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

Fimmtudagur 25. janúar 2018    |    4. tbl. 16. árg. Upplag 10.500 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Í annað sinn á ekki löngum 
tíma lenti Sjálfstæð is  flokk
urinn undir í atkvæðagreiðslu 
í bæjarstjórn þegar fulltrúar 
Bjartrar framtíðar snérust á 

sveif með minnihluta flokk
unum í afgreiðslu á ályktun 
um borgarlínu. Voru fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks ekki tilbúnir 
að samþykkja ályktun sem 

Gunnar Axel Axelsson lagði 
fram og var tillögu þeirra um 
frestun á afgreiðslu felld og 
tillagan um ályktun svo 
samþykkt. Sjá nánar bls. 15

Ekki einhugur um 
ályktun um borgarlínu

Sjálfstæðisflokkurinn lenti í minnihluta í málinu

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

Sérlega falleg og vel innréttuð 3ja 
til 4ra herb. endaíbúð í vel staðsettu 
lyftuhúsi með bílakjallara í. Gott 
stæði í bílakjallara. Glæsilegt útsýni.
 

Gott fjölskylduhús á tveimur 
hæðum, vel staðsett. 
Innbyggður bílskúr. Stutt í skóla, 
sundlaug ofl. Nánari upplýsingar 
veitir Hilmar Þór 892 9694.

Falleg  2-3 herb. íbúð á efri hæð í 
tvíbýli.  Að auki er aukaherbergi 
í kjallara. Íbúðin er nánast öll 
uppgerð frá 2008. Frábært út sýni 
yfir bæinn. Hús klætt að utan. 

DAGGARVELLIR STEKKJARHVAMMUR SKÚLASKEIÐ

111 m² 46,7 millj. kr. 211 m² 68,5 millj. kr. 80 m² 35,9 millj. kr. 

Bílaverkstæði 
Högna

Allar almennar  
bílaviðgerðir
          Hjólastillingar

Trönuhrauni 2
(Hjallahraunsmegin)

sími  555 2622

Bílvelta á Bláfjallavegi ofan Helgafells var atriði í bíómynd sem þar var verið að taka upp.

Þér	er	boðið	á		
a�hendingu	Hvatningarverðlauna	 

Verðlaunin	verða	veitt	fyrirtæki,	félagi	eða	einstaklingi	sem	lyft	hefur		
bæ�aran�a	�afnar��arðar	með	starfsemi	sinni		

og	athöfnum	og	�annig	gert	�afnar��örð	að	betra	samfélagi	
Verðlaunaa�hendingin	er	öllum	opin		

og	fer	fram	í	Hafnarborg	25.	janúar	kl.17.00		
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Umræða um borgarlínuna 
hefur farið á flug undanfarnar 
vikur enda mikið í húfi og 
gríðarlega dýr framkvæmd. Ekki 
er stefnt að léttlestarkerfi heldur 
strætisvögnum sem fá forgang í 

umferðinni og kallast því hraðvagnakerfi þó 
vagnarnir muni ekki aka hraðar en almennar 
umferðarreglur leyfa. Í umræðunni takast menn á 
við væntanlegan ávinning af framkvæmdinni og 
hvort íbúar á höfuðborgarsvæðinu muni auka 
notkun sína á almenningssamgöngum eins og 
vonast er eftir. Það er forsenda þess að verkefnið 
heppnist enda lítið gagn í að tómir vagnir aki á 
forgangsakreinum.

Til að tryggja gott flæði íbúa til og frá vinnu er 
gríðarlega mikilvægt að vel takist til í 
skipulagsmálum og ekki heillavænlegt ef mannfrek 
atvinnustarfsemi er öll á sama svæðinu. Á það 
hefur verið bent að mikilvægt er að öflugt 
atvinnusvæði sé á báðum endum og þá hefur verið 
rætt um Korpúlfsstaðasvæðið en í umræðunni var 
ekki einn endinn til, Vallasvæðið og Hellnahraunið, 
ört vaxandi atvinnusvæði sem þó skortir nær alveg 
stofnanir og jafnvel öflug mannfrek þjónustu
fyrirtæki.

Sé ætlunin að treysta á borgarlínu með fáum 
biðstöðum þá þarf að bæta innanbæjarsamgöngur 
og hjólastígar og hjólageymslur þurfa að vera við 
helstu biðstöðvar. Víða verður þröngt að koma 
borgarlínunni fyrir innan Hafnarfjarðar og ekki er 
t.d. reiknað með að hjólastígar geti verið við 
Reykjavíkurveginn úr miðbæ að Flatahrauni og 
tengingin úr miðbænum inn á Vallasvæðið er 
heldur ekki góð, hvorki fyrir gangandi ná hjólandi 
og mun ekki batna ef borgarlínan fer þar um að öllu 
óbreyttu.

Íbúar Hafnarfjarðar verða að sjá að það sé 
raunverulegur vilji bæjarfulltrúa að bæta almenn
ingssamgöngur innanbæjar og að hjólastígum verði 
fjölgað í takt við sívaxandi reiðhjólaumferð.

Bæjarstjórnin virðist ekki vera samstíga um 
málið eins og kom í ljós á síðasta bæjarstjórnarfundi 
þó allir vilji brosa breitt á íbúafundum og ef vel 
heppnast vilja allir Lilju kveðið hafa.

Hafnfirðingar eiga að fá að segja til um það hvar 
borgarlínan á best að liggja innan Hafnarfjarðar.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

Sunnudagur 28. janúar

Messa og  
sunnu daga skóli kl. 11

Fermingarhátíð kl. 17-22
Morgunmessa, TTT,  

barna- og unglingakórar. 

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

Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 
www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Samkomur alla laugardaga kl. 11 
Veitingar eftir samkomu

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 28. janúar

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur 

undir stjórn Helgu Þórdísar organista.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson

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

Umsjón: María og Bryndís. 
Hressing í safnaðarsalnum 

eftir guðsþjónustur.

Kyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð á eftir. 

www.vidistadakirkja.is

Sunnudagur 28. janúar:

Sunnudagaskóli kl.11
Kvöldvaka kl. 20

Inga Harðardóttir, guðfræðingur  
leiðir stundina.

Kór og hljómsveit kirkjunnar flytur tónlist.

Fimmtudagur 25. janúar:

Flaututónleikar kl. 20
Sænsk - íslenskur flautukvartett heldur 

tónleika í kirkjunni.
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

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
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Kjartan Jónsson sóknarprestur í Ástjarnarkirkju í 
nýju kirkjunni sem reyndar er í raun safnaðar
heimili en sjálft kirkjuskipið er óbyggt. Bygging 
félags heimilis er dýr og sligar söfnuðinn en Hafn ar 
fjarðarbær hefur ekki stutt við byggingu kirkjunnar 
en hefur þó styrkt aðrar kirkjur bæjarins.
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Fyrsta mál á dagskrá fundar bæjar
stjórnar Hafnarfjarðar sl. miðvikudag 
var „Metoo“ herferðin og frásagnir 
kvenna í íþróttastarfi. Elva Dögg 
Ásudóttir Kristinsdóttir bæjarfulltrúi  
VG var málshefjandi og tók málið upp 
vegna fjölda sláandi frásagna kvenna úr 
íþróttahreyfingunni. Vildi hún að eftirlit 
væri með því að félögin setji sér 
jafnréttisáætlun, verkferla og viðbragðs
áætlanir og taldi að skilyrða ætti fram

lag til félaga. Tóku aðrir bæjarfulltrúar 
undir þessa skoðun 

Samþykkti bæjarstjórn samhljóða 
eftirfarandi tillögur Elvu Daggar að 
bókun:

„Hafnarfjarðarbær áskilur sér rétt til 
að skilyrða fjárveitingar til íþróttafélaga 
og þeirra sem bjóða upp á tóm
stundaiðkun fyrir börn og unglinga, því 
að félögin setji sér siðareglur, við
bragðs áætlanir og fræði sitt fólk um 

ofbeldi, kynferðis lega áreitni og kyn
ferðisofbeldi. Einnig skulu sömu aðilar 
stofna óháð fagráð sem taki á móti 
ábendingum og kvört unum iðkenda. 
Einnig skulu þeir sem Hafnarfjarðarbær 
styrkir eða gerir samninga við sýna 
fram á að farið sé eftir jafnréttis áætl
unum sínum og jafnréttislögum í starfi 
sínu og aðgerðaráætlun sé skýr. Hafi 
félag ekki gert jafnréttisáætlun með 
aðgerðar áætlun skal það gert. Hafnar

fjarðarbær hefur eftirlit með því að 
fyrrgreind atriði séu uppfyllt og 
fjárveitingar skilyrð ast við.“

Einnig kom til umræðu staða kvenna 
í stjórnum íþróttafélaganna og upplýst 
að mjög lágt hlutfall kvenna væri í 
stjórnum a.m.k. stærstu fjölgreina félag
anna.

Áskilur sér rétt til að skilyrða 
fjárveitingar til íþróttafélaga

Hafnarfjarðarbær bregst við „Metoo“ frásögnum úr íþróttastarfi

Vonbrigði
Bæjarstjórn ályktar

Nú þegar búið er að gera mislæg 
gatnamót við Krýsuvíkurveg er mikill 
vilji til að Reykjanesbrautin verið 
tvöfölduð frá kirkjugarðinum og a.m.k. 
að mislægu gatnamótunum. Ekkert 
fjármagn hefur verið tryggt í þá 
framkvæmd þó öll hönnun liggi fyrir 
og samþykkti bæjarstjórn eftirfarandi 
ályktuna í síðustu viku að tillögu 
bæjarráðs:

„Bæjarstjórn Hafnarfjarðar lýsir yfir 
vonbrigðum með að ekki sé tryggt 
fjármagn á árinu 2018 við áfram hald
andi framkvæmdir við Reykjanesbraut 
innan Hafnarfjarðar. Jafnframt er 
skorað á þingmenn að sjá til þess að 
framkvæmdum verði forgangsraðað í 
samræmi við öryggissjónarmið sam
gönguáætlunar og því beri að ljúka 
framkvæmdum við tvöföldun Reykja
nesbrautar innan Hafnarfjarðar. Unnið 
verði skv. tillögu um skiptingu fram
kvæmda við Reykjanesbraut innan 
Hafnarfjarðar sem samráðshópur Vega
gerðarinnar og Hafnarfjarðarbæjar 
hefur lagt fram. Sem fyrsta áfanga verði 
tryggt fjármagn á árunum 2018 og 
2019 til að ljúka framkvæmdum við 
tvöföldun Reykjanesbrautar frá 
Kaldárselsvegi að mislægum gatna
mótum við Krýsuvíkurveg. Hönnun á 
þessum vegakafla liggur fyrir. Síðan 
verði tryggt fjármagn í samgönguáætlun 
á árunum þar á eftir til að ljúka 
framkvæmdum við Reykjanesbraut 
innan Hafnarfjarðar skv. framangreindri 
tillögu.“

Hættuleg þrenging á Reykjanesbraut.
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Leikfélag Hafnarfjarðar fagnar 82 ára 
afmæli sínu í ár og á að baki glæstan 
feril þó oft hafi illa árað hjá félaginu og 
starfið legið niðri. Frá 1983 hefur verið 
gróskumikið starf í félaginu en félagið 
hafði aðstöðu í Bæjarbíói frá 1984
1999 þegar það varð að víkja fyrir 
Kvik myndasafni Íslands og fór á 
hrakhóla með húsnæði. Félagið var 
næstu ár í sambúð með Hafnarfjarðar
leikhúsinu – Hermóði og Háðvöru í 
húsi Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar 
þangað til það var rifið árið 2004. Fékk 
félagið þá inni í Lækjarskóla í litlum sal 
sem útbúinn var á jarðhæðinni. Árið 
2011 fékk félagið inni í Gaflara leik
húsinu enda hafði stærð húsnæðis í 
Lækjar skóla staðið starfinu fyrir 
þrifum. Á síðasta ári var samningur við 
Lei kfélagið um starf í Gaflaraleikhúsinu 
ekki endurnýjaður og þrátt fyrir ítrekað
ar fyrirspurnir hefur Hafnarfjarðarbær 
ekki getað boðið félaginu neitt húsnæði.

ENGIN LAUSN Í SJÓNMÁLI
Að sögn Gísla Björns Heimissonar, 

formanns Leikfélags Hafnarfjarðar, er 
engin lausn í sjónmáli. Síðustu tillögu 
var sópað út af borðinu er menningar 
og ferðamálanefnd lagðist gegn því að 
samið verði um að bærinn skuldbindi 

sig til að greiða leigu fyrir frjáls félaga
samtök til þriðja aðila, en Leikfélagið 
gat þá tekið á leigu aðalhæðina í gamla 
Sjálfstæðishúsinu á Strandgötu.

VILDU INNI Í KAPELLU
Í byrjun júní sl. lagði félagið til að 

Hafnarfjarðarbær fengi þeim afnot af 
„kapellunni“ í St. Jósefsspítala og segir 
Gísli að bæjarstjóri hafi á fundi með 
forsvarsmönnum félagsins 28. júní sagt 
að tillagan færi til umfjöllunar í nefnd 
sem gera átti tillögu að nýtingu gamla 
spítalans.

Þegar nefndin skilaði inn tillögum í 
október sl. var hvergi minnst á leik
félagið en sérstaklega lagt til „að hún 
verði ekki fest of mikið í eitt form“.

Segir Gísli hins vegar að félagið hafi 
hvorki fengið já eða nei við fyrirspurn 
sinni.

Félagið er á hrakhólum með eigur 
sínar í gámi á geymslusvæði. Þó hefur 
félag inu tekist að setja upp tvö stuttverk 
í samstarfi við Leikfélag Kópavogs 
sem æfð voru í heimahúsum og úti í 
bæ.

BOÐIÐ TIL TÉKKLANDS
Í framhaldi af velgengni Leikfélags 

Hafnarfjarðar í Mónakó í haust hefur 
félaginu verið boðið að koma með 
sýninguna á Ubba kóngi á leiklistar
hátíð ina Jiraskuv Hronov í Tékklandi í 
ágúst. Hátíðin er ein af þeim elstu á 
sviði áhugaleikhúss í Evrópu og segir 
Gísli það spennandi tilhugsun að 
félagið fari enn og aftur á erlenda grund 
sem fulltrúi íslenska áhugaleikhússins 
og íslenskrar menningar.

Leikfélagið fær ekkert húsnæði
Hafa æft í heimahúsum og úti í bæ

Þetta er aðstaða Leikfélags Hafnarfjarðar í dag. 

Gísli Björn Heimisson.
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Bæjarhrauni 10 
220 Hafnarfirði 
Sími 565 2189 
bokhaldsstofan.is  

skattframtöl   ársreikningar   umsjón húsfélaga
bókhald   launaumsjón   virðisaukaskattsuppgjör

Getum bætt við okkur nýjum viðskiptavinum

Magnús Waage
viðurkenndur bókari, 
framkvæmdastjóri
GSM 863 2275 

BÆJARHRAUNI 10, HAFNARFIRÐI 

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á  

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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(Gamanferdir)

GAMAN AÐ PAKKA! 
Þegar þú ert búinn að bóka draumaferðina með Gaman Ferðum 

þá getur þú farið að hlakka til. Hérna er tékklisti sem gott er 

að kíkja á þegar kemur að því að pakka:

Fylgstu með okkur á samfélagsmiðlunum og skelltu þér á póstlistann okkar svo þú missir 

alveg örugglega ekki af öllu þessu skemmtilega sem við erum að gera. Við erum til húsa í 

Bæjarhrauni 14 í Hafnarfirði og tökum vel á móti ykkur. Kíktu til okkur það er bara Gaman!

FARÐU ÚT!
MEÐ GAMAN FERÐUM 

BORGAR-
FERÐIR

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á GAMAN.IS!

ÆFINGA-
FERÐIR

FÓTBOLTI ALBIR

LLORET
DE MAR

TOSSA  
DE MAR BENIDORMTÓNLEIKAR

SALOU

SIGLINGAR
HÓP-
FERÐIRTENERIFE

www.gaman.is  / Sími 560 2000 / Bæjarhraun 14, 220 Hafnarfirði Gaman Ferðir fljúga með WOW air
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Nokkuð sérstök umræða varð í lok 
bæjarstjórnarfundar í síðustu viku er 
fulltrúi Vinstri grænna vakti athygli á 

hraðri afgreiðslu á alútboði á yfirbyggðu 
knattspyrnuhúsi í Kaplakrika sem 
samþykkt var í fjárhagsáætlun fyrir árið 
2018.

Ef skoðaðar eru fundargerðir 
um hverfis og framkvæmdaráðs þá er 
ekki mikið bókað um þessa rúmlega 
700 milljón kr. framkvæmd og fyrsta 
tillagan um alútboð kemur með fram
lagningu úboðsgagna, sem þó voru 
ekki alveg fullunnin, á fundi ráðsins 10. 
janúar sl. Var búið að auglýsa útboðið 
áður en fundargerðin kom til meðferðar 
í bæjarstjórn.

Það vekur einnig athygli að minni
hlutinn í ráðinu lagðist gegn skipun 
starfshóps vegna uppbyggingarinnar en 
afgreiðslu á skipun hans var frestað í 
desember og hefur ekki verið tekin upp 
aftur.

Ljúka á við byggingu hússins 15. 
desember en stefnt er að undirritun 
samnings um bygginguna 30. mars. 
Húsið verður 8.298 m², óupphitað og 
óeinangrað.

Fundargerð umhverfis og skipu
lagsráðs má sjá hér á eftir en í framhaldi 
af umræðunum í bæjarstjórn var málið 
tekið á ný upp í ráðinu í gær, eftir að 
blaðið fór í prentun, en gagnrýnt var að 
ráðsmenn höfðu ekki verið búnir að fá 
gögn málsins fyrir fundinn en enginn 

gerði þá athugasemdir við afgreiðsluna 
þó formaður ráðsins hafi sérstaklega 
kallað eftir athugasemdum.

15.11.2017:
7. 1711110 - Kaplakriki, 

uppbygging 2018
Uppbygging í Kaplakrika tekin til 

umfjöllunar. 
Til umfjöllunar.
13.12.2017:
7. 1711110 - Kaplakriki, starfs-

hópur vegna uppbyggingar 2018
Skipun starfshóps vegna 

uppbyggingar í Kapalkrika tekin til 
umræðu.

Afgreiðslu frestað.
10.01.2018:
9. 1801099 - Kaplakriki, 

framkvæmdir
Lögð fram útboðsgögn vegna 

knatthúss í Kaplakrika.
Fulltrúi FH, Viðar Halldórsson, Örn 

Guðmundsson frá VSB verkfræðistofu 
og íþróttafulltrúi Geir Bjarnason 
mættu til fundarins.

Umhverfis og framkvæmdaráð 
samþykkir að heimila umhverfis og 
skipulagsþjónustu að auglýsa alútboð 
vegna knatthúss í Kaplakrika.

Deilt um stjórnsýslu og 
alútboð á knattspyrnuhúsi

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÍBÚAFUNDUR
Fimmtudaginn 1. febrúar kl. 17 í Hafnarborg

Kynnt verður tillaga að breytingum við Hrauntungu

Tillagan nær til lóðarinnar við Hrauntungu 5.

Á fundinum munu arkitektar kynna tillögu að breytingum 
á lóðinni. Íbúar og aðrir áhugasamir eru hvattir til að 
mæta á fundinn. Gert er ráð fyrir að fundurinn standi yfir 
í um 1,5 klst.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.

Skipulagsfulltrúi.

Leo Anthony Speight, 16 ára 
Hafnfirðingur úr taekwondo deild 
Bjarkanna, varð Norðurlandameistari í 
kyorugi bardaga um helgina í 68 kg 
unglinga flokki. Mótið var haldið í 
Helsinki og vann Leo alla bardaga sína 
örugglega þrátt fyrir að meiðast á fæti í 
þeim fyrsta. Þann fyrsta vann hann 16:6 
og í öðrum bardaganum sigraði hann 

örugglega 22:10 þann sem varð í 5. sæti 
á síðasta Evrópumóti. Síðasta bar
dagann vann hann 18:9.

Leo hefur æft taekwondo í mörg ár 
og er handhafi svarta beltisins.

Íslendingar voru sigursælir á mótinu 
en auk Leos varð Mei sam Rafiei 
Norður landa meist ari í 58 kg flokki 
karla og Dagný María Pét urs dótt ir í 73 
kg flokki kvenna.  Í yngri flokki vann 
Andri Sæv ar Arn ars son titil inn í 59 kg 

flokki og Eyþór Jóns son í 73 kg flokki 
en Leo keppir í yngri flokki.

Íslendingar hömpuðu alls níu 
Norðurlandatitlum og fjölmörgum 
silfur og bronsverðlaunum.

Leo Norðurlandameistari í kyor ugi
Íslendingar sigursælir á Norðurlandamótinu í taekwondo

Leo Anthony Speight með bikarinn í Finnlandi.
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Spennandi dansnám

 
 
  

Unglingar  
Ballett  
Djassdans  
Nútímadans  
Silki  
Þrek og teygjur  
Sýningarhópur  

Calmyoga  

Börn  
Ballett  
Barnadansar  
Djassdans    
Silki
Þrek og teygjur  
 

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

LISTDANSSKÓLI
HAFNARFJARðAR

Opnum á nýjum stað!
Helluhraun 16 - 18 

(sama húsnæði og Bónus) 

Skráning og allar nánari upplýsingar
eru á listdansskoli.is

Spennandi dansnám

NÝTT

Helluhraun 16-18    www.listdansskoli.is    S:894 0577
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Meistarafélag iðnaðarmanna í Hafn
ar firði fagnaði 50 ára afmæli sínu laug
ar daginn 13. janúar sl. Var tíma  mót
unum fagnað með hófi í húsi Frímúrara. 
Í tilefni tímamótanna var 50 ára saga 
félagsins birt á heimasíðu félagsins.

Þar segir Ágúst Pétursson formaður 
MIH m.a. eftirfarandi:

„Á þeim 50 árum sem MIH hefur 
starfað hafa félagar þess, hafnfirskir 
iðnmeistarar, átt drjúgan þátt í þeirri 
margháttuðu uppbyggingu sem orðið 
hefur í Hafnarfirði, hvert sem litið 
verður. Verka þeirra sér víða stað, þótt 
vissulega hafi aðrir einnig komið að 
málum. Upphaf félagsins má rekja til 
bygg ingar álvers í Straumsvík. Meist
ara  félag iðnaðarmanna í Hafnar firði 
hafði strax nokkra sérstöðu meðal 
meistarafélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Önnur meistarafélög sem þá þegar voru 
starfandi tengdust einni sérstakri 
iðngrein mannvirkjagerðar. MIH var 
hins vegar stofnað utan um allar mann
virkjagreinar, að frátöldum málmiðnaði, 
og mótaði þetta þegar starf félagsins.

Á þessum tímamótum er mér efst í 
huga sá styrkur sem ávallt hefur ein
kennt félagsmenn sem og alla starfsemi 
Meistarafélagsins. Það var gæfa þess að 
strax í upphafi völdust til forystu menn 
sem höfðu ekki síst öðlast reynslu og 
skólast í félagsstörfum á vegum Iðn
aðar mannafélags Hafnarfjarðar; menn 
sem báru hag MIH fyrir brjósti og 
höfðu bæði metnað og dug til að vinna 
félaginu gagn af heilum hug. Hér er 
ekki eingöngu átt við þá sem valist hafa 
til forystu eða stjórnarsetu, því svo 
sann arlega hafa aðrir félagsmenn einn

ig lagt sitt af mörkum við uppbyggingu 
og viðgang MIH, bæði í almennum 
félagsstörfum sem og starfi í ýmsum 
fastanefndum. Allt hefur þetta stuðlað 

að því að festa MIH í sessi sem eitt 
öflug asta iðnmeistarafélag landsins.“ 

Stofnfélagar MIH voru 120 en í dag 
eru um 140 iðnmeistarar í félaginu í dag 

úr 8 iðngreinum, langflestir úr húsa
smíði eða 89.

Félagið hefur verið aðili að Sam
tökum iðnaðarins frá 1994 og frá árinu 
2010 hefur framkvæmdastjóri félagsins 
verið starfsmaður samtakanna en með 
ákveðna viðveru á skrifstofu MIH á 
Bæjarhrauni.

Meistarafélag iðnaðarmanna 50 ára
Saga félagsins birt á heimasíðu þess

Ágúst Pétursson formaður MIH ávarpar gesti.

140 félagar eru í Meistarafélaginu í dag og voru fagnaðarfundir.

Fjölmennt var í hófinu en á dagskrá er stærri afmælishátíð á árinu.

Bæjarstjóra og bæjarfulltrúum var boðið í veisluna.

Skálað með gestunum.
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GÁMAVELLIR
Breytt fyrirkomulag

Þann 1. febrúar næstkomandi verður móttökustöðinni 
Gámavöllum að Berghellu 1 lokað vegna skipulagsbreytinga.

•  Einstaklingum er bent á endurvinnslustöð Sorpu að Breiðhellu 8.
• Fyrirtæki með stærri farma með flokkuðu endurvinnsluefni geta komið áfram til okkar í Berghellu 1.
• Fyrirtækjum er bent á að hafa samband við söludeild okkar varðandi lausnir á sviði úrgangsmála. Við leigjum  
 ílát í öllum stærðum og bjóðum upp á alhliða þjónustu við söfnun á úrgangi. 
 Nánari upplýsingar í síma 535 2510 og á heimasíðu okkar www.gamar.is

 Berghellu 1 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is

21
.3

27
3/

01
.1

8

Haraldur Þór Ólason var veislustjóri.

Meistaraspjall.
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Flensborgarhöfn
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Landsnet vinnur að undirbúningi umhverfismats fyrir Suðurnesjalínu 2. Tillaga að matsáætlun er nú 

á vinnslustigi og er birt á heimasíðunni www.landsnet.is sem Drög að tillögu matsáætlunar. Óskað 

er eftir ábendingum og athugasemdum sem geta nýst við komandi matsvinnu og geta allir gert 

athugasemdir við drögin. 

 

Athugasemdir má senda til Smára Jóhannssonar á netfangið smari@landsnet.is til og með 

12. febrúar. Einnig má senda athugasemdir til Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík og merkja 

„Suðurnesjalína 2. Drög að tillögu matsáætlunar“.

HAFNARFJÖRÐUR – SUÐURNES
Suðurnesjalína 2 – Mat á umhverfisáhrifum

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Hlaupasería FH og BOSE eru þrjú 5 
km hlaup í janúar, febrúar og mars. 
Hlaupin eru jafnframt stigakeppni 
einstaklinga og hafa þessi FH hlaup 
verið afar vinsæl en á þriðjudaginn 
voru 173 skráðir til keppni.

Hlaupin þrjú eru ræst af stað frá 
göngustígnum gegnt íþróttahúsinu við 
Strandgötu en þar er jafnframt enda
mark hlaupsins. Hlaupin hefjast stund
víslega kl. 19:00 og er fyrsta hlaupið í 
kvöld.

Hin hlaupin eru  fimmtudaginn 22. 
febrúar og fimmtudaginn 22. mars.

Hlaupaleiðin er nokkuð flöt og 
vonandi vel snjólaus í kvöld. Brautin er 
mæld af löggiltum mælingamönnum 
og þátttakendur hlaupa með tímaflögu 

sem að gefur nákvæman árangur óháð 
því hve aftarlega þátttakandi er við 
ræsingu. Hraðastjórar verða í boði en 
þeir munu hlaupa á 20 mín, 25 mín og 

30 mín ásamt því að þátttakendur eiga 
auðveldlega að geta staðsett sig í 
brautinni út frá upplýstum kílómetra
keil um.

Hlaupin í ár eru kennd við Bose en 
Origo er nú styrktaraðili hlaupsins og 
mikið lagt í að gera hlaupin sem glæsi
legust. DJ.FúZi mun sjá til þess að 
keppendur komist í gírinn fyrir hlaup 
og við komuna í mark þar sem að 
þátttakendum er boðið upp á orkudrykk 
og frítt í sund í Suðurbæjarlaug.

Skráning er á hlaup.is til kl. 13 á 
hlaupadag en hægt er að skrá sig í 
Íþrótta húsinu við Strandgötu á hlaupa
dag milli kl. 18 og 18:45 gegn 1.500 kr. 
gjaldi en afhending á flögum er á sama 
stað og á sama tíma. 

Allir sem skrá sig í gegnum hlaup.is 
fá 15% afslátt af ákveðnum Bose
vörum hjá Origo.

Hlaupasería FH og Bose hefst í kvöld
Allir geta skráð sig í 5 km hlaup meðfram sjónum í Hafnarfirði - hátt í 200 manns þegar skráðir

Frá FHhlaupi í febrúar 2016.
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Listdansskóli Hafnafjarðar flytur nú í 
nýtt glæsilegt húsnæði!  Nýja stað
setning in er á annarri hæð að Hellu
hrauni 1618. Inn gangur skólans er á 
milli A4 og gæludýrabúðarinnar. 

Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir 
á síðastliðnum mánuðum og það er 
mikil tilhlökkun hjá kennurum og 
nemendum að hefja námskeiðin á nýja 
staðnum. 

Skólinn hefur verið starfandi 24 ár í 
Hafnarfirði og er hluti af menningarlífi 
bæjarins en við skólann dansa um 420 
nemendur á aldrinum 2 50 ára sem 
koma frá öllu StórHafnar fjarðar svæð
inu.

FJÖLBREYTT NÁMSKEIÐ

„Í vor munum við bjóða uppá fjöl
breytt námskeið fyrir ýmsa aldurshópa, 
klassískan ballett, djass, nútímadans, 
silki, barnadansa, þrek og teygjur, 
stimula stik og barnaglans,“ segir Eva 
Rós Guðmundsdóttir skólastjóri en hún 
segir sýn skólans vera dansgleði, sköp
un og góð líkamsþjálfun sem er ávallt 
höfð að leiðarljósi í kennslunni.

Kennarar skólans eru allir menntaðir 
í dansi eða eru í námi í dansi eða 
kennslufræðum. 

PABBAVIKA
Foreldrar munu fá boð um að horfa á 

tíma hjá nemendum í nýja húsnæðinu. 
„Í fyrra vorum við með pabba viku og 
ætlum við að endurtaka leikinn í ár! 
Pabbarnir komu í heimsókn og dönsuðu 
með nemendum og vakti þessi 
uppákoma mikla lukku, bæði hjá 
nemendum, kennurum og foreldrum,“ 
segir Eva Rós.

Á laugardögum í vor mun Hugarfrelsi 
halda áfram með námskeið í 
Listdansskólanum fyrir káta krakka á 
aldrinum 712 ára en hægt er að kynna 
sér starfsemina á hugarfrelsi.is.

JÓGAKENNSLA
„Í febrúar mun Klara Dögg Sigurðar

dóttir jógakennari byrja með jógatíma á 
sunnudögum og erum við mjög spennt 
að fá hana Klöru aftur til liðs við okkur. 
Hún mun kenna Calmyoga nidra sem 
eru blíðir og rólegir yogatímar sem 
henta öllum jafn sem byrjendum og 
lengra komna í yoga. Kennd verður 
öndunartækni sem kyrrir hugann og 
hjálpar þér að vera í núinu. Kenndar 
verða jógastöður sem losa um og liðka 
líkamann um leið og þú styrkist líkam

lega og andlega. Svo er djúpslökun í 
lok hvers tímans sem kennarinn mun 
leiða þig í gegnum.“

BARNAGLANS OG 
STIMULASTIK
Í vor mun Hafdís iðuþjálfari hefja 

aftur námskeið Barnaglans og Stimula
stik. Stimulastik fyrir börn frá 2 mánaða 
aldri.  Börn þurfa mikið að hreyfa sig 
og hafa gaman af því. Í stimulastik er 
verið að hafa áhrif á skynfærin að þau 
vinni jafnt saman þ.e. jafnvægi, snerti
skyn og stöðuskyn. Foreldrar læra 
æfingar/leiki sem hægt er að gera 
heima.

Barnaglans er fyrir börn á aldrinum 
1224 mánaða. Í þessu námskeiði er 
farið í leiki, dansa og ýmsar skemmti
legar hreyfingar í gegnum söng og 
tónlist sem hjálpa barninu við að ná 
góðu jafnvægi, stöðu og snertiskyni.

Markmiðið er að barnið verði öruggt 
og geti tekið þátt í áframhaldandi 
námskeiðum t.d. dansi, fimleikum eða 
íþróttaskólanum. Barnaglans eykur 
gleði barnsins til hreyfingar og 
líkamlegrar færni og foreldrarnir geta á 
sama tíma haft áhrif og fylgst með 
þroska barnsins. 

DANSBIKARINN

Dansbikarinn er árleg innanhúss 
dans keppni sem verður haldin í vor. Þar 
fá nemendur að skapa sinn eigin dans 
og hanna búninga. Gestadómari og 
kennaradómnefnd dæma dansbikarinn. 
„Það er alltaf gaman að sjá hvað við 
eigum flotta og efnilega nemendur,“ 
segir Eva Rós. 

Nemendaráð var stofnað á haustönn
inni með nemendum skólans sem hefur 
staðið fyrir Hrekkjavökupartí og 

aðstoðað við jólasýningu yngri nem
enda. Einnig stóð ráðið fyrir fjáröflun 
meðal annars með rósasölu og jólaballi. 

„Fyrir yngstu nemendurna munum 
við vera með bangsa og dúkkuviku þar 
sem að nemendur fá að koma með 
uppáhalds bangsa eða dúkku í dans
tímann.“ 

LEITAR AÐ 
SAMSSTARFSAÐILUM
Listdansskólinn er að leita að 

samstarfsaðilum til þess að koma með 
sér inn í húsnæðið. Eru þrír stórir salir, 
búningsaðstaða, sturta og móttaka í 
nýja húsnæðinu.

Allar upplýsingar og dagskrá stuð
dagana má finna á heimasíðu skólans 
www.listdansskoli.is  eða í síma 894 
0577. Skráning er hafin!

Listdansskólinn í nýtt húsnæði
Skólinn verður nú að Helluhrauni 16-18

Eva Rós Guðmundsdóttir skólastjóri.

Frá sýningu skólans í Gaflaraleikhúsinu í desember.

Frá sýningu skólans í Gaflaraleikhúsinu í desember.

Litríkt og spennandi á sýningu skólans í Borgarleikhúsinu.
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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þjónusta

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

Hvatningarverðlaun
Afhending Hvatningarverðlauna 
Markaðsstofu Hafnarfjarðar verður í 
Hafnarborg í dag, fimmtudag kl. 17.
Verðlaunin verða veitt fyrirtæki, félagi 
eða einstaklingi sem lyft hefur bæjar-
anda Hafnarfjarðar með starf semi 
sinni og athöfnum og þannig gert 
Hafnarfjörð að betra samfélagi
Verðlaunaafhendingin er öllum opin.

Kynningarfundur um 
heilsueflingu eldri 
borgara
Kynningarfundur um heilsueflingu fyrir 
eldri borgara verður haldinn í dag, 
fimmtudag kl. 14 í Hraunseli, að 
Flatahrauni 3 og kl 19:30 í húsnæði 
Tækniskólans að Flatahrauni 12.
Hafnarfjarðarbær hefur samið við 
Janus heilsueflingu slf. til eins og hálfs 
árs í tengslum við heilsueflingu allt að 
160 íbúa Hafnarfjarðarbæjar á aldrin-
um 65 og eldri.

Tónleikar
Sænsk-íslenskur flautukvartett frá 
Hvitfeldtska gymnasiet í Gautaborg 
verður með tónleika í Fríkirkjunni í 
kvöld, fimmtudag kl. 20.

Nýjar sýningar
Á laugardaginn kl. 15 verða opnaðar 
tvær sýningar í Hafnarborg. Í aðalsal 
safnsins er það sýningin Ultimate/
Relative, innsetning eftir Ráðhildi 
Ingadóttur. Í Sverrissal verður opnuð 
sýningin Minningabrot og leyndir 
staðir sýning á völdum myndum úr 
tveimur ljósmyndaseríum, Fragments 
of Rememberence og Hidden Places 
eftir danska ljósmyndarann Astrid 
Kruse Jensen.

Meistarmót 11-14 ára
Meistaramót Íslands 11-14 ára í frjálsum 
íþróttum er haldið í Kaplakrika helgina 
27. og 28. janúar. Sjá nánar á www.fri.is

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI Umsókn um styrk úr
Minningarsjóði hjónanna Helgu Jónasdóttur og Bjarna 

Snæbjörnssonar, læknis í Hafnarfirði
Minningarsjóður Helgu og Bjarna hefur þann tilgang að 
veita styrki til að hlúa að hagsmunamálum og velferð 
barna í Hafnarfirði allt að 18 ára aldri. 
Í skipulagsskrá segir að „einkum skulu veittir styrkir til starfsemi á 
vegum einstaklinga, samtaka, fyrirtækja og opinberra aðila, sem veita 
börnum, sem eiga við erfiðleika að etja vegna fötlunar, sjúkdóma eða 
félagslegra aðstæðna, þjónustu og aðstoð“.

Stjórn Minningarsjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum úr sjóðnum.
Umsóknareyðublöð má sækja á veffanginu www.bjarnioghelga.is  

Umsóknir merktar „Minningarsjóður Helgu og Bjarna“  þurfa að berast með 
netpósti á magnuss@simnet.is fyrir 15. febrúar n.k. 

Stjórn Minningarsjóðsins

Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar hefur 
fært Björgunarsveit Hafnarfjarðar 
sjálfvirkt hjarta stuðtæki að gjöf. Var 
tækið afhent á fundi klúbbsins 21. des. 
sl. en klúbburinn fundar vikulega í 
hádeginu á fimmtudögum. Í klúbbnum 
eru fulltrúar hinna ýmsu starfsgreina.

Tækið gefur notandanum fyrirmæli 
og greinir sjálfkrafa mögulega rafvirkni 
í hjartanu og sé þess þörf, gefur það 
rafstuð.

Ekkert slíkt tæki var í björgunar
miðstöðinni við Hvaleyrarbraut og 
tækið því kærkomin gjöf og eykur 
öryggi þeirra fjölmörgu sem þar eiga 
leið um í margvíslegum erindagjörðum.

Rótarýklúbbur gaf Björgunar
sveitinni hjartastuðtæki

Sveinn Þorsteinsson varaformaður og Gísli J. Johnsen formaður Björgunar
sveitarinnar ásamt Gylfa Sigurðssyni forseta Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar.
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Borgarlína var til umræðu í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar miðviku
daginn 17. janúar, daginn áður en 
íbúafundur var um hugmyndirnar.

Gunnar Axel Axelsson (S) lagði fram  
eftirfarandi tillögu að ályktun bæjar
stjórnar Hafnarfjarðar um eflingu 
almennings samgangna og upp bygg
ingu borgarlínu:

„Í ljósi aukinnar umræðu um málefni 
almenningssamgangna og undir bún
ings sveitarfélaganna á höfuð borgar
svæðinu að innleiðingu hágæða 
almenn ingssamgangnakerfis áréttar 
bæjar stjórn Hafnarfjarðar fyrri sam
þykktir sínar og fullan stuðning bæjar
yfirvalda í Hafnarfirði við uppbyggingu 
Borgarlínu, með það að markmiði að 
skilja að svo sem kostur er almenna 
umferð og akstur almenningssamgangna 
og auka þannig hlutdeild þeirra í 
daglegum ferðum fólks innan svæðisins. 

Skorar bæjarstjórn jafnframt á 
ríkisstjórn og Alþingi að vinna að 
framgangi verkefnisins með því að 
tryggja að í samgönguáætlun næstu 4 
ára fáist nægjanlegt fjármagn til að 
takast á við nauðsynlegar aðgerðir, 
bæði með auknum fjárveitingum til 
Vegagerðarinnar vegna endurbóta á 
stofnbrautum og til að tryggja nauð
synlega aðkomu ríkisins að eflingu 
almenningssamganga með væntanlegri 
tilkomu Borgarlínu.“

Töluverð umræða spannst um tillög
una og til marks um það var 23 sinnum 
stigið í pontu.

Í framhaldi af umræðunni bar Rósa 
Guðbjartsdóttir upp tillögu um frestun á 
afgreiðslu tillögunnar en sú tillaga var 
felld með 6 atkvæðum gegn 5. Var 
tillaga Gunnars þá borin upp og 
samþykkt með 6 atkvæðum gegn 5.

Lagði Rósa Guðbjartsdóttir þá fram 
eftirfarandi bókun fyrir hönd bæjar
fulltrúa Sjálfstæðisflokks: 

„Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
eru sammála því að brýnt sé að gera 
ráð fyrir samgönguás (borgarlínu) í 
gegnum höfuðborgarsvæðið og styðja 
að það verkefni verði þróað áfram. 

Markmiðið er að draga úr umferðar
teppum sem skapast á álagstímum og 
auka hlutdeild almenningssamgangna. 
Eftir að lega samgönguássins (borgar
línan) hefur verið ákveðin innan 
bæjarfélaganna komi ríki og sveitar
félög sér saman um hvernig best sé að 
ná því markmiði, m.a. með bættum 
stofnbrautum og forgangsakreinum. 
Það þarf einnig að gera í samráði við 
íbúa og því er það fagnaðarefni að 
fyrsta samtal við bæjarbúa í Hafnarfirði 
eigi sér stað á morgun, fimmtudaginn 
18. janúar á íbúafundi sem boðað hefur 
verið til. Þar verður kynnt staða 
verkefnisins, þróun þess og hlutverk í 
því skyni að efla almenningssamgöngur 
á svæðinu og minnka álag í umferðinni. 
Ljóst er að mismunandi skilningur og 
sýn er á verkefnið, jafnt á meðal kjör
inna fulltrúa sem og íbúa og því mikil
vægt að upplýst umræða og skoðana
skipti eigi sér stað nú þar sem íbúar/
skattgreiðendur geta komið að með 
beinum hætti. Það er í anda lýðræðis

legra vinnubragða. Einnig er brýnt að 
viðræður við ríkið hefjist hið fyrsta svo 
aðkoma þess liggi fyrir.“

Íbúafundur var svo haldinn í 
kaffistofunni í Hafnarborg sl. fimmtu
dag þar sem um 120 manns hlýddu á 
kynningu á borgarlínunni.

Hugmyndir eru á frumstigi og enn 
hefur ekki verið tekin afstaða um legu 
hennar í gegnum Hafnarfjörð þó aðal
lega sé horft á hana um Reykjavíkurveg 
og Strandgötu inn á Velli en einnig er 
skoðaður möguleiki á legu hennar um 
Reykjanesbraut og Lækjargötu og um 
Hvaleyrarholtið.

Íbúar horfa mikið til þess hvort 
mögulegt sé að koma fyrir einni til 
tveimur sérakreinum á þessum leiðum 
og hvort ásættanlegt sé t.d. að bílastæði 
víki á löngum kafla á Reykjavíkurvegi 
og ekki verði rými fyrir hjólastíga undir 
sívaxandi hjólaumferð. Þá hafa verið 
uppi efasemdir um spár um aukna 
notkun íbúa á almenningsamgöngum 
með tilkomu borgarlínunnar en þó 

Handbolti: 
27. jan. kl. 16, Kaplakriki 

FH  ÍR,  1. deild kvenna

30. jan. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  Stjarnan,  úrvalsdeild karla

30. jan. kl. 20, Kaplakriki 
FH  Fylkir,  1. deild kvenna

31. jan. kl. 19.30, Seltjarnarnes 
Grótta - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
ÍBV  Haukar: (miðvikudag)

Fram U  FH: 1618

Körfubolti: 
26. jan. kl. 20, Reykjanesbær 

Keflavík - Haukar,  úrvalsd. karla

31. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Valur,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Þór Þ.  Haukar: 9385

ÚRSLIT KVENNA:
Snæfell  Haukar: 7679
Haukar  Njarðvík: 8755

Knattspyrna: 
25. jan. kl. 12, Reykjaneshöllin 

Keflavík - Haukar,  Faxaflóamót kv. B

28. jan. kl. 20, Fífan 
FH  Breiðablik,  Faxaflóamót kv. A

ÚRSLIT KVENNA:
Tindastóll  Haukar: 14
HK/Víkingur  FH: 03 

ÍÞRÓTTIR

ATVINNA
Söluturninn Jolli í Hafnarfirði 

óskar eftir að ráða  
einstaklinga í fullt starf sem  

og kvöld og helgarvinnu.
Einungis duglegt, áreiðanlegt 

og samviskusamt fólk kemur til 
greina. Góð laun í boði. 
Umsóknareyðublöð á  

www.jolli.is

virðast allir vera á eitt sáttir um að 
eitthvað þurfi að gera í umferðarmálum 
höfuðborgarsvæðisins á næstu ára
tugum.

Horfa má á 
fundinn á vef 
bæjarins en 
skanna má 
beina slóð á 
upptöku af 
honum hér:

Rúmlega 100 manns mættu á íbúafund um borgarlínuna í kaffistofu Hafnarborgar.

Ekki einhugur í bæjarstjórn 
um ályktun um borgarlínu

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðust gegn ályktuninni og bókuðu afstöðu sína
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Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

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

Karlar í skúrum er verkefni 
sem Rauði krossinum í 
Hafnarfirði og Garðabæ er að 
hrinda af stað. Verkefnið er að 
ástralskri fyrirmynd, „Men‘s 
Shed“ og hefur gengið vel 
víðsvegar um Evrópu. Karlar í 
skúrum er opið fyrir alla 
karlmenn og gefur þeim stað 
og stund til að hittast, spjalla 
og vinna að ýmsum sameigin
l egum verkefnum sem þeir 
sjálfir ákveða.

Kynningarfundir hafa verið 
haldnir og hafa áhugasamir 
karlar mætt og segir Hörður 
Sturluson, verkefnastjóri hjá 
Rauða krossinum að verið sé 
að leita að hentugu húsnæði. 
Hver hópur ræður sér sjálfur 
og hefur 3ja manna stjórn og 
verkefnin geta verið fjölbreytt. 
Segir Hörður að reynslan á 
Írlandi t.d. hafi verið að flestir 
sinna verkefnum sem snúa að 
vinnu með timbur og þar hafa 
menn smíðað stóra og smáa 

hluti og einnig gert við eigin 
hluti eða annarra. En hópurinn 
ræður sjálfur hvað hann gerir 
og ræðst húsnæðisþörfin af 
því. Starfsemin gæti verið í 
húsnæði í opinberri eigu eða 
jafnvel skúr í eigu einhvers 
þátttakandans.

Hörður segir húsnæðið ekki 
þurfa að vera fullbúið og gætu 

þátttakendur komið að endur
bótum á því. Óskastaðan er að 
starfið sé án kostnaðar fyrir 
þátttakendur og kostað t.d. 
með fjáröflunum og styrkjum í 
samstarfi við Rauða krossinn 
sem leiðir verkið.

Áhugasamir eru hvattir til að 
hafa samband við skrifstofu 
Rauða krossins á Strandgötu.

„Karlar í skúrnum“
Verkefni að ástralskri fyrirmynd gefur körlum tækifæri á að hittast

Hörður Sturluson stýrir verkefninu Karlar í skúrnum.
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Merki átaksins.

Logandi vesturhiminninn, séð efst úr Setberginu. Sjá má ljósin í Reykjanesbæ í fjarska til vinstri og í Garði og Garðskagavita fyrir miðri mynd.
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Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á  

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

sími 565 4513

http://www.facebook.com/fjardarfrettir

