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

842 
2217

sími

Fimmtudagur 22. febrúar 2018   |   8. 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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

-stöðin

Hafnfirska 
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T A X I

Bæjarbúar geta frá og með 
1. mars nk. sett allt plast sam
an í lokuðum plast poka beint 
í gráu sorptunnuna.  Plast
pokarnir verða flokkaðir frá 
öðru rusli með nýjum tækja
búnaði og þeim komið til 
endurvinnslu. Plastflokkun í 

plastpoka er samstarfs
verkefni SORPU og fjögurra 
sveitarfélaga, Hafnarfjarðar, 
Garðabæjar, Mosfellsbæjar 
og Seltjarnarness. 

Árið 2017 fóru um 27 kg af 
óflokkuðu plasti frá hverjum 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu í 

sorp tunnuna, samkvæmt 
rann  sókn SORPU á heimilis
úr gangi, og enduðu þar með á 
urðunarstað SORPU í Álfs
nesi. Aðeins um 5 kg af plasti 
á íbúa skilaði sér flokkað í 
endurvinnslu.

Í hrímþoku nýlega mátti sjá sólina í þokunni eins og tungl

Plast flokkað frá 1. mars
Sett í lokuðum pokum í gráu tunnuna með öðru rusli

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

VETRARFRÍ GRUNNSKÓLANNA

Nánari upplýsingar á www.hafnar�ordur.is

Frítt í sund 26. og 27. febrúar

Föndur og spil á Bókasafni Hafnar�arðar

Skemmtilegur ratleikur um Byggðasafn Hafnar�arðar

Listasmiðjur í Hafnarborg 23. og 26. febrúar

Stofnuð 1983

Glæsilegt  gamalt uppgert 
einbýlishús á einstökum stað 
í hjarta bæjarins.  Eignin er öll 
mikið endurnýjuð á einstaklega 
smekklegan hátt.

Gott fjölskylduhús á tveimur 
hæðum, vel staðsett.  
Innbyggður bílskúr.  
Stutt í skóla, sundlaug ofl. 

Glæsileg nýleg íbúð á 1.hæð í 
lyftu    húsi. Bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri.  Frá
bært útsýni yfir bæinn og fjörð inn.  
Vönduð sameign með samkomusal.

VÖRÐUSTÍGUR 3 SKIPALÓN 26 
Glæsilegt útsýni 

152 m² 69,8 millj. kr. 

211 m² Verðtilboð 167 m² 67 millj. kr. 
OPIÐ HÚS í dag fimmtudag 
kl.17:3018:00 

STEKKJARHVAMMUR 5

http://www.fjardarfrettir.is
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Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 
www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Alla laugardaga kl. 11, fram í mars mun 
Steinþór fjalla um hin stórbrotnu efni 

Opinberunarbókarinnar.
Þessi síðasta bók Biblíunnar er bæði 

hrífandi og auðskilin.
Allir hjartanlega vekomnir.

Veitingar eftir samkomu.

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn

Sunnudagur 25. febrúar

Hátíðar  guðsþjónusta kl. 11
í tilefni 30 ára vígsluafmælis kirkjunnar.

Sr. Kristján Valur Ingólfsson vígslubiskup prédikar
og sr. Bragi J. Ingibergsson þjónar fyrir altari.

Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá í umsjá Maríu og Bryndísar fer fram uppi í suðursal.

Veislukaffi í safnaðarheimili eftir guðsþjónustur.   Verið velkomin!

Kyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:10. Súpa og brauð á eftir. 

www.vidistadakirkja.is

Sunnudagur 25. febrúar:

Sunnudagskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Gospel og gleði.
Kór og hljómsveit kirkjunnar leiðir sönginn.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Auglýsingar
sími 565 4513 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
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 

Rólegt er yfir framboðsmálum 
stjórnmálaflokkanna í Hafnar
firði. Þó styttist í prófkjör Sjálf
stæðis flokksins og fjör hefur 
færst í málefni Bjartrar framtíðar. 
Oddviti flokksins hefur sagt 

skilið við flokkinn en situr þó í ráðum og stjórnum 
í umboði hans til kosninga. Hinn bæjarfulltrúi 
flokksins hefur ekki svarað símhringingum undir
ritaðs og því er sjónarmið hans óljós.

Afhroð í síðustu alþingiskosningum ollu því að 
formaður flokksins sagði af sér og hafnfirski 
oddvitinn tók við stöðu hans sem formaður stjórnar 
flokksins. Myndbirting  af bréfi Jóns Gnarr og 
aðkoma oddvitans af stjórnarslitunum virðist ekki 
hafa farið vel í flokksstjórnina sem óskaði eftir að 
stjórnarformaðurinn segði af sér. Hann staðfestir 
trúnaðarbrest en síðan er liðinn ársfjórðungur og nú 
slítur oddvitinn tengslum við flokkinn. Það hlýtur 
að vera kært með honum og hinum fulltrúa 
flokksins í bæjarstjórn annars vegar og fulltrúum 
Sjálfstæðisflokksins hins vegar því ástandið virðist 
ekki hafa meira áhrif á meirihlutasamstarfið en 
skiptar skoðanir á ýmsum málið sem komið hafa 
upp á.

Kannski er bara gott að ekkert breytist og 
bæjarbúar græða lítið á einhverjum breytingum nú 
stutt fyrir kosningar.

Hins vegar hafa fulltrúar Bjartrar framtíðar og 
Viðreisnar talast saman þó enn sé óvíst hvort þessir 
flokkar bjóða fram sameiginlega.

Kjósendur eru fljótir að gleyma og eflaust eru 
margir búnir að gleyma því að Björt framtíð lofaði 
samstöðupólitík, að allir flokkar ættu að geta unnið 
saman í bæjarstjórn og ekki þyrfti endilega að búa 
til meiri og minnihluta. Það loforð lifði ekki af 
kosninganóttina og það voru margir verulega 
vonsviknir enda margir undrandi á því að ekki sé 
hægt að starfa í bæjarstjórn án þess að fyrirfram sé 
búið að ákveða að það séu tvær fylkingar í bæjar
stjórninni.

Bæjarstjórnarpólitíkin á fátt sameiginlegt með 
landsmálapólitíkinni og það eru einstaklingarnir 
sem skipta mestu máli. Í grunni eru nær allir 
bæjarfulltrúar jafnaðarmenn, enginn getur talist 
langt til vinstri og enginn langt til hægri. Velferð 
bæjarbúa er í fyrirrúmi hjá öllum bæjarfulltrúum.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

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 25. febrúar

Messa og 
sunnudagskóli kl. 11

Aðalsafnaðarfundur  
Hafnarfjarðarsóknar kl. 12.15 

Venjuleg aðalfundarstörf. Veitingar.  
Allir hjartanlega velkomnir

Þriðjudagur 27. febrúar

Orgeltónleikar kl. 12.15
Elísabet Þórðardóttir leikur. 

Morgunmessa, TTT, markþjálfun, 
barna- og unglingakórar. 

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 
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Ef skoðuð er mæting bæjarfulltrúa á 
bæjarstjórnarfundi kemur fram að 
meðal mætingarhlutfall þeirra það sem 
af er þessu kjörtímabili er 85%.

ADDA MARÍA MEÐ 94,6% 
MÆTINGU
Adda María Jóhannsdóttir, Sam

fylkingunni, hefur mætt best og er með 
94,6% mætingu og Guðrún Ágústa 
Guð mundsdóttir, Vinstri grænum, 
kemur fasta á hæla hennar með 94,1% 
mætingu. Þess ber að gæta að hún sagði 
af sér eftir 17 fundi en þá hafði hún 
aðeins misst af einum.

Guðlaug Svala Steinunnar Kristjáns
dóttir, Bjartri fram tíð er ekki langt á 
eftir með 93,2% mætingu en hún er 
forseti bæjarstjórn ar innar. 

UNNUR LÁRA MÆTIR 
LAKAST
Unnur Lára Bryde, Sjálfstæðisflokki, 

er með lökustu mætingu allra bæjar
fulltrúa en hún hefur mætt á 67,6% 
bæjarstjórnarfunda.

Margrét Gauja Magnúsdóttir, Sam
fylkingu, er með næst lökustu mæting
una, 70,6% mætingu og hefur þá verið 

tekið tillit til þess að hún var með leyfi 
frá störfum  um nær tveggja ára skeið.

LAKASTA MEÐALMÆTING 
HJÁ SJÁLFSTÆÐISFLOKKI
Þegar meðamæting aðalbæjarfulltrúa 

flokkanna er skoðuð eru Vinstri græn 
með bestu mætinguna, 90,9%, en þá 
hefur verið tekið tillit til þess að Guðrún 
Ágústa hætti snemma á kjörtímabilinu 
og Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir 
tók við en henni var svo veitt ársleyfi 
frá störfum.

 Björt framtíð er með næst bestu 
mætinguna, 89,2% mætingu og þar á 
eftir kemur Samfylking með 85,2% 
mætingu og Sjálfstæðisflokkur með 
82,2% mætingu.

Í öllum tilfellum kemur varamaður í 
stað þess sem er forfallaður en hér er 
verið að skoða mætingu kjörinna 
bæjarfulltrúa.

Upplýsingarnar eru unnar upp úr 
fundargerðum bæjarstjórnar.

Adda María mætir best í bæjarstjórn
Unnur Lára Bryde hefur ekki mætt á um þriðjung bæjarstjórnarfunda

Adda María 
Jóhannsdóttir 
94,6% mæting

Guðlaug Svala Stein
unnar Kristjánsdóttir  

93,2% mæting

Elva Dögg Ásudóttir 
Kristinsdóttir 
89,5% mæting

Rósa  
Guðbjartsdóttir 
89,2% mæting

Ólafur Ingi  
Tómasson 

86,5% mæting

Einar Birkir 
Einarsson 

85,1% mæting

Helga 
Ingólfsdóttir 

85,1% mæting

Gunnar Axel 
Axelsson 

82,4% mæting

Kristinn  
Andersen 

82,4% mæting

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir 
70,6% mæting

Unnur Lára 
Bryde 

67,6% mæting

"„Fyrirtaks skemmtun fyrir 
unga jafnt sem aldna“       SH Morgunblaðið

"Þar með hefst galdraverkið 
- spuninn.   Aldeilis ótrúlegt! 
                     Bryndís Schram, DV

Fjórir leikmenn Hauka, þeir Breki 
Gylfason, Emil Barja, Hjálmar 
Stefánsson og Kári Jónsson hafa verið 
teknir inn í landsliðshóp karla í 
körfubolta fyrir leikina gegn Finnlandi 
og Tékklandi í undankeppni HM.

Þeir voru allir í stóra æfingahópnum 
sem æfði um helgina. Kristján Leifur 
Sverrisson var einnig með í hópnum en 
hann var ekki valinn í landsliðshópinn. 
Breki, Emil og Hjálmar hafa ekki leikið 
Alandsleik en Kári á sjö landsleiki að 
baki. Fréttablaðið greindi frá þessu.

Haukar hafa verið með gríðarlega 
sterkt lið og situr liðið eitt á toppi 
úrvalsdeildar eftir sætan sigur á KR.

Körfubolti

Fjórir Haukar í 
landsliðið

Kári Jónsson á fullri ferð.
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Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili 
var valin í Evrópuliðið í golfi sem 
keppir í Patsy Hankins bikarnum 8.10. 
mars. Mótið fer fram í Katar. „Það er 
mikill heiður að vera valin í þetta lið og 
ég er mjög spennt fyrir komandi 
verkefni,“ segir Guðrún Brá á 
fésbókarsíðu sinni.

Í Patsy Hanking mótinu keppa tvö lið 
skipuð áhugakylfingum, lið Evrópu 
mætir sameiginlegu liði leikmönnum 
frá AsíuKyrrahafseyjum. Mótið 
stendur yfir í þrjá daga og eru alls tólf 
leikmenn í hvoru liði. Keppnis
fyrirkomulagið er með svipuðu sniði 
og þekkist í Ryderbikarnum og Solheim 
bikarnum.

Tólf efnilegir kylfingar voru valdir í 
liðið og tekið mið af stöðu þeirra á lista 
áhugamanna, World Amateur Golf 
Ranking og árangur þeirra á mótum. 
Guðrún Brá er valin í liðið m.a. vegna 
árangurs hennar á European Ladies’ 
Amateur Championship þar sem hún 
náði 4. sæti. Þá náði hún einnig á 
síðasta ári að vera þrisvar ein af 10 efstu  
á NCAA regionals mótinu þann tíma 
sem hún lék með Fresno State liðinu. 

Mótið er tileinkað Patsy Hankinss 
sem fæddist árið 1945 en hún lést árið 
2015. Hún var frumkvöðull í golfi 
kvenna í NýjaSjálandi.

Guðrún Brá keppir 
með Evrópuliði
Keppir í 12 manna liði áhugamann í golfi

Grein eftir Friðþjóf Helga Karlsson, 
varabæjarfulltrúa Samfylkingarinnar 
vakti athygli mína. Þar sem varabæjar
fulltrúinn fer fram á ritvöllinn 
með full  yrðingar sem ekki 
standast vil ég að eftirfarandi 
komi fram.

ÓBYGGT ÁRIÐ 2014
Við upphaf yfirstandandi 

kjörtímabils voru fyrir utan 
lóðir í Skarðshlíð eitthvað um 
500  600 íbúðir í byggingu 
og óbyggðar lóðir víðs vegar í 
bænum, nægir þar að nefna Norður
bakkann, Skipalónið og Vellina. Síð
ustu lóðunum á Völlum 6 var úthlutað 
á síðasta ári og enn er verið að byggja 
fjölbýli á lóðum sem var úthlutað á 
árunum 20056. Ár  leg þörf á íbúðum í 
Hafnarfirði er um 200 miðað við 
meðaltalsfjölgun íbúa síðustu 13 ára. 
Með þessar upplýsingar var farið í að 
endurskoða skipulag Skarðs hlíðar.

SKARÐSHLÍÐ
Skipulag Skarðshlíðar (Vellir 7) var 

upphaflega samþykkt árið 2007, breytt 
aftur árið 2013. Við upphaf 
kjörtímabils á miðju ári 2014 
sátum við uppi með lóðir og 
skipulag sem ekki hafði vakið 
áhuga til uppbyggingar. 
Skipu  lagi var breytt til að 
bregðast við breyttum áhersl
um um minni íbúðir og hag
kvæmari sérbýli. Í fyrsta 
áfanga voru úthlutaðar 241 
íbúð í fjölbýli, í öðrum áfanga 

eru 165 lóð í sérbýli sem flestar voru 
auglýstar til úthlutunar á síðasta ári. 
Þriðji áfangi um 120 íbúðir verða aug
lýstar þegar við sjáum fram á að 
Hamra  neslínurnar verða teknar niður, 
en það er önnur löng saga. 

SKIPULAG TIL FRAMTÍÐAR
Skipulagsvinna í Hamranesi lofar 

góðu þar verður fjölbreytt byggð fyrir 
allt að 2000 íbúa á öllum aldri. Nokkrir 

reitir eru í vinnslu misjafnlega langt 
komnir má þar nefna Suðurgötu 44, 
gamla Kató sem verður breytt í íbúðir 
og á Dvergsreitnum er gert ráð fyrir um 
20 íbúðum. Svo er það stóra málið sem 
Friðþjófur nefnir, „tækifæri til þéttingar 
og endurskipulagn ingu byggðar m.a. á 
Hraun unum“. Telur hann að við sé um 
að draga lappirnar í að vinna að nýju 
skipulagi á því svæði. Við í meirihluta 
bæjar stjórnar samþykktum að fag legur 
starfshópur yrði fengin til að meta 
tækifæri til þéttingar byggðar, hópurinn 
skilaði góðri skýrslu ásamt því að 
haldinn var kynningarfundur og sýning 
í Hafnarborg um niðurstöðuna. Í fram
haldinu var ákveðið að ráðast í endur
skipu lagningu á iðnaðarsvæðinu á 
„Hraunum“ um 30 ha. svæði. Upphaf 
þess máls var í febrúar 2016, skipu
lagslýsing var samþykkt, samkeppni 
um skipulagið var haldin, kynningar
fundir hafa verið haldnir og tvær 
arkitektastofur voru ráðnar til verksins. 
Þess má geta að Vogabyggðin í Rvk. 

sem er sambærilegt verkefni hefur ver
ið í vinnslu frá árinu 2012 og ekki er 
enn hafin uppbygging þar. Á næstu 
dögum verður kynningarfundur um 
rammaskipulag svæðisins þar sem 
kynntar verða hugmyndir að skipulagi 
fyrir allt að 2300 íbúðir ásamt verslun 
og þjónustu, stutt er í skipulagið klárist 
og í framhaldinu geta lóðarhafar byrjað 
deiliskipulagsvinnu og framkvæmdir. 
Þar sem varabæjarfulltrúinn nefnir 
fjölda íbúða í Rvk. til úthlutunar á 
síðasta ári þá má nefna að íbúum í 
Hafnarfirði fjölgaði á síðustu tveimur 
árum um 5,6% á meðan íbúum í Rvk. 
fjölgaði um 3,5%. Það er margt jákvætt 
og spennandi að gerast í skipulagsmálum 
hjá okkur Hafnfirðingum og miður að 
fulltrúar Samfylkingarinnar skuli finna 
sig sífellt knúna til að tala sveitarfélagið 
okkar niður.

Höfundur er bæjarfulltrúi (D) og 
for maður skipulags og 
byggingarráðs.
 

Ó. Ingi Tómasson

Samfylkingin skilar auðu í málefnalegri umræðu

Fyrirtækið Íshestar ehf. var dæmt til 
að greiða Hjalta Gunnarssyni 14,9 
milljónir kr. auk dráttarvaxta og 850 
þús. kr. í málskostnað vegna ógreiddra 
reikninga fyrir þjónstu sem fyrir tæki 
Hjalta veitti frá hesta ferðaþjónustu 
sinni að Kjóastöðum II í Bláskóga
byggð. Hafði samstarfið staðið í um 24 
ár án hnökra þar til 2016 er reikningar 
sem gefnir voru út í júlí, ágúst og 
september á nýja kennitölu Íshesta 
fengust ekki greiddir.

Kærði Hjalti til héraðsdóms en 
Ís hestar töldu að samningur hafi verið 
gerður við aðra kennitölu. En þar sem 
Íshestar höfðu keypt þann rekstur með 
kaupum á ÍH ehf. taldi dómari sannað 
að Íshestum bæri að greiða útgefna 
reikninga.

Hér má sjá fléttu af nafna og kenni
tölubreytingum sem kemur fram í 
dómnum.

20. júní 2016 var ákveðið á hluthafa
fundi í AB 510 ehf., kt. 5401161210, 
að breyta nafni þess félags í Íshesta ehf.

20. júní 2016 keyptu Íshestar ehf. kt.    
5401161210 ÍH ehf. (áður Íshestum 
ehf.) kt. 6008922749. VSK númer 
þess félagas var lokað 30.6.2017 sem 
vánúmeri.

30. júní 2016 var ákveðið á hluthafa
fundi í Íshestum ehf., kt. 6008922749 
að breyta nafni félagsins í ÍH ehf.

SÖMU RÖK EKKI NOTUÐ
Íshestar nota ekki þessi rök þegar 

ákveðið var að auglýsa beitarhólf í 
Kjóadal til leigu en ÍH ehf.,  áður 
Íshestar ehf., var með hólfið á leigu. Þó 
samingurinninn hafi verið við kenni
töluna 6008922749 var uppsögnin 
send til Íshesta, sem nú er rekin á nýrri 
kennitölu, en félagið hafði keypt ÍH 
ehf. eins og komið hefur fram hér að 
framan.

Íshestar dæmdir til 
að greiða 14,9 millj.

sf

Guðrún Brá Björgvinsdóttir.
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#rótarýdagurinn

Rótarýklúbbur
Hafnarfjarðar

á Íslandi

Listsýning rótarýfélaga
í Ástjarnarkirkju

Rótarýmessa  
í Ástjarnarkirkju á sunnudag kl. 11
Rótarýfélagar aðstoða við messuhaldið

Laugardag 24. febrúar kl. 1417 
Sunnudag 25. febrúar kl. 1114

Sýning á verkum núverandi félaga 
í Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar og 
látinna félaga.
Myndlistaverk, smíðisgripir og fl.

RÓTARÝ BÝÐUR 
FÉLÖGUM SÍNUM:
• Félagsskap fólks með sameiginleg 

markmið.
• Tækifæri til að þjóna samfélaginu, taka 

framförum í starfi og stuðla að vináttu 
milli þjóða.

• Kynni af leiðtogum á öðrum sviðum 
atvinnulífsins.

• Fjölbreytt og fræðandi fundarefni á 
mörgum klúbbfundum.

• Kunningsskap við rótarýfélag á fundum 
í öðrum klúbbum. 

Á Íslandi er 31 rótarýklúbbur með um 1300 félaga.  
Í klúbbunum er lifandi starf og vikulegir fundir með 
fróðlegum fyrirlestrum og umræðu. Reynt er að 
hafa fulltrúa sem flestra atvinnugreina í hverjum 
klúbbi og koma klúbbfélagar með tillögur um 
nýja félaga. Félagar eru á öllum aldri og af báðum 
kynjum. Rótarýfélagi getur sótt rótarýfund hjá 
hvaða rótarýklúbbi sem er í heiminum.

FJÓRPRÓF  
RÓTARÝFÉLAGA

• Er það satt og rétt?
• Er það drengilegt?

• Eykur það velvild og vinarhug?
• Er það öllum til góðs?
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Guðlaug Svala Steinunnar Kristjáns
dóttir oddviti Bjartrar Fram tíðar í 
Hafnarfirði og forseti bæjarstjórnar hef
ur tilkynnt að leiðir skilji hjá henni og 
Bjartri framtíð.

Eftir alvarlegan trúnaðarbrest sagði 
hún sig úr stjórn Bjartrar framtíðar en 
hún var formaður stjórnar og hafði þá 
nýlega tekið við sem starfandi formaður 
eftir að Óttar Proppé hafði sagt af sér 
formennsku í kjölfar hörmulegrar 
niðurstöðu í síðustu alþingiskosningum. 
Var þá hart sótt að henni að segja af sér.

Guðlaug tilkynnti það á Facebook 
síðu sinni síðasta fimmtudag að hún 
segði skilið við Bjarta framtíð og gæfi 
ekki kost á sér til áframhaldandi forystu 
fyrir flokkinn í komandi sveitar
stjórnarkosningum.

Hún mun halda áfram sem bæjar
fulltrúi út kjörtímabilið og segist ekki 
vera hætt í pólitík.

Yfirlýsingu hennar má sjá hér:
„Í nóvember í fyrra sagði ég skilið 

við stjórn Bjartrar framtíðar í kjölfar 
alvarlegs trúnaðarbrests. Ég hef haldið 
ótrauð áfram starfi í bæjarstjórn 
Hafnar fjarðar en óneitanlega verið 
hugsi um áframhaldandi starf undir 
merkjum BF að loknu þessu kjörtíma
bili. Niðurstaða mín er að hér skilja 
leiðir. Ég mun ekki gefa kost á mér 
áfram í forystu fyrir Bjarta framtíð í 
sveitastjórnarkosningunum í vor. Þetta 
er ekki auðveld ákvörðun, eftir fjögurra 
ára viðburða og árangursríkt samstarf 
með góðu fólki sem ég hef fengið þann 
heiður að leiða. Saman erum við að 
skila af okkur góðri og vandaðri vinnu 
sem ég vil gjarnan fylgja eftir með 

áfram haldandi starfi fyrir bæinn minn. 
Ég klára að sjálfsögðu hér eftir sem 
hingað til þau verkefni sem ég hef með 
höndum í umboði bæjarbúa og þakka 
Bjartri framtíð fyrir lærdómsríka 
samfylgd.“

Skv. heimildum Fjarðarfrétta eru 
uppi hugmyndir um sameiginlegt fram
boð með Viðreisn og jafnvel fleiri 
flokkum og hefur a.m.k. einn fundur 
verið haldinn.

Þó ákvörðun Guðlaugar komi 
nokkuð óvænt núna þá kemur hún 
mörg um ekki mjög á óvart eftir 
at burðarásina í haust. Guðlaug bauð sig 
fram til Alþingis fyrir Bjarta framtíð í 
norðvestur kjördæmi og galt mikið 
afhroð og fékk framboðið næst minnst 
fylgi sem Björt framtíð fékk í kosn
ingunum.

Guðlaug er bæjarfulltrúi, forseti 
bæjarstjórnar, varaformaður bæjarráðs, 
formaður fjölskylduráðs, situr í 
fulltrúaráði SSH, situr í stjórn Strætó og 
er varamaður í stjórn Slökkviliðs 
höfuð borgarsvæðisins bs.

Guðlaug hættir í 
Bjartri Framtíð

Hugsar framhaldið til kosninga

Í orði eru flestir sammála um 
mikilvægi þess að samfélagið styðji við 
bakið á barnafjölskyldum. Það rímar 
hins vegar illa við meginstefið 
í stefnu Sjálfstæðisflokksins, 
sem styður helst við bakið á 
þeim sem minnst þurfa á því 
að halda. Á landsvísu birtist 
sú stefna m.a. í því að barna
bætur lækka og skattar eru 
lækkaðir á þá efnamestu. 
Hafnfirskar barnafjölskyldur 
fara heldur ekki varhluta af 
þessari stefnu Sjálfstæðis
flokks ins.

HAFNARFJÖRÐUR 
DÝRASTUR Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
Samkvæmt samantekt fjármálasviðs 

Reykjavíkurborgar á gjaldskrám sveit
ar félaga er Hafnarfjörður dýrasta 
sveitar félagið á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir barnafjölskyldur. Í stuttu máli má 
segja að í öllum þeim sex tilvikum sem 
fjármálaskrifstofan skoðar er 

Hafnarfjörður dýrastur nema í 
tveimur tilvikum þar sem 
gjöldin eru næsthæst. Það má 
því með sanni segja að sam
an burðurinn komi ekki vel út 
fyrir Hafnarfjörð og þann 
meirihluta sem nú stýrir 
málum. En verst er þetta að 
sjálfsögðu fyrir barnafjöl
skyldur í bænum sem þurfa 
að súpa seyðið af þessari 

stefnu.

BEIN AFLEIÐING AF 
STEFNU SJÁLF STÆÐIS
FLOKKSINS
Það ástand sem samantektin leiðir í 

ljós er bein afleiðing af þeirri stefnu 
Sjálfstæðisflokksins að leggja áherslu á 
að lækka álögur helst á það fólk sem 

minnst þarf á því að halda, sbr. smá
vægilegar lækkanir á útsvari sem skila 
sér mun betur til tekjuhárra en þeirra 
sem hafa lægri tekjur. Björt framtíð 
hefur í meirihlutasamstarfinu hér í 
Hafnarfirði lagt blessun sína yfir þessa 
stefnu og þróun. Það er mikilvægt að 
víkja af þessari leið og gera Hafnarfjörð 
aftur að eftirsóknarverðum bæ fyrir 
barnafjölskyldur. Hafnfirskar barna
fjölskyldur eiga einfaldlega betra skilið. 

Í kosningum í vor hafa kjósendur 
tækifæri til þess að snúa af þessari 
vegferð með því að kjósa til áhrifa 
flokka sem hafa hag barnafjölskyldna 
að leiðarljósi. Samfylkingin leggur í 
öllum sínum störfum áherslu á að bæta 
hag barnafjölskyldna með því að 
tryggja þeim viðeigandi þjónustu og 
lækka álögur á þær eins og mögulegt er.

Höfundur er fulltrúi 
Samfylkingarinnar í fjölskylduráði 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Meirihlutinn barnafjölskyldum dýr

Segja má að íbúar í Áslandi 3 þurfi að 
fara um sveitaveg á leið heim til sín 
enda fátítt að sjá í Hafnarfirði vegi með 
tréljósastaura og raflínurnar hangandi á 
milli þeirra. Þetta er Kaldárselsvegurinn 
sem stenst enga staðla og eru t.d. engar 
gönguleiðir meðfram honum.

Vegurinn er flokkaður sem skilavegur 
þar sem hann er orðinn hluti af innan
bæjargatnakerfi Hafnarfjarðarbæjar. 
Vega gerðin hefur gert ráð fyrir að 
honum yrði skilað með slitlagi í við
unandi ástandi. Í svarbréfi Vegagerðar
innar við erindi bæjarins segir að þar 
sem vitað hafi verið um fyrirhugaðar 
breytingar á skipulagi hafi viðhaldi 
hans verið frestað þar til þær væru 
komnar á hreint. Er Vegagerðin tilbúin 
að leggja til sem nemur kostnaði við 
einfalt malbikslag á þann hluta Kaldár
selsvegar sem flokkast sem skilavegur. 

Það yrði gert með því skilyrði að 
Hafnar fjarðarbær tæki þar með við við
haldi hans. 

Í kjölfarið var samþykkt að lögmaður 
bæjarins kannaði réttarstöðu sveitar
félagsins varðandi kostnað við skila
vegi.

Vinna við breytingu á skipulag Kald
ár selsvegar er í gangi þar sem gert er 
ráð fyrir hringtorgi og tengingu við nýja 
Ásvallabraut. Við það munu fjárhúsin 
við Flóttamannaveginn hverfa en þar er 
gert ráð fyrir að hringtorgið muni verða. 
Gert er ráð fyrir 200 millj. kr. kostnaði í 
fjárhagsáætlun þessa árs til endurbóta á 
Kaldárselsvegi en stefnt er því að 
framkvæmdum við tengingu milli 
Áslands og Valla ljúki 2019 en þá er 
gert ráð fyrir 850 millj. kr. til verksins 
2019 á þriggja ára áætlun.

Tréstaurarnir heyra 
brátt sögunni til

Farið verður í endurbætur á Kaldárselsvegi í ár

Horft suður Kaldárselsveg frá Klettahlíð.
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Vindspil Einars Más Guðvarðarsonar 
var vinningstillaga í samkeppni um 
vindskúlptúr og stóð lengi í 
Hellisgerði. Það er nú skammt frá 
Mölunum við Herjólfsgötu.
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vinbudin.is

Velkomin í nýja og 
glæsilega Vínbúð í 
Kauptúni, Garðabæ
Við erum stolt af því að vera með ánægðustu viðskiptavinina 
á smásölumarkaði samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.
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Laugardaginn 17. febrúar tók Tón
listarskólinn þátt í tvennum tónleikum á 
vegum Nótunnar í Salnum í Kópavogi.

Tónleikarnir voru svæðistónleikar 
þar sem sex tónlistarskólar keppa um 
að tónlistaratriði frá þeim komist á 
lokahátíð Nótunnar sem verður í Eld
borgarsalnum í Hörpu sunnudaginn 4. 
mars. 

Nemendur Tónlistarskóla Hafnar
fjarðar stóðu sig mjög vel en af samtals 
fimmtán tónlistaratriðum voru fimm frá 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Voru þau 
valin á tónleikum í skólanum.

HÁKON OG KLARA HÖDD 
ÁFRAM Í LOKAKEPPNINA
Tíu tónlistaratriði fengu sérstaka 

viðurkenningu og sjö þeirra fara áfram 
á Lokahátíðina í Hörpu. Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar fékk þrjár viðurkenningar 
og tvö atriðinna komust áfram í 
lokakeppnina. 

Nemendurnir sem kepptu fyrir hönd 
skólans voru: Kristín Guðríður Bjarka
dóttir, selló og Sæunn Helga dóttir, 
píanó; Hildur Sif Hallgrímsdóttir, selló 
og Inga Lára Gunnarsdóttir, gítar; 
Svanhildur Júlía Alexandersdóttir, 

þverflauta sem vann til verðlauna; 
Hákon Aðalsteinsson, píanó og söngur 
sem vann til verðlauna og fer áfram á 
lokahátíðina og Klara Hödd Ásgríms
dóttir, píanó sem vann til verðlauna og 
fer líka áfram á lokahátíðina í Hörpu.

Fimm atriði voru valin á tónleikum í 
skólanum til þess að fara í Salinn 
síðastliðinn laugardag og komust þrjú 
þeirra áfram á Nótuna sem verður í 
Eldborg þann 4. mars.

Nemendur Tónlistarskólans fengu þrjár 
viðurkenningar á Nótunni

Tvö atriði fara áfram í lokakeppnina í Hörpu

Nemendurnir sem fengu viðurkenningar á svæðistónleikunum í Salnum. Þrír þeirra eru úr Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.

Óskað er eftir hugmyndum að 
dagskrá menningarhátíðarinnar Bjartra 
daga sem verður haldin dagana 18.22. 
apríl. Bjartir dagar er hátíð sem byggir 
á því að stofnanir, félagasamtök, fyrir
tæki og einstaklingar taki þátt í að 

skapa viðburði um allan bæ sem 
tengjast hátíðinni eða taki þátt í þeim 
dagskrárliðum sem aðrir skipuleggja. 
Sumardagurinn fyrsti er 19. apríl og 
fellur því inn í hátíðina.

Til þess að styðja við frumkvæðis
verk efni verður hluta af fjármagni 
Bjartra daga, allt að einni milljón, 
út hlutað til ýmissa verkefna sem fara 
fram á Björtum dögum. Stofnanir, 
félaga sam tök, fyrirtæki og einstaklingar 
geta sótt um fjármagn til verkefna á 
hátíð inni, að hámarki 100.000 kr. Beiðni 
um fjárframlag skal senda verkefnastjóra 
Bjartra daga fyrir 9. mars. Við úthlutun 
verður tekið mið af reglum menningar 
og ferðamálanefndar Hafnarfjarðar um 
styrki til menningar starfsemi.

Lokafrestur til að senda inn dag
skráratriði er 6. apríl.

Bjartir dagar 2018

Kallað eftir 
hugmyndum

Kallað er eftir virkri þátttöku 
bæjarbúa.
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Fyrst á dagskrá síðasta bæjarstjórnar
fundar var afgreiðsla á viðauka I við 
fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar. 
Viðauki er samþykktur þegar gera þarf 
breyt ingu á fjárhagsáætlun en í viðauk
anum þarf að geta nýrra útgjalda og 
hvernig þau eru fjármögnuð.

Í þessum fyrsta viðauka var samþykkt 
útgjaldaaukning að upphæð 74,3 
milljón ir kr. og samþykkt að taka þá 
fjár  hæð af framlagi jöfnunarsjóðs, al 
mennum framlögum vegna grunn skóla. 
Er þá miðað við að framlag jöfn  
unarsjóðs sé a.m.k. þetta miklu hærri en 
gert var ráð fyrir í fjárhags áætl  un. 
Enginn bæjarfulltrúa gerði athugasemd 
að upphæðin var óvart færð undir skatt
tekj ur í rekstrarreikningi. Það hefur ver 
ið lagfært eftir ábendingu Fjarðarfrétta.

Gert er ráð fyrir 5 millj. kr. sparnaði 
vegna þess að ráðning í stöðugildi 
vegna samstarfsverkefnis með Fræðslu
þjónustu hefur tekið lengri tíma en 
áætlun gerði ráð fyrir.

Gert er ráð fyrir 4,8 millj. kr. framlagi 
vegna samnings við Hjallastefnuna um 
rekstur frístundaheimilis. Samningur 
þessi hefur verið nokkuð umdeildur í 
bæjarstjórn en athygli vekur að þegar 
viðaukinn er samþykktur var ekki búið 
að afgreiða málið í bæjarstjórn. Það var 
fimmta mál á þessum sama fundi 
bæjarstjórnar.

Gert er ráð fyrir 9,5 millj. kr. rekstrar
kostnaði á nýjum íþróttasal Hauka sem 
sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun.

Gert er ráð fyir 5 milljón kr. kostnaði 
vegna ráðningar í hlutastarf vegna 
framtíðarskipulags St. Jósefsspítala.

Gert er ráð fyrir 60 millj. kr. framlagi 
vegna viðhalds á St. Jósefsspítala.

Í viðaukanum var einnig samþykkt 
rúmlega 2ja milljarða kr. lántaka vegna 
uppgjörs við lífeyrissjóðinn Brú en ekki 
er gert ráð fyrir hækkun fjármagnsgjalda 
þar sem kjör lána eru betri en upphafleg 
áætlun gerði ráð fyrir.

Viðauki fyrst og 
samþykkt síðar

Fyrsta breyting á fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar
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Bæjarstjórnarfundur
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DOMINO’S APPWWW.DOMINOS.IS SÍMI 58 12345

*ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 19.–25. FEBRÚAR 2018.

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.

EIN VIKA. EITT VERÐ.*

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU ÞÉR OSTAGOTT
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Dagur tónlistarskólanna var haldinn 
laugardaginn 10. febrúar. Dagurinn 
hófst snemma um morguninn með því 
að klarinettkvartett lék á Torginu. Síðan 
var hljóðfærakynning fyrir nemendur í 
forskóla 2 sem hlýddu fyrst á kennara 
skólans segja í stuttu máli frá 
hljóðfærum sínum. Í lok kynningarinnar 
var flutt lagið We are number one úr 
Latabæ í útsetningu eins af kennurum 
skólans með þeim hljóðfærum sem 
kynnt voru og tóku nemendur þátt. 
Þegar þessu var lokið fengu nemendur 
að prófa hin ýmsu hljóðfæri og var 
gaman að fylgjast með þegar þeir 
reyndu að blása í horn eða básúnu, 
leggja fiðlu á öxl og spila eða þenja 
harmónikkuna.

Eftir hádegið voru síðan tónleikar frá 
kl. 12.30 til 16. Fyrst lék Sinfóníu
hljómsveit skólans nokkur lög undir 

stjórn Ármanns Helgasonar og síðar 
um daginn Lúðrasveit skólans undir 
stjórn Helgu Bjargar Arnardóttur. Gítar

samspil undir stjórn Þórarins Sigur
bergssonar, flautusamspil undir stjórn 
Kristrúnar H. Björnsdóttur, einleikur, 
samsöngur undir stjórn Ingibjargar 
Guðjónsdóttur, jazzsamspil og ýmis 
önnur samspil. Samtals komu um 110 
nemendur skólans fram þennan dag.

Daginn áður föstudaginn 9. febrúar 
fékk skólinn heimsókn frá 16 leik
skólum bæjarins. Það er komin hefð á 
að bjóða skólahópum leikskólanna að 
koma og hlýða á nemendur skólans 
flytja nokkur lög. Strengjasveit skólans 
undir stjórn Laufeyjar Pálsdóttur, gítar
sveit undir stjórn Þrastar Þor björns
sonar og forskóli 2 undir stjórn 
Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur höfðu 
æft í þemavikunni nokkur lög sem 

leikskóla börnin tóku undir með söng. 
Einnig spiluðu tvö börn sem bæði eru á 
síðasta ári í leikskóla á píanó. Rúmlega 

400 börn mættu í skólann þennan dag 
og 85 nemendur léku á hljóðfæri. Er 
alltaf ánægjulegt að taka á móti 

krökkunum og kannski koma einhver 
þeirra í tónlistarskólann á næsta ári.

FRAMHALDSPRÓF
Það er einnig ánægjulegt að segja frá 

því að á þriðjudag lauk Helena 
Guðjónsdóttir framhaldsprófi frá 
tónlistarskólanum í þverflautuleik. Á 
mánudag þreytti hún framhaldsprófið 
og síðan var hún með tónleika þar sem 
hún flutti fjögur tónverk eftir F. Poulenc, 
P. Hindemith, Viktor Inga Guð
mundsson og J. S. Bach. Með henni á 
tón leikunum voru þær Ástríður Alda 
Sig urðardóttir á píanó og Alda Úlfars
dóttir sem söng með í einu lagi.

Sjá fleiri myndir og myndbönd á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta.

Hljóðfærakynning og heimsókn 
leikskólabarna í Tónlistarskólann

Framhaldstónleikar þverflautuleikara

Tónleikar voru á Torginu.

Þessi ungi píanóleikari var öryggið 
uppmálað á flotta flyglinum.

Nemendur, kennarar og leikskólabörn sungu saman við undirleik nemenda Tónlistarskólans.

Gítarleikararnir sýndu flotta takta undir öruggri stjórn kennarans.

Það er ekki oft sem leikið er sexhent á píanó eins og þessar stúlkur gerðu.
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Nemendur 10. bekkjar Víðistaðaskóla 
settu upp skemmtilega uppfærslu af 
Lísu í Undralandi og voru fimm  
sýningar í íþróttahúsi Víðistaðaskóla 
um helgina.

Verk efnið var samstarfsverkefni 
skólans, nem enda, félagsmiðstöðvar
innar Hrauns  ins og foreldra. Markmiðið 
með söng leikn um er að safna í ferðasjóð 
fyrir útskriftaferðina í vor í Þórsmörk.

Leikstjóri var Gunella Hjálmarsdóttir 
en tónlistinni stýrði Andrés Þór Þorvarð
ar son.

Nemendur sýndu góð tilþrif og 
viðtökurnar voru mjög góðar. Lögin 

sem sungin voru, voru vel þekkt en ekki 
þau lög sem við eigum að venjast úr 
verkinu. 

Nemendur 10. bekkjar í Víðistaðaskóla 
setja árlega upp söngleik sem hefur veitt 
mikinn innblástur í félagslífið.

Glæsilegar leiksýningar
Nemendur Víðistaðaskóla settu upp skemmtilega uppfærslu af Lísu í Undralandi

Hrímþoka lagðist yfir Setbergið á meðan sólin skein glatt í miðbænum. Sjá má Esjuna í bakgrunni en myndin er tekin af Kaldárselsvegi.
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Kynntu þér flokkunarvefinn á flokkid.sorpa.is sorpa.is/plastipoka

Frá og með 1. mars geta íbúar Hafnarfjarðar sett 
allt plast saman í lokuðum plastpoka í sorptunnuna. 
Plastpokarnir verða flokkaðir vélrænt frá öðru rusli og 
þeim komið til endurvinnslu. 

Engar afsakanir og ekkert vesen — 
annars fær umhverfið að kenna á því.

ENGAR AFSAKANIR
– ALLT PLAST Í POKA

Leikskólastjórar, sérkennslustjórar, 
íþróttafræðingar, þroskaþjálfar og 
leikskólakennarar mættu í Bjarkarhúsið 
8. febrúar sl. þar sem 35 ára börn frá 
Víðivöllum tóku þátt í þrautabraut og 
gerðu æfingar. 

Í kjölfar þess var kynning á verkefni 
ungra íþróttabarna (YAP) og umræður í 
sal leikskólans Arnarbergs. Anna Karó
lína Vilhjálmsdóttir frá ÍF og Ásta 
Katrín Helgadóttir íþróttakennari við 
heilsu leikskólann Háaleiti, Ásbrú 
höfðu umsjón með verkefninu í sam
starfi við Huldu Snæberg Hauksdóttir 
leikskólastjóra Víðivöllum og Björk 
Alfreðsdóttir, sérkennslufulltrúa í Hafn
ar firði

YAP er alþjóðlegt verkefni á vegum 
Special Olympics Int. en starf Special 
Olympics á Íslandi fer fram á vegum 
Íþróttasambands fatlaðra. Markmið 
YAP er að stuðla að því að öll börn fái 
nauðsynlega hreyfiþjálfun. Ókeypis 
aðgengi er að fræðsluefni og og byggt 
er á æfingum sem eru einfaldar og geta 
farið fram við mismunandi aðstæður. 
Bostonháskóli í samstarfi við SOI lét 
útbúa próf sem hægt er að nýta til að 
meta stöðu barna og aðlaga má prófið 
að öðrum hreyfiprófum.

SAMSTARF VIÐ 
LEIKSKÓLA
Flest lönd sem innleiða YAP hafa sett 

upp opna tíma eða íþróttaskóla og 
aðildarfélög ÍF hafa verið hvött til þess. 
Á Íslandi var ákveðið að óska eftir 
samstarfi við leikskóla og ná þannig til 
fleiri barna. Samstarfsverkefni felst í 
því að skapa aðstæður til að börn sem 
þess þurfa fái auka hreyfitíma í því 
formi sem talið er henta á hverjum stað. 
Rannsóknir hafa sýnt að snemmtæk 
íhlutun getur haft jákvæð áhrif til 
framtíðar. Talið er að jákvæður árangur 
sem nú þegar hefur komið fram í YAP 
verkefninu hafi áhrif til framtíðar og 
styrki og hvetji börn til áframhaldandi 

hreyfingar og þátttöku í íþróttastarfi 
þegar grunnskólinn tekur við. 

YAP fræðsluefnið er sett upp m.t.t 
þess að öll aðildarlönd SOI geti nýtt 
verkefnið og myndrænar æfingar og 
68 vikna æfingakerfi er einfalt 
kennslu efni fyrir alla. 

Verkefnið hentar því vel því umhverfi 
sem leikskólar búa við í dag en af 
einhverjum ástæðum eru mjög fáir 
íþróttafræðingar að störfum í leik
skólum. 

Anna Karólína sagði það því mjög 
ánægjulegt að sjá á staðnum íþrótta
fræðinga sem starfa á leikskólum í 
Hafnarfirði og eru að fylgja eftir mark
vissum verkefnum á sviði hreyfifærni. 

Kynningardagur ungra íþróttabarna
Alþjóðlegt verkefni á vegum Special Olympics

Þátttakendur á kynningardeginum í Hafnarfirði.

Í þrautabraut og æfingum í Bjarkarhúsinu.

Haukar, sem eru í 2.3. sæti í úrvals
deild kvenna í handbolta tóku á móti 
botnliði Fjölnis í 18. umferðinni en 
Fjölnir hefur aðeins unnið einn leik í 
deildinni.

Haukar sýndu mikla yfirburði í fyrri 
hálfleik og voru ellefu mörkum yfir, í 
hálfleik, 198.  

Haukar gáfu ekkert eftir í seinni 
hálfleik og sundurspiluðu Fjölnis

vörnina ítrekað. Haukar unnu leikinn 
með 21 marks mun, 3918 og eru 
Hauka stúlkur öruggar í úrslitakeppnina 
ásamt Val sem trónir á toppnum eftir 
ævin  týralegan eins marks sigur á 
Stjörnunni, Fram og ÍBV sem sigraði 
Selfoss örugglega. 

Þórhildur Braga skoraði flest mörk 
Hauka, 8, Hekla Rún og Berta Rut 
skoruðu 6 mörk hvor, Erla 5 og aðrar 

færri. Alls skoruðu 10 leikmenn Hauka 
í leiknum.

Valur er í efsta sæti með 30 stig
Haukar eru í öðru sæti með 28 stig
Fram er í þriðja sæti með 28 stig
ÍBV er í fjórða sæti með 26 stig.
Í 19. umferðinni sækja Haukar 

Stjörnuna heim en alls er leikin 21 
um ferð. Fjögur ofangreind lið hafa 
þegar tryggt sér sæti í úrslitakeppninni. 

Sigruðu með 21 marks mun
Haukakonur með mikla yfirburði yfir botnliði Fjölnis

Hekla Rún skorar eitt 6 marka sinna. Þórhildur Braga Þórðardóttir var markahæst með 8 mörk.

Alexandra Líf skoraði 2 mörk.

Lj
ós

m
.: 

Vi
gn

ir 
G

uð
na

so
n

Lj
ós

m
.:V

ig
ni

r G
uð

na
so

n

Lj
ós

m
.: 

Vi
gn

ir 
G

uð
na

so
n



www.fjardarfrettir.is     13FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 22. FEBRÚAR 2018 

Kynntu þér flokkunarvefinn á flokkid.sorpa.is sorpa.is/plastipoka

Frá og með 1. mars geta íbúar Hafnarfjarðar sett 
allt plast saman í lokuðum plastpoka í sorptunnuna. 
Plastpokarnir verða flokkaðir vélrænt frá öðru rusli og 
þeim komið til endurvinnslu. 

Engar afsakanir og ekkert vesen — 
annars fær umhverfið að kenna á því.

ENGAR AFSAKANIR
– ALLT PLAST Í POKA



14    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 22. FEBRÚAR 2018 

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

Hafnarborg
Tvær sýningar eru í Hafnarborg. Í 
aðalsal safnsins er það sýningin Ulti-
mate/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 ljósmyn-
darann Astrid Kruse Jensen.
.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Rótarýdagurinn er haldinn á laugar
dag og taka þátt í honum rótarýklúbbar 
víðs vegar um land. Rótarýklúbbur 
Hafnarfjarðar vekur athygli á starfi síns 
klúbbs með listsýningu í Ástjarnarkirkju 
og Rótarýmessu.

LISTSÝNING Í 
ÁSTJARNARKIRKJU
Á sýningunni verða til sýnis fjölmörg 

listaverk og handverk rótarýfélaga í 
klúbbnum og látinna rótarýfélaga. 
Meðal kunnra listamanna má nefna 
Gunnar Hjaltason, Bjarna Jónsson og 
Sigurbjörn Kristinsson en þeir voru 
afkastamiklir listamenn og sýndu víða. 
Gunnar teiknaði iðulega á klúbbfundum  
með tússpenna á servíettur, landslags
teikningar sem tengdust oft sessu
nautum hans sem hann svo gaf í lokin. 
Bjarni teiknaði alla klúbbfélaga og eru 
til skemmtilegar teikningar eftir hann. 
Sigurbjörn átti margar myndir á jóla
merkj um klúbbsins sem og hinir tveir 
en einnig Níels Árnason sem kenndur 
var við Hafnarfjarðarbíó.

Af núverandi klúbbfélögum sem eiga 
verk á sýningunni má nefna Sigurð 
Einarsson arkitekt, J. Pálma Hinriksson 
ráðgjafa,  Daníel Sigurðsson hönnuð, 
Ingvar Jónsson fv. íþróttafulltrúa og 
Trausta Sveinbjörnsson, rafiðnfræðing.

Sýningin verður opnuð á laugardag 
kl. 14 og stendur til kl. 17 í Ásvallakirkju 
en Rótarýmessa verður kl. 11 á sunnu
daginn en sýningin verður opin þá til kl. 
14.

TVEIR RÓTARÝKLÚBBAR Í 
HAFNARFIRÐI
Tveir rótarýklúbbar eru starfandi í 

Hafnarfirði, Rótarýklúbbur Hafnar
fjarðar sem stofnaður var 1946 og 
Rótarý   klúbburinn Straumur sem stofn
að ur var 1997. Rótarýklúbbur Hafnar
fjarðar fundar vikulega í hádeginu á 
fimmtudögum í Turninum í Firði en 
Straumur fundar kl. 7 á morgnana á 
fimmtudögum í Safnaðarheimili 
Fríkirkjunnar í Hafnar firði.

STARFSGREINAKLÚBBAR
Rótarý er hreyfing fólks úr viðskipta 

og atvinnulífi og opinberri þjónustu. 
Rótarýhreyfingin er alþjóðafélags
skapur sem er starfandi í meira en 200 
löndum í öllum heimsálfum.

Félagar eru rúmlega 1,2 milljónir í 
um 35 þúsund klúbbum.

Þessi alþjóðlegu samtök standa fyrir 
mannúðar og menningarstarfi, stuðla 
að sem bestu siðgæði í öllum starfs
greinum og hvetja til góðvildar og 
friðar í heiminum. Til marks um það er 
opinbert kjörorð alþjóðahreyfingar
innar: „Þjónusta ofar eigin hag“.

Á Íslandi er 31 rótarýklúbbur með 
um 1300 félaga. Í klúbbunum er lifandi 
starf og vikulegir fundir með fróðlegum 
fyrirlestrum og umræðu. Reynt er að 

hafa fulltrúa sem flestra atvinnugreina í 
hverjum klúbbi og koma klúbbfélagar 
með tillögur um nýja félaga. Félagar 
eru á öllum aldri og af báðum kynjum. 
Rótarýfélagi getur sótt rótarýfund hjá 
hvaða rótarýklúbbi sem er í heiminum.

FRÓÐLEIKUR Á FUNDUM
Rótarýfélagar leggja áherslu á að 

kynnast viðfangsefnum hinna ýmsu 
starfsstétta og fara í heimsóknir í fyrir
tæki og stofnanir til að bæta við þekk
ingu sína. Félagar í klúbbunum hafa 
tækifæri að fræðast um athyglisverða 
hluti hvers tíma og taka þátt í umræðum 
um þá á fundum sínum. Vandaðir fyrir
lestrar um mikilvæg mál á öllum 
sviðum þjóðlífsins eru aðdráttarafl, sem 
ásamt öðru laðar fólk til þátttöku.

FJÓRPRÓFIÐ
Árið 1932 kom fyrst fram Fjórpróf 

rótarýfélaga, samviskuspurningar sem 
félagar voru voru hvattir til að spyrja 
sig við ákvarðanatökur í starfi sínu. Það 
var samið af rótarýfélaganum Herbert 
J. Taylor sem síðar varð heimsforseti 
Rótarý. Rótarýhreyfingin gerði Fjór
prófið að formlegum þætti í starfinu og 
víða er farið með það í lok funda. Það 
hefur verið þýtt á flest tungumál og er í 
íslenskri þýðingu svona:

1. Er það satt og rétt?
2. Er það drengilegt?
3. Eykur það velvild og vinarhug?
4. Er það öllum til góðs.

Rótarýdagurinn á laugardaginn
Hafnfirskir rótarýfélagar bjóða bæjarbúum á listsýningu í Ástjarnarkirkju

Rótarýskiptinemar frá Sviss og Bandaríkjunum á fundi klúbbsins.

Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar er með ræktunarland milli Klifsholta.

Fundað í Rótarýlundinum milli Klifsholta skammt frá Kaldárseli.

RÓTARÝ
HEFUR
ÁHRIF
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kappar

Það eru hörkutól sem stunda sund
knattleik end íþrótt sem krefst mikils 
úthalds og snerpu. Þeir sýndu það 
félagar í sundknattleiksliði SH að þeir 
geta leikið sundknattleik í snjó sem í 
vatni og léku sér í snjónum við 
Ásvallalaug og létu kuldann ekki á sig 
fá.
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Vetrarfrí verður í grunnskólum 
Hafnar   fjarðar næsta mánudagog þriðju
dag. Af því tilefni er frítt í sund fyrir 
börn og fullorðna þá daga í Ásvallalaug, 
Suðurbæjarlaug og Sundhöll Hafnar
fjarðar.

Hafnarborg býður börnum á grun
skólaaldri í vetrarfríi að koma og taka 
þátt í skemmtilegum og skapandi lista
smiðjum. Fyrri smiðjan verður á 
morgun, föstudag kl. 13 til 15 en seinni 
smiðjan verður á mánudaginn kl. 13 til 
15. Börnin geta komið í fylgd foreldra 
og eins og alltaf er ókeypis aðgangur að 
smiðjunum og safninu sjálfu. Lista
smiðjurnar verða í Apótekinu, sal á 
fyrstu hæð safnsins og leiðbeinandi er 
Irene Hrafnan.

Grunnskólabörn eru boðin sérstak
lega velkomin á Bókasafn Hafnarfjarðar 
í vetrarfríinu. Á barnadeild verður hægt 
að föndra, spila og lita alla dagana en 
einnig verður boðið upp á sögustund, 

bíósýningar og föndur með sérstakar 
tímasetningar. 

Á Byggðasafni Hafnarfjarðar verður 
hægt að taka þátt í skemmtilegum og 
fróðlegum ratleik fyrir fjölskylduna 
sem leiðir gesti safnsins um safnið.

Föstudagur 23. febrúar
Kl. 13-15 LISTASMIÐJA í 

Hafnarborg – Furðuform í þrívídd
„Við rannsökum form og liti, ljós og 

skugga og veltum fyrir okkur gagn sæj
um formum og möguleikum þeirra.“ 

Laugardagur 24. febrúar
Kl. 11-17 RATLEIKUR um 

Byggðasafnið
Skemmtilegur og fróðlegur ratleikur 

fyrir fjölskylduna sem leiðir gesti um 
safnið.

Kl. 13 SÖGUSTUND á Bókasafni 
Hafnarfjarðar

Lesin verður saga sem hentar börnum 
á aldrinum 48 ára.

Sunnudagur 25. febrúar
Kl. 11-17 RATLEIKUR um 

Byggðasafnið
Skemmtilegur og fróðlegur ratleikur 

fyrir fjölskylduna sem leiðir gesti um 
safnið.

Mánudagur 26. febrúar
Kl. 6.30-21 FRÍTT Í SUND í 

Ásvallalaug, Suðurbæjarlaug og 
Sundhöll

Kl. 11 BÓKASAFNSBÍÓ á 
Bókasafni Hafnarfjarðar

Kvikmyndin Níu líf verður sýnd í 
fjölnotasal bókasafnsins.

Kl. 13-15 LISTASMIÐJA í 
Hafnarborg – Byggingarlist-
tilraunastofa

„Við skoðum hús og form þeirra og 
leikum okkur með að snúa uppá 
fyrirfram gefnar hugmyndir.“ 

Kl. 14-16 SLÍMGERÐ á 
Bókasafni Hafnarfjarðar

„Við tökum þátt í slímæðinu og 
útbúum slímverksmiðju. Allt efni á 
staðnum.“

Þriðjudagur 27. febrúar
Kl. 6.30-21 FRÍTT Í SUND í 

Ásvallalaug, Suðurbæjarlaug og 
Sundhöll

Kl. 11 BÓKASAFNSBÍÓ á 
Bókasafni Hafnarfjarðar

Kvikmyndin The Lego Batman 
Movie verður sýnd.

Kl. 14-16 FUGLAFÓÐURSGERÐ 
á Bókasafni Hafnarfjarðar

Föndrum fuglafóðrara sem hægt er 
að hengja í tré.

Handbolti: 
25. feb. kl. 17, Ásvellir 

Haukar - Víkingur,  úrvalsdeild karla

25. feb. kl. 19.30, Vestmannaeyjar 
ÍBV - FH,  úrvalsdeild karla

28. feb. kl. 19.30, Digranes 
HK - FH,  1. deild kvenna

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

28. feb. kl. 19.30, Seltjarnarnes 
Grótta - Haukar,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Fjölnir: 3918

ÚRSLIT KARLA:
FH  Valur: 3130

Selfoss  Haukar: 2625

Körfubolti: 
25. feb. kl. 19.15, Borgarnes 

Skallagrímur - Haukar,  úrvalsd. kvenna

28. feb. kl. 19.15, Ásgarður 
Stjarnan - Haukar,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Keflavík: (miðv.dag) 

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  KR: 9189

Njarðvík  Haukar: 75114

Knattspyrna: 
23. feb. kl. 18, Kórinn 

HK - FH, bikar karla A-R4

25. feb. kl. 16, Akraneshöllin 
Haukar - Víkingur Ó, bikar karla A-R3

25. feb. kl. 20, Ásvellir 
FH - Selfoss,  Faxaflóamót kvenna - A

ÚRSLIT KVENNA:
 Breiðablik  FH: 31

ÚRSLIT KARLA:
FH  Selfoss: 31

Stjarnan  Haukar: 31

ÍÞRÓTTIR

KVÖLDSTUND  
MEÐ HELGU VÖLU   

Í SAMFYLKINGARHÚSINU Á STRANDGÖTU 43 
Samfylkingarfélagið í Hafnarfirði 
boðar til félagsfundar næstkomandi 
mánudag 26. febrúar kl. 20.

Helga Vala þingkona mun ræða 
stöðuna í íslenskri pólitík í dag og 
það sem framundan er í störfum 
Alþingsins.

    Stjórnin
Helga Vala Helgadóttir

Haft ofan af fyrir börnum í vetrarfríi
Hafnarfjarðarbær verður með fjölmargt í boði fyrir grunnskólabörn föstudag til þriðjudags

Frá listasmiðju í Hafnarborg á Safnanótt.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



16    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 22. FEBRÚAR 2018 

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

FJÖRÐUR

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

Viltu selja?  Hringdu í  896 6076

Ársæll Steinmóðsson 
LÖGGILTUR  FASTEIGNASALI 
sími 896 6076 • as@remax.is

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Frítt söluverðmat
Sanngjörn söluþóknun

Rótarýklúbbur
Hafnarfjarðar

á Íslandi

Nettó 
opnar  
í Firði

10-11 hefur lokað
Verslun 1011 hefur verið 

lokað í Firði en auglýst var 
eftir áhugasömum til að reka 
vandaða dagvöruverslun í 
verslunarmiðstöðinni og sýndu 
fjölmargir áhuga. Þegar farið 
verður af stað með byggingu 
hótels á gömlu Kaupfélags og 
bíólóðinni mun sú bygging 
tengjast Firði og þá er ráðgert 
að verslunarrýmið muni 
stækka verulega á jarðhæðinni.

Skv. heimildum Fjarðarfrétta 
mun Samkaup hf. hafa verið 
hlutskarpast og muni opna 
Nettó verslun í Firði innan 
tíðar.

Skrautbúnir krakkar voru 
víða á ferðinni í Hafnarfirði 
öskudeginum. Gengu þeir í 
fyrirtæki, sungu og þáðu 
góðgerðir fyrir þar sem slíkt 
var í boði.

Í Firði var kötturinn sleginn 
úr tunnunni þó enginn væri 
kötturinn né tunnan. Sælgæti 
hafði verið komið fyrir í sér
útbúnum pappakassa sem 
þoldi barsmíðar krakkanna um 
tíma en svo varð hann undan 
að láta og krakkarnir flykktust 
að sælgætinu.

Margir höfðu lagt mikið í 
búninga og greinilegt að dag

urinn vekur upp barnið í for
eldrum sem hjálpa til við bún
ingagerðina.

Ljósmyndari Fjarðarfrétta 
leit við í bænum og tók með
fylgjandi myndir og fjölmargar 
aðrar sem finna má á www.

fjardarfrettir.is ef leitað er eftir 
„öskudagsgleði“.

Slógu nammið úr kassanum
Krakkar sungu og fengu góðgæti víða um bæinn

Vigdís í Skóhöllinni tók vel á móti krökkunum.

Eitthvað varð undan að láta fyrir rest.Ekkert var gefið eftir í baráttunni við kassann.

Fjölmargir fengu að slá áður en krakkarnir komust í nammið.
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