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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

Það varð uppi fótur og fit 
þegar íbúar á Völlum og 
félagar í Haukum sáu að 
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 
að hafist yrði handa við 
byggingu knatthúss í fullri 
stærð í Kaplakrika. Mikil 
mótmæla alda myndaðist og 
bæjarráð samþykkti (án 
at kvæða  greiðslu) að að bæta 
við texta í greinargerð með 
fjárhagsáætlun að á árinu 
2018 verði gert samkomulag 
við Hauka um undirbúning 
og hönnun knatthúss á Ás 
völlum. Þessi texti er svo til 

síðari umræðu um fjár hags
áætlun í bæjarstjórn og þó 
hann sé samþykktur þar er 
hann ekki bindandi ef engin 

fjárhæð er samþykkt í fjár
hagsáætlun. Engin ákvörðun 
hefur verið tekin um byggingu 
knatthúss að Ásvöllum.

Knattspyrnuvellir Hauka á Ásvöllum.

Loforð um knatthús á 
Ásvöllum ekki loforð

Tillaga að texta í greinargerð með fjárhagsáætlun

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is I facebook.com/vonmathus

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Ný 3ja herb. íbúð með sérinn
gangi. Gluggar í þrjár áttir og 
aukin lofthæð. Frábær stað
setning. Íbúðin er laus. 

Sérlega falleg 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð  í lyftuhúsi.  
Afgirt verönd. 

Tvær íbúðir sem seljast saman, 
lokafrágangur eftir ef selja á í 
sitt hvoru lagi. Fallegt hús.  
Opið hús 27. nóv. kl. 1717.30.

STANDGATA BERJAVELLIR HVERFISGATA

79 m² Verð 47,9  millj. 103 m² Verð 41,9  millj. 211 m² Verð 69,5  millj.
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Leonard Cohen-messa
á sunnudaginn kl. 17
Fram koma: Greta Salóme,  
Arnar Jónsson leikari, Keith Reed  
og kór Ástjarnarkirkju ásamt hljómsveit 

Allir velkomnir

http://www.fjardarfrettir.is
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Íslenski saxófónkvartettinn heldur tónleika n.k. 
miðvikudag kl. 20 í Fríkirkjunni. 

Á tónleikunum flytur kvartettinn m.a. nýjar útsetn
ingar á verkum eftir enska barrokktónskáldið Henry 
Purcell sem Peter Tompkins útsetti sérstaklega fyrir 
hópinn. Einnig verða leikin önnur verk frá barrokk
tímanum, svo og endureisnartímanum. Falleg íslensk 
sönglög og þjóðlegir dansar frá Ungverjalandi verða 
líka á efnisskránni. Tónleikarnir verða án hlés og taka 
um klukkustund. Kvartettinn setti saman efnisskrá 
sem hann telur að henti vel í skammdeginu, tónlistin 
er hljómfögur og upplífgandi í senn.

Ókeypis aðgangur er á tónleikana og eru þeir 
styrktir af Hafnarfjarðarbæ.

Íslenska saxófónkvartettinn skipa: Sigurður Flosa
son altsaxófónn, Peter Tompkins tenórsaxófónn og 
Hafnfirðingarnir Vigdís Klara Aradóttir sópransaxó
fónn og Guido Bäumer barítónsaxófónn.

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 

Fyrir hrun ríkti bjartsýni í 
Hafn arfirði sem víðar og ný 
hverfi voru skipulögð og götur 
og lóðir gerðar tilbúnar, bæði 
fyrir íbúðir og atvinnustarfsemi. 
Land var meira að segja tekið 

eignarnámi en það sem náðist að úthluta var nær 
öllu skilað aftur og Hafnarfjarðarbær þurfti að end
urgreiða lóðargjöldin sem áttu að standa undir 
kostnaði við gerð hverfanna. Því þurfti Hafnarfjarð
ar bær að taka há lán enda gat bærinn ekki fjár magn
að allar þessar lóðir sjálfur. Ofan á aðrar skuld ir 
bæjarins, m.a. skuldir vegna endurkaupa bæj arins á 
skólabyggingum, lögðust þessar nýju skuldir og 
Hafnarfjarðarbær varð eitt skuldsettasta sveitarfélag 
landsins.

Nú hafa bæði mjög góðar ytri aðstæður og aðhald 
og niðurskurður í rekstri frá hruni orðið þess 
valdandi að skuldahlutfall bæjarins fer lækkandi. 
Það er aðallega vegna þess að tekjur hafa aukist og 
t.d. stefnir í að heildarskuldir bæjarins hækki örlítið 
á milli ára! Já, hækkir.

Það er gott að geta sagt að nú sé framkvæmt án 
lántöku en þegar betur er að gáð er það oftast gert 
með því að nýta áætlaðar tekjur af lóðasölu til að 
fjármagna nýframkvæmdir. Eðlilegra væri að tekjur 
af lóðasölu færu í að greiða niður skuldirnar sem 
framkvæmdir við lóðirnar köll uðu á enda lagt upp 
með það. Svona má leika sér með tölur og láta 
hlutina líta betur út en þeir eru. Það ber að fagna 
bættum fjárhag en það skýtur skökku við að 
bæjarstjórn sem lagði upp með að greiða niður 
skuldir gerir það ekki heldur stefnir í miklar fram
kvæmdir á næstu árum og „lofar“ jafnvel knatthúsi 
í grein ar  gerð með fjárhagsáætlun sem kjósendur 
taka sem loforði. Slíkur texti er ekki bindandi fyrr 
en búið að að áætla fé í verkið í fjárhagsáætlun.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

Sunnudagur 26. nóvember:

Fjölskyldu
guðsþjónusta  kl. 11

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 26. nóvember

Sunnudagaskóli kl. 11

Leonard Cohen 
messa kl. 17

Kór kirkjunnar syngur undir stjórn Keiths Reed 
og hljómsveitar en auk hans skipa hana:  

Greta Salóme sem leikur á fiðlu,  
Þorbergur Ólafsson á slagverk og  

Þórir Rúnar Geirsson á bassa.
Arnar Jónsson leikari kynnir lögin og  

Arnór Bjarki Blomsterberg leiðir stundina.

www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 26. nóvember

Tónlistar
guðsþjónusta kl. 11

Gaflarakórinn syngur
undir stjórn Kristjönu Þ. Ásgeirsdóttur.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt dagskrá í umsjá Maríu  

og Bryndísar.

Veitingar eftir messur í safnaðarsalnum.

Kyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:10

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Sunnudagur 26. nóvember

Sunnudagaskóli og 
messa kl. 11

Þriðjudagur 28. nóvember

Orgeltónleikar kl. 12.15
Miðvikudagur 29. nóvember

Fræðslukvöld kl. 20
fyrir fermingarbörn og foreldra

Morgunmessa, TTT, barna- og 
unglingakórar  

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Saxófóntónleikar í Fríkirkjunni

Sigurður Flosason, Guidio Bäumer, Vigdís Klara 
Aradóttir og Peter Thomkins.
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Fjárhagsáætlun sú sem nú er til um 
ræðu ber þess skýr merki að fram undan 
eru kosningar enda er stillt upp miklum 
loforðum um dýrar fjárfestingar m.a. í 
íþróttamannvirkjum. Alls eru sett fram 
loforð um að tæplega 20 millj örðum 
verði varið í framkvæmdir á næstu 4 
árum. Mikilvægt er að bæjar búar og allir 
sem hafa hagsmuni af framgangi 
einstakra verkefna sem sett eru fram 
und  ir þessum formerkjum séu með
vitað ir um að ef fyrirliggjandi áætlun á 
að standast má lítið sem ekkert bregða út 
af í rekstrarumhverfi sveitar félaga og 
ekkert svigrúm er í reynd skilið eftir 
fyrir önnur verkefni sem kann að reynast 
nauðsynlegt að ráðast í á næstu árum. 
Með þessari áætlun eru sömuleiðis allar 
fyrri yfirlýsingar um stórfelldar niður
greiðslur skulda felldar út af borðinu.

Við getum því ekki með nokkru móti 
tekið undir það að þessi tillögugerð sé 
til marks um yfirvegaða og góða 
fjármálastjórn sem byggi á raunhæfum 
forsendum. Teljum við þvert á móti að 
með þessari áætlun sé gerð tilraun til að 
lofa langt umfram það sem efni standa 
til og skapa þannig óraunhæfar vænt
ingar hjá fjölda hagsmunaaðila, m.a. 
frjálsra félagasamtaka í bænum, innan 
skólasamfélagsins og meðal íbúa þeirra 

hverfa sem helst þurfa á nauðsynlegum 
innviðaframkvæmdum að halda.

ÞÖRF FYRIR 
UPPBYGGINGU Í 
LEIKSKÓLAMÁLUM
Þá er mikilvægt að fram komi að ef 

ekki hefði verið fyrir tillögur fulltrúa 
minnihlutans í umhverfis og 
framkvæmdaráði hefði ekki verið gert 
ráð fyrir byggingu leikskóla í Suðurbæ 
í fyrirliggjandi áætlun né eðlilegri 
fjárfestingu í húsnæðismálum, m.a. 
kaupum á félagslegum íbúðum til 
lausnar á þeim gríðarlega uppsafnaða 
vanda sem er til staðar í þeim 
málaflokki. 

Í áætluninni er ekki gert ráð fyrir 
lækkun inntökualdurs barna í leik
skólum en nú þegar hafa mörg sveitar

félög náð því markmiði að tryggja 
öllum börnum leikskóladvöl við 12 
mánaða aldur og enn fleiri eru að vinna 
markvisst að því að ná því markmiði. 
Ætli Hafnarfjörður að standast saman
burð við önnur sveitarfélög hvað þjón
ustu við barnafjölskyldur snertir verður 
bæjarstjórn að breyta áherslum sínum, 
snúa af stefnu niðurskurðar í 
leikskólamálum og byrja að byggja upp 
til framtíðar. 

UMHVERFISMÁLIN EIGA 
EKKI AÐ VERA 
AFGANGSSTÆRÐ
Árið 2013 var samþykkt ný um 

hverfis og auðlindastefna fyrir Hafnar
fjörð. Því miður hefur henni ekki verið 
fylgt eftir á því kjörtímabili sem nú er 
senn að ljúka og umhverfis málin verið 
algjör afgangsstærð í forgangsröðun 
þess meirihluta sem nú er við völd í 
bænum. Fyrir liggja drög að endur
skoðaðri umhverfis og auðlindastefnu 
og aðgerðaráætlun til næstu fjögurra 
ára. Þar sem nú fer fram vinna við gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir sama tímabil 
teljum við með öllu óeðlilegt að sú 
stefnumörkun sé hvergi lögð til grund
vallar og ráð sé fyrir gert að hrinda í 
framkvæmd þeim verkefnum sem þar 
eru tilgreind. 

Leggjum við því til breytingar á 
fyrirliggjandi drögum að fjárhagsáætlun 
hvað þetta snertir og leggjum til að 
bæjarstjórn undirstriki alvöru sína í 

mála flokknum með því að tryggja lág
marksfjármögnun málaflokksins til 
jafns við önnur mikilvæg verkefni.

SKÖPUM SÁTT UM 
FORGANGSRÖÐUN 
VERKEFNA Í ÍÞRÓTTA- OG 
TÓMSTUNDAMÁLUM

Á fundi bæjarráðs þann 16. nóvember 
sl. lögðum við fram tillögur að breyt
ingum á fjárhagsáætlun til næstu fjög
urra ára. Lögðum við einnig til að 
óháður aðili verði fenginn til að taka út 
aðstöðu og greina hvar helst er þörf 
fyrir viðbótaruppbyggingu í íþrótta og 
tómstundamálum barna og unglinga í 
Hafnarfirði, aukinn rekstrarstuðning 
eða aðgerðir til að koma á fót nýrri 
starfsemi. Sérstaklega teljum við 
mikilvægt að greina þörf fyrir upp
byggingu helstu innviða eftir svæðum 
innan bæjarins, með það að markmiði 
að tryggja að börn í Hafnarfirði búi við 
sambærileg tækifæri til þátttöku í 
skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi 
óháð búsetu innan svæðisins. Á 
grundvelli niðurstöðu þeirrar vinnu, 
sem ekki ætti að þurfa að taka nema í 
mesta lagi nokkrar vikur, yrði síðan 
tekin endanleg ákvörðun um forgangs
röðun verkefna sem m.a. hafa komið 
fram í tillögum ÍBH og eftir atvikum 
öðrum hagsmunaaðilum sem sinna 
tómstundastarfi barna og unglinga í 
Hafnarfirði. Vonumst við til að með 
þess ari vinnu verði hægt að skapa meiri 
sátt um forgangsröðun stærri fram
kvæmda sem fyrirhugaðar eru á næstu 
árum.

Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, 
bæjarfulltrúi
Adda María Jóhannsdóttir, 
bæjarfulltrúi
Margrét Gauja Magnúsdóttir, 
bæjarfulltrúi

Gunnar Axel 
Axelsson

Elva Dögg Ásud. 
Kristinsdóttir

Adda María 
Jóhannsdóttir

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

Tillögur að breyttri forgangsröðun

Kynstrin oll 

Þriðjudaginn 28. nóvember kl. 17 
Upplestur fyrir börnin 

Ævar Þór Benediktsson - Þitt eigið ævintýri 
Gunnar Helgason - Amma best   

Fimmtudaginn 23. nóvember kl. 20  
Upplestrarkvöld 

Kristín Steinsdóttir - Ekki vera sár 

Bubbi Morthens - Hreistur 

Vilborg Davíðsdóttir - Blóðug jörð 

Halldór Armand - Aftur og aftur 

JÓLADAGSKRÁ  
BÓKASAFNS HAFNARFJARÐAR  

Við sköpum kaffihúsastemningu í samstarfi  
við Pallett sem sér um veitingasölu 

Það vekur athygli að bæjarráð 
samþykkti á síðasta fundi sínum afsal á 
lóðum undir 12 íbúðir í Skarðshlíð.

Óðalhús ehf. skilaði inn lóðinni 
Glimmerskarð 26, lóð undir 3ja íbúða 
klasahús en fyrirtækið hafði átt hæsta 
tilboð í lóðina í október..

Þá skiluðu einstaklingar inn raðhúsa
lóðum að Malarskarði 8 og 10 og 
sömuleiðis nr.  12 og 14 og nr. 18 og 20. 
Þá skiluðu einstaklingar inn einbýlis
húsalóðunum að Malarskarði 22, 
Hádegisskarði 21 og Víkurskarði 8. 

Lóðum skilað 
í Skarðshlíð
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Hafnarfjarðarbær hefur fest kaup á 
gömlu skattstofunni á Suðurgötu 14 
með það að markmiði að bæta 
umgjörðina um atvinnumál fatlaðra í 
bænum. Einnig hefur komið 
upp umræða um hvort mögu
legt og æskilegt sé að bærinn 
fari af stað með rekstur ung
mennahúss í húsinu. Mark
miðið með slíku húsi er að 
skapa ungu fólki vettvang til 
þess að koma saman og vinna 
að skapandi verkefnum. 

ÖNNUR NÁLGUN 
NAUÐSYNLEG 
Það er gjarnan talað um forvarnargildi 

þess að taka þátt í skipulögðu æskulýðs 
og tómstundastarfi fyrir ungt fólk. 
Staðreyndin er hins vegar sú að slíkt 
starf hentar ekki öllum og þeir eiga þá 
hættu á því að lenda í vandræðum með 
að fóta sig þó það sé auðvitað alls ekki 
algilt. Sá hópur þarf aðra nálgun og 

aðrar lausnir. Því er mikilvægt að við 
reynum að bjóða þessum hópi upp á 
annan valkost og ungmennahús gæti 
orðið kjörinn vettvangur til þess. Það 

væri verkefni ungmennahúss 
að reyna að ná til þessara 
ungmenna og veita þeim skjól 
og verkefni við hæfi. 

UNGMENNAHÚS 
OPNI HAUSTIÐ 2018 

Fulltrúar Samfylkingarinnar 
í bæjarstjórn leggja til að í 
fjárhagsáætlun næsta árs 
verði gert ráð fyrir fjármunum 

til þess að undirbúa opnun ung
mennahúss í bænum. Stefnt verði að 
því að slíkt hús taki til starfa haustið 
2018 og sérstaklega verði kannað hvort 
starfsemi ungmennahúss eigi samleið 
með annarri starfsemi í gömlu skatt
stofunni á Suðurgötu 14. 

Höfundur er fulltrúi 
Samfylkingarinnar í Fjölskylduráði 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Ungmennahús í 
Hafnarfjörð?

KYNNINGARFUNDUR
Skipulagsbreytingar við Suðurgötu 40-44, 220 Hafnar�rði

Þann 27. nóvember næstkomandi verður kynningarfundur 
þar sem kynnt verður tillaga að breytingum við Suðurgötu. 
Tillagan nær til lóðanna við Suðurgötu 40 – 44. 

Fundurinn verður haldinn í Hafnarborg og hefst kl.17. Gert er ráð 
fyrir að fundurinn standi yfir í um 1,5 klst. 

Á fundinum munu arkitektar kynna tillögu að breytingum við 
lóðirnar og skipulagsfulltrúi ásamt starfsmönnum verða við 
svörum. Íbúar og aðrir áhugasamir eru hvattir til að mæta á 
fundinn. 

Nálgast má lýsingu vegna
tillögunnar á hafnar�ordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

KYNNINGARFUNDUR
Deiliskipulag Vesturbæjar og verndarsvæði í byggð, 
220 Hafnarrði

Þann 30. nóvember næstkomandi verður haldinn kynningar-
fundur þar sem arkitektar kynna þá vinnu er snýr að nýju 
deiliskipulagi ásamt verndarsvæði í byggð. Skipulagsfulltrúi 
ásamt starfsmönnum verða við svörum.

Fundurinn verður haldinn í Hafnarborg og hefst kl.17. Gert er ráð 
fyrir að fundurinn standi yfir í um 1,5 klst.  Íbúar og aðrir 
áhugasamir eru hvattir til að mæta á fundinn. 

Nálgast má lýsingu vegna
tillögunnar á hafnar�ordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

Ein af fjölmörgum tískuverslunum 
fyrir konur er Kakí á Strandgötu 11. 
Verslunin er rótgróin, var stofnuð síðla 
árs 1995 og þar ræður Steinunn Þor
steinsdóttir. Hún gerir miklu meira en 
það því hún hannar líka og saumar 
kvenfatnað undir merki Monro Design 
og hefur notið mikilla vinsælda.

Kakí er tískuverslun fyrir konur á 
öllum aldri og er með ýmis merki frá 

París í stærðunum 3852. Þar má líka fá 
ýmsa fylgihluti, ilmi og fleira en sjón er 
sögu ríkari og Steinunn tekur vel á móti 
gestum.

Kakí og  
Monro design

22 ára gömul tískuverslun í miðbæ Hafnarfjarðar

Steinunn Þorsteinsdóttir eigandi tískuverslunarinnar Kakí.

Brot af vöruúrvalinu.

Kvennakór Hafnarfjarðar og Kór 
Öldutúnsskóla héldu sameiginlega tón
leika í Víðistaðakirkju sl. fimmtudag, á 
degi íslenskrar tungu. Þéttsetið var í 
kirkjunni og fengu tónleikagestir að 
hlýða á fallegan samsöng kóranna og 

söng hvors kórs fyrir sig. Í tilefni 
dagsins sungu kórarnir eingöngu á 
íslensku, íslensk þjóðlög ásamt lögum 
eftir Atla Heimi Sveinsson, Jón 
Ásgeirs son og fleiri íslensk tónskáld.

Fallegur samhljómur kóranna

Kórarnir ásamt Antoníu Hevesi píanóleikara á tónleikunum í Víðistaðakirkju.
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DOMINO’S APPWWW.DOMINOS.IS SÍMI 58 12345

*ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 20.–26. NÓVEMBER 2017.

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.

EIN VIKA. EITT VERÐ.*

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU ÞÉR OSTAGOTT
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Lúðrasveit Hafnarfjarðar, Flens
borgar  kórinn og Kór Flensborgar
skólans halda sameiginlega haus t
tónleika á laugardaginn kl. 14. í  
húsnæði Björgunarsveitar Hafnar
fjarðar, Hvaleyrarbraut 32 (aðkoma frá 
Lónsbraut). 

Tónlist úr kvikmyndum, sjónvarps
þáttum og tölvuleikjum verður fyrir
ferðarmikil á efnisskránni, meðal ann

ars úr Söngvaseiði, Amistad, Stjörnu
stríði og Harry Potter  ýmist flutt af 
lúðra sveitinni, kórunum eða öllum 
saman.

Stjórnendur á tónleikunum eru 
Hrafnhildur Blomsterberg og Rúnar 
Óskarsson. 

Vegna takmarkaðs sætaframboðs er 
best að nálgast miða í forsölu hjá 
félögum kóranna eða lúðrasveitarinnar.

Lúðrasveit og tveir kórar á 
tónleikum í björgunarmiðstöð

Sameiginlegir hausttónleikar á laugardaginn kl. 14

þjónusta
Bílaþrif. Kem og sæki. 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

Kynstrin öll
í kvöld kl. 20 er upplestrarkvöld í 
Bókasafninu. 
Þriðjudaginn 28. nóvember kl. 17 
er upplestur fyrir börn. Er þetta liður í 
jóladagskrá Bókasafns Hafnarfjarðar, 
Kynstrin öll.

Kynningarfundir
Kynningarfundur vegna skipulags-
breytinga Suðurgötu 40-44 verður 
27. nóv. kl. 17 í Hafnarborg. 
Kynningarfundur vegna deiliskipulags 
Vesturbæjar verður 30. nóv. kl. 17 í 
Hafnarborg.

Hafnarborg
Tvær nýjar sýningar hafa verið opnaðar 
í Hafnar borg. Það eru sýningarnar 
„Japönsk nútímahönnun 100“, í 
aðalsal Hafnarborgar og sýningin 
„Með augum Minksins“ – hönnun, 
ferli, framleiðsla í Sverrissal. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is

A lið Hauka í kvennaflokki tryggði 
sér sæti í annarri umferð Kjörísbikarsins 
í blaki um helgina eftir öruggan sigur á 
Stjörnunni 31.

Leikurinn fór fram í íþróttahúsinu á 
Álftanesi og var stúkan þétt setin af 
stuðningsfólki Hauka sem hvöttu sínar 
konur áfram.

Önnur umferð bikarkeppninnar fer 
fram í janúar, dregið verður í desember

Blakdeild Hauka er ung en hratt 
stækkandi deild. Þjálfarar í deildinni 
eru Karl Sigurðsson, Egill Þorri Arnars
son og Sergej Diatlovic. Haukar eru 
með þrjú kvennalið og eitt karlalið í 
keppni á Íslandsmóti í vetur.

Haukar áfram í 
bikarkeppni í blaki

Öflugar Haukastúlkurnar.
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Íslandsmeistaramótið í sundi í 25 
metra laug var haldið í Laugardalslaug 
um síðustu helgi. 

22 GULL TIL SH
Sundfólk úr Sundfélagi Hafnarfjarðar 

hreppti flest verðlaun eða 44 samtals, 
22 gull, 12 silfur og 10 brons. 

Breiðablik kom næst með 10 gull, 14 
silfur og 14 brons eða 38 verðlaun sam
tals.

Hrafnhildur Lúthersdóttir og Aron 
Örn Stefánsson unnu bæði fimm gull 
hvor og vann Aron einnig eitt silfur auk 
þess sem þau náðu verðlaunum í 
boðsundi.

Boðsundsveit kvenna bætti Íslands
metið í 4×100 metra fjórsundi og 
Hrafn h ildur bætti sitt eigið Íslands met í 
50 metra bringusundi, synti á 30,42 
sek.

„Þetta var frábær árangur hjá liðinu. 
Sundfólkið okkar náði sínu besta á 
réttum augnablikum og það sást að 
góðar æfingar og góður liðsandi gefur 
alltaf góðan árangur. Ég er stoltur af SH 
og stoltur af því að vera hluti af liðinu 
sem þjálfari og sem sundmaður,“ sagði 
Mladen Tepavcevic þjálfari SH eftir 
mótið en hann synti sjálfur í 100 metra 
bringusundi á tímanum 01:06,44.

MEÐ KEPPNISRÉTT Á EM
Þrír SHingar eru nú með keppnisrétt 

á EM í 25 metra laug sem fer fram 13.
17. desember. Þeir eru Hrafnhildur 
Lúthersdóttir í 50, 100 og 200 metra 

bringusundi og 100 metra fjórsundi, 
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir í 50 metra 
baksundi og Aron Örn Stefánsson í 100 
metra skriðsundi.

SH-ingar sigursælir
Boðsundssveit kvenna setti Íslandsmet í 4x100 m fjórsundi

Katarína Róbertsdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Ingibjörg Kristín Jónsdóttir 
og Jóhanna Elín Guðmundsdóttir skipuðu sveit SH sem setti Íslandsmet í 
4x100 m fjórsundi á 04,13.88 mín.
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Aron Örn Stefánsson.

Karlalið SH með gullverðlaun.

Sjá nánar og fleiri myndir á www.fjardarfrettir.is
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Handbolti: 
27. nóv. kl. 19.30, Valshöllin 

Valur - Haukar,  úrvalsdeild karla

29. nóv. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Fram,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Fjölnir: 3219

FH  HK: 1919
Afturelding  Haukar: 1522

ÚRSLIT KARLA:
FH  Stjarnan: (miðv.dag)

Selfoss  FH: 2423
ÍBV  FH: 3334

Körfubolti: 
25. nóv. kl. 16.30, Njarðvík 

Njarðvík - Haukar,  úrvalsd. kvenna

29. nóv. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Snæfell,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
 Stjarnan  Haukar: (miðv.dag)

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Njarðvík: 10875

KR  Haukar: 6681

ÍÞRÓTTIR

Dýraspítalinn í Garðabæ er 20 ára og 
þannig elsti smádýraspítali landsins. 
Opið hús var í spítalanum á 
laugardaginn og lögðu fjölmargir leið 
sína þangað til að skoða aðstæður. 

Að sögn Jóns Arnar Kristinssonar 
hefur starfsemin dafnað mjög vel á 
undanförnum árum. Starfsmenn eru 
orðnir um 30, þar af sex dýralæknar og 
fólk með mikla reynslu. Spítalinn 
sérhæfir sig í þjónustu við öll minni dýr, 
þ.m.t. hunda, ketti, nagdýr og fugla. 
Aðstaðan er mjög góða og fullkomin 
en nýlega var sett upp ómskoðunartæki, 
það eina sinna tegundar hér á landi til 
að óma dýr.

Fullkominn röntgenmyndabúnaður 
er á staðnum, skurðstofa með svæfinga 
og mælitækjum sem geta sagt okkur til 
um líðan sjúklingsins meðan hann 
sefur, blóðrannsóknartæki sem á 5 
mínútum getur skilað fullkomnu yfirliti 
um heilsufar sjúklingsins, rannsóknar
stofa og sónartæki sem m.a. getur sagt 
til um hvort von sé á hvolpum eða 
kettlingum. 

Sjúkraþjálfun er í boði, bólusetningar 
og starfsfólk spítalans leitast við að 
veita ráðgjöf um umönnun dýranna. 
Dýraspítalinn í Garðabæ er því allt í 
senn heilsugæsla, sjúkrahús og 
bráðamóttaka. Opið er virka daga kl. 

822 og á laugardögum kl. 1015. Dýra
  spítalinn er til húsa að Kirkjulundi 13.

Elsti smádýraspítali landsins 20 ára
Börnin fengu að kíkja í smásjána og skoða sleðahunda

Fulltrúar Hafnarfjarðarbæjar tóku við 
„best practice“ viðurkenningu frá 
EIPA, European Public Sector Award 
fyrir verkefnið Geitungarnir sem Hafn
ar fjarðarbær hafði tilnefnt og var. eitt af 
16 verkefnum sem fékk viður kenningu 
í flokki nærþjónustu.

Geitungarnir er heiti á vinnuhópi 
fatlaðra ungmenna sem hóf starfsemi 
sína í Húsinu við Staðarberg árið 2015.

Er hópurinn afrakstur samstarfs 
Vinnumálastofnunar og Hafnar fjarðar
bæjar sem hafði m.a. að markmiði að 
stuðla að nýsköpun í atvinnumálum 
fatlaðs fólks. Velferðarráðuneytið 
styrkti verkefnið um 5 milljónir króna á 
grundvelli framkvæmdaáætlunar í 
málefnum fatlaðs fólks.

Fjórir einstaklingar byrjuðu  í 
hópnum en fljótlega fjölgaði þeim í sex. 

Hafa þau fengið fjölbreytta fræðslu, 
starfsþjálfun í ýmsum fyrirtækjum og 
unnið að nýsköpunarverkefnum.

Geitungarnir verðlaunaðir í Maastricht 

Árni Pétur Jónsson, einn 
Geitunganna, við kaffisölu í Húsinu.
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Jón Örn Guðmundsson við ómskoðunartæki fyrir dýr.

Sérfræðingur veitir sleðahundi sjúkraþjálfun sem honum líkar vel við.
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Eitthvað áhugavert að sjá.

Fullkomin aðstaða til fjölbreyttra aðgerða á dýrum.
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Upplandið
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Töluvert hefur borið á innbrotum í bíla í 
Setberginu undanfarið og var m.a. farið inn í bíla 
í Háaberginu aðfaranótt þriðjudags og þar var 
m.a. stolið grárri Hercel skólatösku með skóla 
og vinnubókum vetrarins.

Þá var farið inn í annan bíl í Háaberginu, inn í 
bíla í Birkibergi, Lækjarbergi, Álfabergi, Kletta
bergi og jafnvel víða þessa nótt og fyrri nætur. 
Einhverjir bílarnir voru ólæstir og í fæstum 

tilfellum var eitthvað til að taka en fólk hefur 
tapað skóm, vettlingum og miðum í Hvalfjarðar
göngin svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægt er að 
fólk læsi bílum sínum og tilkynni lögreglu ef 
farið er inn í þá.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Brotist inn í bíla í Setbergi
Skólatösku menntaskólanema stolið 
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