Fríða Tryggvadóttir leikskóla
stjóri Smáralundar,  Jenný Dagbjört 
Gunnars dóttir, þróunarstjóri á skóla
skrifstofu og Haraldur L. Haraldsson 
bæjarstjóri.

Leiðrétt

Hringtorg bæjarins
Hringtorg bæjarins eru í flestum 

tilvikum afar gagnleg, greiða fyrir 
umferð, draga úr hraðakstri og minnka 
slysahættu.  Hringtorgið á mótum 
Reykja víkurvegar og Arnar
hrauns gerði t.d. mögulegt að 
beygja til vinstri úr Arnar
hrauninu niður í bæ, án þess 
að trufla umferð eða stofna sér 
í hættu.  Vegna þrengsla á 
þessum gatnamótum er nokk
uð kröpp beygjan á Reykja
víkurveginum þegar ekið er til 
norðurs.  Þetta veldur öku
mönnum stórra bíla erfiðleik
um og því aka þeir oft utan í kantsteinana 
á torginu, með þeim afleiðingum að 
steinarnir losna og kanturinn skemmist. 
Þessir lausu steinar geta svo skemmt 
dekk minni bíla sem slysast til að aka á 
eða utan í þá.

Síendurtekið viðhald og viðgerðir á 
kantinum kosta svo bæinn drjúgan 
skilding.  

Þessu má bæta úr til að spara bænum 
pening og greiða fyrir stórum 
bílum, með því að fella kant
steinana niður í götuna eins 
og gert er á mörgum þröngu m 
torgum, t.d. á mótum Hjalla
brautar og Miðvangs og víðar 
og með því að taka af gang
stéttarhornið sem skagar út í 
akbrautina við Reykja víkur
veg 38.  Slík breyting myndi 
koma í veg fyrir kostn aðar

sam ar skemmdir á torgkant inum og 
auð velda ökumönnum strætis vagna og 
annarra stórra ökutækja að aka um þetta 
torg.  Án efa munu margir öku menn 
hugsa hlýtt til verkefnastjóra gatna mála 
ef þessar umbætur verða að veruleika.

Höfundur er íbúi í Hafnarfirði.

Sverrir Kr. 
Bjarnason

Í anddyri Bókasafns Hafnarfjarðar 
má sjá fagurlega innbundnar bækur í 
glerskáp. Þetta eru bækur sem Ægir 
Ellertsson fv. lögreglumaður hefur 
bundið inn eða gert við. Ægir hefur á 
undanförnum árum dundað sér við að 

binda inn og lagfæra gamlar bækur og 
er sýningin aðeins til að vekja athygli á 
bókabandinu sem handverki. Má einnig 
sjá ýmis tól og tæki sem notuð eru til 
bókbandsins. 

Bókband í Bókasafninu
Ægir Ellertsson bindur inn og gerir við í frístundum

Lögreglumerkið fellt í bókarkápuna. Upphleypt og handgert efni á kápu.

Ægir Ellertsson
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23. febrúar
kl. 20:00
Strandgötu 11

 

- Stjórn VGí Hafnarfirði

Aðalfundur VG í Hafnarfirði

Það er ekki langt síðan farið var í 
löngu tímabærar viðgerðir á útiklef
unum í Suðurbæjarlaug. Aðstaðan þar 
er all sérstæð, lagnirnar lagðar þannig 
að á vetrum þarf að vera sírennsli svo 
ekki frjósi í lögnum.

Ný klæðning var sett á veggi og ný 
blöndunartæki auk þess sem gólf voru 
löguð. Heldur virðast menn hafa sparað 
í kaupum á blöndunartækjum því þau 
eru þegar farin að bila og var t.d. ekki 
hægt að skrúfa fyrir kalda vatnið í 
einnis sturtunni um helgina.

Of mikið sparað?
Blöndunartæki að detta í sundur

Engin rósetta og ekki hægt að skrúfa fyrir kalda vatnið.

Grunnskólahátíðin er hápunktur í 
félagslífi unglingadeilda grunnskóla 
bæjarins á hverju ári. Hátíðin var haldin 
sl. miðvikudag og hófst með leik
sýningum frá öllum grunnskólunum í 
Gaflaraleikhúsinu. Þar var troðfullt hús 
og atriðin fjölbreytt og skemmtileg en 
alls voru sýningarnar þrjár.

Um kvöldið var svo slegið upp balli í 
Íþróttahúsinu við Strandgötu þar sem 
sigurvegararnir úr söngkeppni félags
miðstöðvanna komu fram. Dj Darri T 
kom einnig fram og svo Páll Óskar. 
Emmsjé Gauti var svo síðastur á svið 
og var ekki annað sjá en unglingarnir 
hafi skemmt sér hið besta en allir fengu 
rútufar heim að loknu ballinu.

Feiknar fjör á grunnskólahátíð

Fjörið var mikið upp við sviðið og unglingarnir tóku virkan þátt í söngnum.

Miklu var tjaldað til, öflugu hljóðkerfi og ljósabúnaði.

Páll Óskar líflegur á sviðinu eins og 
venjulega og salurinn var með.

Emmsé Gauti náði vel til 
unglinganna sem sungu með.
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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

Stofnuð 1983

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

Álftum á Læknum hefur fjölgað undan
farna áratugi og nú má sjá stóran hóp álfta 
á Læknum innan um gæsir, endur og 
máffuglar. Fuglarnir eru orðnir vanir góðu 
atlæti og þegar einhver kemur eru fuglarnir 

fljótir að mjaka sér nær í von um æti. 
Álftirnar eru stórar og aðgangsharðar og 
vilja það sem í boði er og sækja það ef það 
er ekki látið af hendi snarlega. 

Álftirnar aðgangsharðar

Ánægja 
eykst 
eftir 

sögulega 
lægð

Í niðurstöðum úr könnun 
sem Gallup gerði á þjónustu  
sveitarfélaga kemur fram  að 
í Hafnarfirði er mest ánægja 
með sveitarfélagið sem stað 
til að búa á. Var skorhlutfallið 
4,3 af 5 mögulegum og 
hækkaði úr 4,1 2015 en þá 
hafði það aldrei verið svo 
lágt frá 2008 en þá var hlut
fallið 4,5 þegar 95% svarenda 
voru mjög ánægðir eða frek
ar ánægðir. Árið 2016 var 
hlutfallið 88% eftir að hafa 
farið niður í 81% árið 2015.

Almennt var ánægjan 
meiri en árið 2015 en þá var 
ánægja með minnsta móti í 
Hafnarfirði og er ánægjan 
2016 t.d. almennt minni en 
árið 2008.

Sjá nánar á www.
fjardarfrettir.is.  
Leitið eftir Gallup.

Um kl. 6 á mánudaginn var greinilega 
kominn matartími. Þegar unga stúlkan á 
myndunum kom með brauð hópuðust 
álftirnar og gæsirnar að til að fá sinn 

skammt. Unga stúlkan lét sig ekki bregða 
þó álftirnar væru aðgangsharðar og bók
staflega sóttu brauðið úr höndum hennar.

Álftin er tignarleg þegar hún breiðir út vængina.
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