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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

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17

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

as@as.is

www.as.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Lokahátíð Stóru upplestrar
keppninnar í Hafnarfirði var í 
Hafnarborg á þriðjudag að 
viðstöddu fjölmenni, m.a. 
bæjar stjóra, mennt mála ráð
herra og forsetafrúnni frú 
Elizu Reid. En spenntastir 
fyr ir utan keppendurna voru 
eflaust foreldrar og skyld
menni úti í sal.

Alls kepptu 14 nemendur, 2 
frá hverjum skóla og heilluðu 
þau áheyrendur með fallegum 
lestri sínum. Lásu þau úr Bláa 
hnettinum eftir Andra Snæ 
Magnson, ljóð eftir Steinunni 
Sigurðardóttur og ljóð að eig
in vali. Það tók dómnefndina 
langan tíma að komast að nið

urstöðu þar sem keppnin var 
gríðarlega jöfn. Sigurveg ari 
keppninnar í ár er Erla Rúrí 

Sigurjónsdóttir úr Áslands
skóla. Sjá nánari frétt og mynd
ir á www.fjardarfrettir.is.

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

Stofnuð 1983

Vantar eignir á skrá
Mikil sala, góður sölutími framundan

Frítt söluverðmat – verðmetum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun. 

Erla Rúrí las til sigurs
Glæsilegur lestur nemenda í 7. bekk grunnskólanna

F.v.: Sveinbjörg Júlía Kjartansdóttir, 3. sæti, Erla Rúrí 
Sigurjónsdóttir sigurvegari og Dagur Logi Sigurðsson, 2. sæti.
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Þín verslun í Hafnarfirði 
SÚPER TILBOÐ 17%

afsláttur9.995kr
11.995 kr
Ryksuga 
Buddy II, 12 ltr.
Fyrir þurrt og blautt, 
1200W, 12 ltr. tankur, 
þyngd 4,4 kg.
5254378

9.995kr
14.995 kr

SÚPER TILBOÐ

33%
afsláttur

Hleðsluborvél
10,8V, tvær 1,5Ah 
Li-ion rafhlöður, 
hersla 26Nm.
5245565

33%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

5.995kr
8.995 kr

Höggborvél
500W, 13 mm 
málmpatróna.
5245599

Nýtt 
Húsasmiðjublað 

er komið út

http://www.fjardarfrettir.is
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Þegar allt blómstrar á Íslandi 
dettur ráðherra vegamála það í 
hug að gáfulegt sé að setja 
vegatolla á þá sem aka til og frá 
höfuðborgarsvæðinu. Þetta 
svæði sem hefur lagt mest til í 

sköttum af bílum og notkun þeirra en hefur fengið 
hlutfallslega minnst. Auðvitað er ekki alveg 
sanngjarnt að bera þetta svona saman því við ökum 
líka út á landi. En samt er þetta arfavitlaus hug
mynd og sprenghlægilegt að hún komi frá ráðherra 
þess flokks sem vill helst afnema alla skatta. 
Kannski verða auðmenn undanþegnir skattinum?

Hafnfirðingar hafa setið eftir í vegamálum. 
Reykjanesbrautin enn einföld og gatnamót sprung
in og ekkert bólar á aðgerðum. Að vísu hefur verið 
nefnt að hefja eigi tvöföldun árið 2019 en hvað er 
að marka ákvarðanir Alþingis ef ráðherrar geta svo 
hunsað þær og skorið niður að vild.

Þrenging á Reykjanesbraut við kirkjugarðinn er 
á stórhættulegum stað og mikil mildi að þar hafi 
ekki orðið slys. Ofanbyggðavegur hefur aldrei 
orðið að veruleika og verður eflaust ekki í náinni 
framtíð. Hafnfirðingar fá ekki einu sinni að nota 
Bláfjallaveginn til að komast á skíði því hann fær 
enga vetrarþjónustu frá Krýsuvíkurvegi að Blá
fjöllum. Hafnfirskir ráðamenn hafa að mestu verið 
hljóðir og ekki kröfuharðir. Nú ætti núverandi 
meirihluti að geta sannfært sína flokksmenn um 
nauðsyn vegaendurbóta í Hafnarfirði og ekki hafa 
heyrst nein mótmæli við fyrirhuguðum vegatollum! 
Á að þegja mikið lengur?

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 12. mars

Fjölskyldu-
guðsþjónusta  kl. 11

Barnakór kirkjunnar syngur.

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 12. mars

Guðsþjónusta kl. 11
Kirkjuferð Frímúrara.

Drengjakór Hamars 
leiðir almennan söng.  

Prédikun: Kristinn Guðmundsson
Organisti: Helga Þórdís Guðmundsdóttir

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.
Allir velkomnir!

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

Hressing í safnaðarsal á eftir. 

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

Það kemur kannski ekki á óvart að Kvennakór 
Hafnarfjarðar haldi konu kvöld. Kórinn boðar nú til 
glæsilegs konukvölds í veislusal Íþrótta mið stöðvar 
Hauka á Ásvöllum föstu daginn 17. mars. 

Þetta er í þriðja sinn sem kórinn blæs til konukvölds 
og verður mikið um dýrðir. Ýmis fyrirtæki og 
hönnuðir munu kynna vörur sínar og þjónustu, 
sýningardömur úr hópi kórkvenna munu sýna vor og 
sumarlínuna frá Dala kofanum, Konu, Lilju og Skó

höllinni. Fjölmargir veglegir happ drættis vinningar 
verða dregnir út og ljúfar veitingar verða á borðum.

Gestir kvöldsins mega búast við óvæntum glaðningi 
og Kvennakór Hafn arfjarðar mun skemmta með söng 
og glensi eins og þeim einum er lagið.

Húsið verður opnað kl. 19.30 og dagskráin hefst kl. 
20. Aðgangseyrir er 2.000 kr. og er glæsilegt smárétta
hlað borð innifalið í verðinu, aðgöngu miðinn gildir 
jafnframt sem happ drættis miði.

Konukvöld Kvennakórs 
Hafnarfjarðar 17. mars

Aðeins Sjálfstæðis menn 
vildu ekki mótmæla 

áfengisfrumvarpi
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hvetur alþingismenn til 

þess að hafna frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi um 
breytingu á lögum um verslun með áfengi.

Var ályktun samþykkt í bæjarstjórn í síðustu viku 
þess efnis með 6 atkvæðum Bjartrar framtíðar, Sam
fylkingar og Vinstri grænna en einn Sjálfstæðismaður 
sat hjá og 4 voru á móti.
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Auglýsingar   Náðu til Hafnfirðinga

Ekið á hlaupandi mann
Leitað að bílstjóra

Sl. fimmtudag um kl. 17.50 var ekið á hlaupandi mann á gatnamótum 
Hlíðarbergs og Klettahlíðar. Maðurinn féll við höggið og hentist út á götu en 
meiddist ekki. Kona sem ók Volvobifreið sem ók á manninn spurði hvort það væri 
allt í lægi með hann og sagði hann svo vera og hljóp áfram.

Nú vill maðurinn ná tali af konunni því í ljós kom að úrið hans skemmdist við 
höggið. Ökumaðurinn er beðin að hafa samband við Einar í síma 660 2120.

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Hafró í Hafnarfjörð
Það er mikill fengur fyrir okkur 

Hafnfirðinga að ákvörðun hafi verið 
tekin um flutning Hafrannsóknar
stofnunar (Hafró) í Hafnarfjörð. Það er 
félagið Fornubúðir ehf. sem varð 
hlutskarpast í útboði Ríkis
kaupa á húsnæði undir starf
semi Hafró. Stofnunin mun 
verða við Fornubúðir 5 sem 
margir þekkja sem SÍF húsið. 
Aukinn byggingarreitur við 
Fornubúðir 5 var nýlega sam
þykktur af öllum fulltrúum í 
skipulags og byggingarráði 
og hafnarstjórn, hins vegar 
voru það bæjarfulltrúar meiri
hlutans í bæjarstjórn sem samþykktu 
tillögu um aukinn byggingarreit en þrír 
bæjarfulltrúar minnihlutans höfðu ekki 
skoðun á málinu og kusu að sitja hjá og 
einn var á móti tillögunni.

ÞAÐ SEM FYLGIR HAFRÓ
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 

sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra 
skilaði nýlega skýrslu til Alþingis  um 
fyrir hugaðan flutning á aðsetri Hafrann
sóknastofnunar – ráðgjafarstofnunar 
hafs og vatna.  Í skýrslunni segir m.a. 
„Um er að ræða húsnæði sem að mestu 
verður nýbygging og hægt er að sníða 
að þörfum stofnunarinnar, sem kemst 
með því undir eitt þak. Rannsóknarskipin 
fá lægi í höfninni rétt við húsið. Þá er 
mögulegt að stækka húsið og þegar eru 
uppi hugmyndir að koma þar á fót 
þekk ingarsetri um hafið og heim
skautin, auk þess sem sjávar klasi með 

sprota fyrirtækjum og þekkingar fyrir
tækjum í sjávarútvegi hefur líst miklum 
áhuga að kom ast í nábýli við stofnunina 
með samstarf í huga.“ Við kjörnir 
fulltrúar sem sam þykktum aukinn 

bygg ingarrétt við Fornubúðir 
5 sjáum eins og ráðherrann 
mikil tækifæri samhliða flutn
ingi Hafró í Hafnarfjörð. 
Nefnd eru í skýrslunni þekk
ing ar  setur, sprota fyrirtæki og 
þekk ingarfyrirtæki auk þess 
sem tækifæri gefst fyrir 
fræðslu og kennsluhlutverk 
stofn unarinnar að vaxa og 
þróast en frekar. 

FRAMTÍÐ 
FLENSBORGARHAFNAR
Samkvæmt því sem kemur fram hér 

að ofan er fyrirséð að mjög mikil, 
jákvæð uppbygging og starfsemi 
verður á þessu svæði. Við smá báta
höfnina hefur verið vaxandi áhugi á 
ýmiss konar starfsemi, má þar nefna 
Íshúsið sem iðar af lífi alla daga 
vikunnar, litlu húsin við Fornubúðir þar 
sem allskonar starfsemi fer fram og 
Drafnarhúsið sem hýsir m.a. veit
ingarstaði og verslun. Fyrirhugað er að 
halda áfram með vinnu við skipulag á 
Flensborgarsvæðinu og er ég þess 
fullviss að áhugi á frekari uppbyggingu 
við smábátahöfnina muni fylgja komu 
Hafró.

Höfundur er bæjarfulltrúi, formaður 
skipulags og byggingarráðs og á 
sæti í hafnarstjórn.

Ó. Ingi 
Tómasson

Aðalfundur
félags eldri borgara í Hafnarfirði

verður haldinn fimmtudaginn í Hraunseli Flatahrauni 3  
16. mars n.k. og hefst kl. 13.30.

Á dagskrá verða hefðbundin aðalfundarstörf skv. lögum félagsins.
Gestur fundarins verður  

Haukur Ingibergsson formaður Landsambands eldri borgara.

Félagar fjölmennum,
Stjórnin

 

Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Allra síðustu Sýningar
Miðapantanir

í síma 565 5900
Föstudaginn   10. mars kl. 20.00 

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

Föstudaginn   17. mars kl. 20.00 
Laugardaginn  25. mars kl. 20.00 UPPSELT

Lokaútkall á síðustu sýningar

Ferming 2017
Fjölbreytt úrval af glæsilegum vörum 

til að skreyta fyrir ferminguna.

Gestabækur
Borðar og renningar
Kerti • Skartgripir 

og margt fleira

Föndurlist-Vaxandi,  Strandgötu 75,  Hafnarfirði
opið virka daga 13-18, laugardaga 11-15

sími 565 3066 - 896 4613  |  gudni@fjardarfrettir.is
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Það er ekki af þeim skafið í verslunar
miðstöðinni Firði að þar ríkir bjartsýni 
og gleði. Sl. fimmtudag var þar mikill 
vorfagnaður, varla viku eftir mestu 
snjókomu í manna minnum. Bæjarbúar 
tóku tilboði um vorfagnað fegins hendi 
og var mannmargt í Firði og góð 
stemmning. 

Hátíðin hófst með kórahátíð þar sem 
Mosfellskórinn, Rokkkór Íslands og 
Kvennakór Kópavogs sungu. Var það 
góð upphitun fyrir hjartaknúsarann 
Helga Björnsson sem heillaði gesti með 
seiðandi söng sínum og voru allir 
mynda  vélasímar á lofti. Kvennakór 
Hafn ar fjarðar lauk svo sönghátíðinni á 
sinn einstaka hátt.

Þá tók við tískusýningin sem svo 
margir biðu eftir og var þröngt á þingi 
þar sem hún var haldin. Þar var sýnd 
vortískan úr verslununum í Firði, bæði 
föt og skart undir dynjandi tónlist. Haffi 
Haff var kynnir og gerði það á sinn 
sérstaka og skemmtilega hátt. 

Tilboð voru í gangi í öllum verslunum 
og boðið upp á fjölbreyttar veitingar. 
Kunni fólk vel að meta þetta og voru 
verslunareigendur ánægðir með kvöld
ið og mikil sala. Hafnfirskar konur 
þurfa a.m.k. ekki að fara lengra en í 

miðbæ Hafnarfjarðar til að kaupa 
fatnað enda úrvalið mikið og gott.

FJÖLMARGIR HEPPNIR
Nokkur happdrætti voru í gangi og 

fjölmargir fóru heim með vinning og 
enginn eins heppinn og sá sem fékk 
fyrsta vinninginn, stórt og glæsilegt 
málverk eftir Ólöfu Björgu Björnsdóttir 
að verðmæti 500 þúsund krónur. Þá er 
einnig leikur í gangi á Facebook. 

BREYTINGAR Í VÆNDUM
Framundan eru miklar breytingar í 

Firði en byggt verður hótel á lóðinni við 
hliðina á Firði, við Strandgötuna, en á 
neðstu hæðinni verður verslunarrými 
sem tengist Firði en á 2.5. hæð verður 
hótel í stað íbúða eins og áætlað var. 
Verður það örugglega til að auka líf í 
miðbænum og ekki síst í Firði þar sem 
keppst verður við að þjónusta hótelgesti 
sem best. 

314152

7 10 11 6

Ný verslun

Helgi Björns
kl. 19:30

Léttar 
veitingar

Tísku-
sýning

kl. 20:30
Skemmtiatriði, uppákomur, 

vörukynningar o.fl.

Frábær Vortilboð frá fimmtudegi til laugardags

Fimmtudagur 2. mars:

Opið til kl. 23:00

16-19 Kynning á fermingartertum 
18:00 Mosfellskórinn
18:30 Rokkkór Íslands
19:00 Kvennakór Kópavogs
19:30 Helgi Björns
20:00 Kvennakór Hafnarfjarðar
20:30 Tískusýning - Vor 2017
21:30 Leikritið Hetjan
Aðalvinningur dreginn út í dagskrárlok
Vörukynningar
Léttar veitingar á göngum og í verslunum

Bílasýning fimmtudag til laugardags.
Tvær nýjar verslanir verða opnaðar.

Kóraveisla kl. 18-20 

18:00 Mosfellskórinn
18:30 Rokkkór Íslands

19:00 Kvennakór Kópavogs
20:00 Kvennakór Hafnarfjarðar 

HeTjAN

Kynning:
Leikritið

kl. 21:30

Vöru
kynningar

jón í Kökulist 
kynnir fermingar-
kökurnar kl. 17-19

Laugardagur 4. mars:

Lifandi laugardagur
Bílasýning 

12-14 Sirkus Íslands 
13-15 Andlits málun Arion banki

13-15 Jón Arelíus kynnir vinsælustu 
fermingarterturnar

NÝTT - Outlet á jarðhæð

Ferming 2017

fagnaður Fjarðar

Laugardagurinn 4. mars
– Lifandi laugardagur
12-14 Sirkus Íslands 
13-15 Andlits málun Arion banki
13-15 Kynning á fermingartertum 

– öll tilboðin í gangi –

Ný verslun

Föt - Markaður

ouTLeT

2. hæð

Ný verslun

í beinni!

Þrátt fyrir snjóinn úti var vorlegt í Firði og mikil stemmning á vorfagnaði Fjarðar
Hafnfirðingar fjölmenntu í verslunarmiðstöðina sína, þáðu  veitingar, skemmtu sér við söng og sýningar

Aron Hannes júróvisjón söngvari kom óvænt og söng í miðri tískusýningu.

Kvennakór Hafnarfjarðar 
(að ofan) geislaði af gleði, 
Helgi Björnsson gerði 
stormandi lukku (t.h.) og 
Rokkkór Íslands sló í gegn 
(að neðan)
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Fleiri myndir má finna á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta!
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Fimmtudagur 2. mars:
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18:30 Rokkkór Íslands
19:00 Kvennakór Kópavogs
19:30 Helgi Björns
20:00 Kvennakór Hafnarfjarðar
20:30 Tískusýning - Vor 2017
21:30 Leikritið Hetjan
Aðalvinningur dreginn út í dagskrárlok
Vörukynningar
Léttar veitingar á göngum og í verslunum

Bílasýning fimmtudag til laugardags.
Tvær nýjar verslanir verða opnaðar.

Kóraveisla kl. 18-20 

18:00 Mosfellskórinn
18:30 Rokkkór Íslands

19:00 Kvennakór Kópavogs
20:00 Kvennakór Hafnarfjarðar 

HeTjAN

Kynning:
Leikritið

kl. 21:30

Vöru
kynningar

jón í Kökulist 
kynnir fermingar-
kökurnar kl. 17-19

Laugardagur 4. mars:

Lifandi laugardagur
Bílasýning 

12-14 Sirkus Íslands 
13-15 Andlits málun Arion banki

13-15 Jón Arelíus kynnir vinsælustu 
fermingarterturnar

NÝTT - Outlet á jarðhæð

Ferming 2017

fagnaður Fjarðar

Laugardagurinn 4. mars
– Lifandi laugardagur
12-14 Sirkus Íslands 
13-15 Andlits málun Arion banki
13-15 Kynning á fermingartertum 

– öll tilboðin í gangi –

Ný verslun

Föt - Markaður

ouTLeT

2. hæð

Ný verslun

í beinni!

Þrátt fyrir snjóinn úti var vorlegt í Firði og mikil stemmning á vorfagnaði Fjarðar
Hafnfirðingar fjölmenntu í verslunarmiðstöðina sína, þáðu  veitingar, skemmtu sér við söng og sýningar

Þessi heppni vinningshafi fékk fyrsta 
vinninginn, stórt málverk eftir Ólöfu 
Björgu Björnsdóttur að verðmæti 
500 þúsund kr. Hér má sjá 
listakonuna með vinningshafanum.

Snædís  Guðmundsdóttir klæðskeri hefur flutt verslun sína Dís, íslensk hönnun 
í glæsilegt húsnæði á 2. hæðinni og rokseldi vörur sínar.
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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
Aðalfundur St. 
Georgsgildisins
Aðalfundur St. Georgsgildisins í 
Hafnarfirði, félagi eldri skáta verður 
haldinn í kvöld, fimmtudag kl. 
19.30 í Tónkvísl v/ gamla Lækjarskóla. 
Bergrún Íris Sævarsdóttr, rithöfundur 
og myndskreytir segir frá sér og starfi 
sínu.

Fræðslufundur
Í kvöld  kl. 20 verður Sálarrann-
sóknar félagið í Hafnarfirði með 
fræðslu fund í safnaðarheimili Fríkirkj-
unnar. Formaður félagsins  Arnbjörn 
Leifsson flytur erindi um drykkjumann 
sem leitaði sér aðstoðar að handan og 
kom í ljós að drukkið var í gegnum 
hann. Allir velkomnir frítt inn og kaffi á 
könnunni.

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

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Eru konur meiri sóðar í sundlaugunum 
en kallar? Nei, nei, örugglega ekki. 
Kannski er bara ekkert skilti í sturtu
klef unum hjá þeim eins og er í karla
klefunum þar sem sýnt er hvar skal þvo 
sér áður en farið er í laugina, þ.m.t. um 
höfuðið!!  Séu skiltin hins vegar eins 
hjá báðum kynjum má alveg spyrja sig 
hvort fyrirsögnin eigi við?

S.l. föstudag var ég í Suðurbæjar
lauginni og í pottunum voru bæði karlar 
og konur og eins og ansi oft áður var 
meira en önnur hver kona með „þurrt“ 
hárið marandi í hálfu kafi og ég get bara 
ekki neitað því að þetta vekur furðu 
mína og gott ef þetta fer ekki dálítið í 

pirrurnar á mér. Allir karlar sem á annað 
borð höfðu hár á haus virtust klárlega 
hafa þvegið sér um kollinn. Ein 
myndar kona var hins vegar með sund
hettu og stórt hrós til hennar, en það er 
bara eins og þessar elskur sem vilja 
ekki bleyta hárið á sér – en gera það 
samt, hafi bara ekki uppgötvað þann 
kostagrip sem sundhettur eru. Erlendis 
– þar sem ég þekki til er enginn afsláttur 
á þrifum, annaðhvort eru konur/menn 
með sundhettur, býsna algengt raunar, 
eða viðkomandi hafa farið í sturtu og 
þvegið höfuð eins og aðrar tilgreinda 
líkamsstaði áður en farið er til laugar, 
ella er fólk rekið upp úr! Spurning hvort 

starfsfólk sundlauga þurfi ekki að fylgja 
þessu betur eftir? Ég get vel ímyndað 
mér að það þurfi ekki nema svona 
tveggja til þriggja ára átak til að koma 
þessum skilaboðum varanlega inn í 
undirmeðvitund fólks. Nú er það 
alkunn staðreynd að erlendum gestum 
og íbúum fjölgar mjög á landinu – 
meira að segja í Hafnarfirði og mikil
vægt að heimamenn sýni gott fordæmi 
og sanni um leið að við séum almennt 
engir sóðar, hvort sem er í sundlaugum 
eða annars staðar. 

Geri það hér með að tillögu minni að 
sterkara kynið taki sig nú saman í 
andlitinu og noti sundhettur eða þvoi 
sér um hárið ella. Þetta er spurning um 
hreinlæti!!

Með vinsemd og endalausri virðingu 
fyrir öllum konum! 

Sundlaugargestur.

Lesendur hafa orðið

Eru konur meiri sóðar?

Eigandi Hellubrautar 9 hefur kært til 
Úrskurðarnefndar umhverfis og 
auðlindamála breytingu á deiliskipulagi 
vegna lóðanna Hellubrautar 5 og 7 sem 
eru innan deiliskipulagsins Suðurgata 
– Hamarsbraut sem samþykkt var 
2011. Þess er krafist að breyting sem 
gerð var á því deiliskipulagi og 
samþykkt 9. nóvember sl. verði felld úr 
gildi enda telur kærandi að hún brjóti í 
bága við samkomulag sem eigandinn 
gerði við Hafnarfjarðarbæ 15. sept. 
2011, við ákvæði skipulagslaga, 
skipulagsreglugerðar og ákvæði 

stjórnsýslulaga um jafnræði, meðalhóf 
og rannsókn máls.

Málið á sér nokkuð langa sögu en hús 
að Hellubraut 7 var friðað en síðar 
heimilað að það yrði rifið. Er því 
mótmælt að á lóðunum Hellubraut 5 og 
7 skuli nú vera heimilt að byggja 2ja 
hæða hús í stað 1 til 1½ hæða húss. Er 
einnig mótmælt breytingu á 
lóðamarkalínum við Hellubraut 39 
sem ekki hafi verið gerð grein fyrir né 
sérstaklega samþykkt. Krefst kærandi 
að breytingar á deiliskipulagi Hellu
brautar 57 verði felldar úr gildi.

Deiliskipulag kært
Enn deilt um deiliskipulag á Hellubraut

Knattspyrna 

Haukar fá 
erlendan 
leikmann

Vienna Behnke, vinstri fótar miðju
leikmaður frá Bandaríkjunum, hefur 
skrifað undir samning við knatt spyrnu
deild Hauka og mun spila með meist
ara flokki kvenna í úrvalsdeildinni í 
sumar.

Vienna, sem er 23 ára, spilaði fyrir 
Chicago Red Stars Reserve árið 2016 í 
Women’s Premier Soccer League. Hún 
spilaði alla leiki liðsins og og átti stóran 
þátt í að liðið komst í undanúrslit þar 
sem það féll úr leik gegn núverandi 
meisturum.

„Ég er mjög spennt að spila með 
Haukum í Pepsí deildinni og að öðlast 
reynslu á Íslandi en þetta er í fyrsta sinn 
sem ég spila utan Bandaríkjanna,“ segir 
Vienna.

Vienna Behnke.

Það var ljót aðkoman ofan Hvaleyrar
vatns þar sem ökumaður jeppa hafði 
ekið utan vegar og yfir ungan trjágróður. 
Þetta er greinilega ekkert óviljaverk og 
skemmdarfýsnin því mikil.

Ummerki um utanvegaakstur mátti 
líka sjá í Heiðmörk en gróður var mjög 
viðkæmur enda snjóaði víðast á auða 
jörð sem ekkert frost var í. Þrátt fyrir rudda reiðstíga vildu þessir hestamenn heldur vera á akveginum.

Óku yfir tré
Lítil virðing borin fyrir gróðri og ekið utan vegar

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Hetjan, nýtt íslenskt leikverk sem 
fjallar um átta bekkjarfélaga og líf þeira 
í miðju stríði, vara frumsýnt í Bæjarbíói 
sl. föstudag.

Hetjan er ádeila á stríðsáróður en á 
sama tíma er þetta hugljúf þroskasaga 

átta ungmenna sem eru að reyna að fóta 
sig í aðstæðum sem þau fæddust inn í 
og hafa enga stjórn á. Ástir, vinátta og 
erfiðleikar unglingsáranna litast af 
yfirvofandi herskyldu og stöðugum 
fréttum af hinum ógnvænlegu hunds
mönnum.

Leikhópurinn, sem er á aldrinum 
1426 ára, túlkar líf og drauma persón

anna á einstakan hátt, og vinna saman 
til að skapa þennan heim þar sem 
hættan er alltaf handan við hornið, en 
lífið heldur þó áfram.

Höfundur verksins er ungur Hafn
firðingur, Anna Íris Pétursdóttir. Þetta 

er þriðja verk hennar sem sett er upp á 
Íslandi. Anna Íris segir hugmyndina að 
verkinu hafi kviknað á Friðarþingi 
skáta 2012, þegar hún fékk tækifæri til 
að kynnast ungmennum frá hinum 
ýmsum löndum og bera saman skoðanir 
þeirra á stríði, ástæðum þess og skað
semi.

VEL LEIKIÐ OG 
ÁHRIFARÍKT
Leikmyndin er einföld en áhrifarík 

og tekst með einföldum tilfærslum að 
breyta henni í hin ýmsu form. Hinir 
ungu leikarar standa vel undir vænt
ingum og leikur þeirra á forsýningu 
verksins var nær hnökralaus. Er ekki 
annað hægt en að hrósa þeim fyrir að 
túlka hina mismunandi einstaklinga 
sem þurfa að reyna á sorg og gleði í lífi 
sínu.

Önnu Írisi tekst vel upp í þessu verki 
að halda góðri spennu í verkinu sem er 
einföld ádeila á stríð og ofbeldi en sem 
tekur einnig á mörgum mannlegum 
vandamálum sem koma upp í lífi fólks, 
ekki síst á stríðstímum. Þó leikritið sé 
alls ekkert gamanleikrit þá eru mörg 
spaugileg atvik sem kitla hlátur taug
arnar.

Í heildina var upplifunin góð og er 
alveg óhætt að hvetja alla til að fara á 
leikritið. Þótt leikararnir séu ungir, þá 
höfðar leikritið til allra aldurshópa.

Handbolti: 
9. mars kl. 18.30, Vestmannaeyjar, 

ÍVB - FH úrvalsd. karla

10. mars kl. 20, Kaplakriki 
FH - Afturelding, 1. deild kvenna

11. mars kl. 15, Ásvellir 
Haukar - Grótta, úrvalsdeild kvenna

11. mars kl. 17, Ásvellir 
Haukar - Grótta, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Selfoss: 2923
FH  Víkingur: 2821

ÚRSLIT KARLA:
Fram  Haukar: 2627
FH  Akureyri: 3029

Valur  FH: 2326
Haukar  Stjarnan: 3430

Körfubolti: 
9. mars kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Tindastóll, úrvalsd. karla

15. mars kl. 19.15, Borgarnes 
Skallagrímur - Haukar, úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Stjarnan  Haukar: 7887
Haukar  Snæfell: 10283

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Snæfell: (miðv.dag)

Keflavík  Haukar: 8261

Fótbolti: 
10. mars kl. 20, Reykjaneshöllin 

Keflavík - Haukar, bikar kvenna - B deild

11. mars 14, Reykjaneshöllin,  
Haukar - Grótta bikar karla - A deild R1

12. mars kl. 20.15, Egilshöll 
Valur - FH, bikar kvenna - A deild

ÚRSLIT KARLA:
FH  KA: 12

ÍA  Haukar: 51

ÍÞRÓTTIR

FJÖRÐUR

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

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði, sími 519 5900

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

Páll B. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Ársæll Steinmóðsson 
aðst.m. í lögg.námi

Ársæll Steinmóðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala  

sími 896 6076 
as@remax.is

Leikararnir. Efri röð frá vinstri: Birkir Sigurjónsson, Vala Kolbrún Sverrisdóttir, Ingimar Bjarni Sverrisson, Þórunn 
Guðmundsdóttir, Eiríkur Kúld Viktorsson, Dagur Sigurður Úlfarsson, Hans Alexander Margrétarson og Halla Sigríður 
Ragnarsdóttir. Neðri röð: Anna Íris Pétursdóttir, höfundur og leikstjóri og Birna Guðmundsdóttir.

Hafnfirðingurinn Eiríkur Kúld Viktorsson í hlutverki sínu sem hermaður.

Var þess virði að vera hetjan?
Hetjan, nýtt leikrit eftir Önnu Írisi Pétursdóttur var frumsýnt sl. föstudag

Verkið er unnið í samstarfi við 
Leikfélagið Óríon sem fer með leikritið 
til Bretlands í sumar og mun sýna það á 
tveimur til þremur stöðum.

TVÆR SÝNINGAR EFTIR
Aðeins tvær sýningar eru eftir, í 

kvöld kl. 20 og á morgun, fimmtudag 
kl. 20. Miðasala er á miði.is
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Myndasyrpu frá 
sýningunni má sjá á  
www.fjardarfrettir.is
(leit: Hetjan)
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Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

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

My Pet er ný verslun með vörur fyrir 
gæludýr í hjarta Hafnarfjarðar, í verslunar
miðstöðinni Firði. Hún er á besta stað í 
Firði við suður innganginn í all stóru hú s
næði. Sveinn Áki Gíslason er fram
kvæmda stjóri og Hafnfirðingurinn Dami
an Krawczuk er verslunarstjóri. Þeir segja 
My Pet  vera verslun með karakter, þjón
ustu, gott vöruval og frábær verð.

Verslunin er með vörur fyrir kisur, 
hunda, nagdýr, fugla og  fiska. Segjast þeir 
munu reyna að veita viðskiptavinum sín
um bestu upplýsingar um allt sem tengist 
dýrum og ráðgjöf.

„Við munum vera með allskonar upp
ákomur og fyrirlestra, auk þess sem við 
verðum með leiki á Facebook og í versl
uninni,“ segir Sveinn Áki sem segir starfs

fólk verslunarinnar hlakka til kynnast sem 
flestum dýrum og eigendum þeirra. 

Meðal vörumerkja í versluninni eru 
Barking Heads, ROYAL CANIN, HUNT
ER, ANTOS, Tetra, LOLO og mörg, mörg 
fleiri.

My Pet - ný verslun í Firði
Þjónusta við gæludýraeigendur eykst enn í Hafnarfirði

Úrvalið er mikið og takið eftir litla stólnum á myndinni!

Damian Krawczuk verslunarstjóri og Sveinn Áki Gíslason framkvæmdastjóri.

Ólar má finna í öllum litum.

Hvort sem þú ert með 
hamstur, fugla, fiska, ketti 
eða hunda þá finnur þú 
eitthvað við þitt hæfi í nýju 
verlsluninni My Pet í Firði.
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BARNAKOMBÓ Á  50% AFSLÆTTI 
ALLAR HELGAR Í MARS 

FJÖLSKYLDUFJÖR


