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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
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Enn bólar ekkert á fjár 
magni til að ljúka við tvö föld
un Reykjanesbrautar í Hafn
arfirði né til að setja Reykja 

nes brautina meðfram Setbergi 
í stokk. Því hefur verið 
ákveðið að bæta ástandið með 
því að setja ljósastýrð gatna 

mót við Lækjargötu og lag
færa gatnamót við Fjarðar
hraun. Sjá ítarlega umfjöllun 
um málið á bls. 3.

Hringtorgið átti að duga í 10-15 ár. Nú koma ljósastýrð gatnamót en ekki mislæg.

Bráðabirgðalausnir  
á Reykjanesbraut

Ljósastýrð gatnamót sett við Lækjargötu

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

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is Hádegisréttir og helgarbröns

Stofnuð 1983

Falleg og mikið endurnýjið 3 
herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýli 
(tvær íbúðir í stigahúsi) Að auki er 
aukaherbergi í kjallara. Góð eign.

Glæsileg nýlega íbúð á fyrstu hæð 
í þessu eftirsótta lyftuhúsi við 
Skipalón 26. 
Fallegt útsýni bilastæði í 
bílageymslu fylgir.  

Björt og falleg 112,6 m² íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi við 
Sólvangsveg 3 Hafnarfirði, í vinsælu 
fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. 

SKÚLASKEIÐ 22 SÓLVANGSVEGUR 3 

 35,9 millj. kr. 167,3 m² 67 mill. kr. 112,6 m² 56 millj. kr. 
LAUS STRAX

SKIPALÓN 26

Kristinn 
Andersen

2. sæti 

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins 
10. mars 2018

Öfluga forystu áfram!

bæjarfulltrúi og  
verkfræðiprófessor við HÍ 

byggjum á reynslu og árangri

50 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS
Sunnudag 4. mars 
kl. 13-14

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 4. mars:

Sunnudagskóli kl. 11
Kvöld 

guðsþjónusta kl. 20
Kór og hljómsveit kirkjunnar  

leiðir sönginn.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Æskulýðsdagurinn 4. mars

Fjölskylduhátíð kl. 11
Sirkus Íslands

kemur í heimsókn
Hressing eftir guðsþjónustu.

Verið velkomin!

Kyrrðarstund
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir. 

www.vidistadakirkja.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 

Nú líður að sveitarstjórnar
kosn ingum en nú bregður svo 
við að flokkar og framboð aug
lýsa eftir frambjóðendum.

Í sveitarstjórnarpólitíkinni 
hefur fólkið skipt meira máli en 

flokkurinn og allir vilja góða almannaþjónustu, 
hagkvæman rekstur og sanngjörn gjöld. Hægri og 
vinstri hugtökin virðast hverfa að mestu enda hafa 
hægri menn barist fyrir aukinni samfélagsþjónustu 
á meðan vinstri menn hafa barist fyrir einkavæðingu. 
Það sýnir að einstaklingarnir og góð yfirsýn þeirra 
á málefni borgaranna skiptir meira máli en 
einhverjar flokkslínur.

Oftast er keppt um vinsældir með að tefla fram 
loforðum, loforðum sem oft er ekki hægt að standa 
við og loforðum sem geta orðið bæjarbúum mjög 
dýr.

Ég vil heyra frambjóðendur lofa að gera sitt 
besta, að hlusta á þarfir heildarinnar og lofa að láta 
þrýstihópa ekki hafa óeðlileg áhrif á sig.

Ég vil ekki heyra frambjóðendur lofa nýju 
íþróttahúsi, lækkun skatta eða öðru sem bæjarbúar 
þurfa að borga fyrir.

Fyrir síðustu kosningar lofaði einn flokkurinn 
samráðspólitík og að ekki þyrfti að vera neinn 
minni eða meirihluti. Þetta er í góðu samræmi við 
það sem ég hef skrifað um í fjölmörg ár enda 
ótrúlegt að fyrsta verk nýkjörinnar bæjarstjórnar 
skuli alltaf vera að ákveða að annar helmingurinn 
skuli vera í meirihluta og hinn í minnihluta.

Því miður sveik þessi flokkur loforð sitt 
samstundis eftir kosningar og við fengum sömu 
leiðinlegu rifrildisbæjarstjórnina og áður.

Ég kalla eftir þeim sem hafa þor til að brjóta niður 
þessa múra gamaldags hugsunarháttar og lofa að 
vinna saman með þeim sem sitja í bæjarstjórn að 
góðum málum. Eðlilega mun brjóta á einsökum 
málum en stundum er nauðsynlegt að vera sammála 
um að vera ósammála.

Allir bæjarfulltrúar eiga að setja mark sitt á 
fjárhagsáætlun bæjarins og stefnu hans. Allir sem 
hafa starfað í stjórnum félaga og fyrirtækja vita að 
ef vilji er fyrir hendi er hægt að nýta alla og að það 
sé óeðlilegt að ákveða á fyrsta fundi að einhverjir 
séu ekki með, heldur verði að vera útundan í 
minnihluta. Burt með einelti í bæjarstjórn!

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 4. mars

Æskulýðsmessa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Barna-og unglingakórar  
syngja og hljómsveit spilar. 

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

Víðistaðasókn fagnaði 30 ára afmæli Víðistaðakirkju 
með hátíðarmessu og samsæti sl. laugardag. Kirkjan 
var hönnuð af hjónunum Óla G. H. Þórðarsyni og 
Lovísu Christiansen. Baltasar Samper gerði fresku
mynd í kirkjuna sem hefur vakið mikla athygli.

Systrafélag kirkjunnar færði kirkjunni eina millj. kr. 
gjöf í tilefni af afmælinu og Hafnarfjarðarkirkja gaf 
250 þús. kr. til viðgerða á freskunni. 

Víðistaðasókn var stofnuð árið 1977 og alla tíð 
síðan hefur Gunnar Hólmsteinsson verið gjaldkeri 
kirkjunnar og var hann heiðraður sérstaklega við 
athöfnina.  Sjá nánar á www.fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 30 ára
Freskumyndir Baltasars löngu landsþekktar

Hjörleifur Þórarinsson formaður sóknarnefndar 
og Gunnar Hólmsteinsson gjaldkeri.

Sr. Kristján Valur Ingólfsson vígslubiskup prédikaði.
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Umhverfis og skipulagsráð Hafnar
fjarðar hefur haft til umfjöllunar, á 
tveimur síðustu fundum sínum, tillögur 
Vegagerðarinnar um úrbætur á Reykja
nesbraut í gegnum Hafnarfjörð. 

Tillögurnar fela í sér brýnar úrbætur á 
gatnamótum Reykjanesbrautar og 
Lækjargötu og eru ekki hugsaðar sem 
varanleg lausn en ættu að verða til bóta 
í nokkur ár.

Vegagerðin er veghaldari Reykjanes
brautar og í ljósi aukinnar umferðar og 
bókunar Hafnarfjarðarbæjar lét 
Vegagerðin verfræðistofuna Verkís 
vinna minnisblað með hugmyndum að 
endurbótum.

Helga Ingólfsdóttir, formaður ráðsins 
segir áfram þurfi að þrýsta á Alþingi 
um fjármagn til varanlegra úrbóta sem 
væru annað hvort mislæg gatnamót eða 
að brautin fari í stokk með mislægum 
gatnamótum.

LJÓSASTÝRING VIÐ 
LÆKJARGÖTU

Á tíu ára tímabili frá 2007 hafa um 
140 óhöpp án meiðsla orðið á hring
torginu við Lækjargötu, 6 slys með 
litlum meiðslum og 3 alvarleg slys. Til 
samanburðar má taka gatnamót 
Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar 
þar sem umferð er rúmlega 60% meiri 
urðu 2 alvarleg slys, 31 slys með litlum 
meiðslum og 210 óhöpp án meiðsla. 
Munurinn er því ekki mikill sem gefur 
fyrirheit um að fjögurra fasa ljósastýring 
verði ekki hættulegri.

Setja á upp fjögurra fasa ljósastýringu 
sem þýðir að allar vinstri beygjur verða 
gerðar á sér grænu ljósi. Eiga ljósin að 
stytta biðtíma sem gat orðið nokkuð 
langur fyrir íbúa sem þurftu að fara yfir 
Reykjanesbrautina. 

Lagt er til að ná hraða niður í 60 km/
klst við gatnamótin m.a. með hraða
myndavélum og skiltum.

Ljósastýringin leysir hins vegar ekki 
vandamál til langtíma og ljóst að þarna 
þurfa að koma mislæg gatnamót. Vega
gerðin vildi afdráttarlaust mislæg 
gatna mót við Lækjargötu árið 2002 en 
meirihluti bæjarstjórnar hafnaði þeim 
áformum.

Þegar ákveðið var árið 2003 að fresta 
gerð mislægra gatnamóta við 
Lækjargötu og setja þar hringtorg var 
gert ráð fyrir að hringtorgið dygði ekki 
nema í 1015 ár en þá þyrftu að koma 
mislæg gatnamót.

FLEIRI BEYGJUAKREINAR 
VIÐ KAPLAKRIKA
Þá er í hugmyndum Verkís að fjölga 

beygjuakreinum í tvær fyrir þá sem aka 
suður Fjarðarhraun og austur Reykja
nesbraut í átt að Garðabæ. Einnig að 
fjölga beygjuakreinum þeirra sem 
koma úr hinni áttinni og beygja til 
vinstri í átt að Garðbæ. Þó er víst að 
tvöfalda vinstri beygjuakreinin gerir 
það að bílar verða á báðum akrein um í 

átt að Garðabæ sem gerir akstur af 
hægri beygjuakreininni hæg ari. 

Í minnisblaði Verkís er ýmsum 
hugmyndum velt fram og hermilíkan 
notað til að fá fram líklegan árangur af 
aðgerðum. Er svæði frá Lækjargötu að 
Álftanesvegi skoðað en samspil allra 
gatnamóta á þessari leið ráða miklu um 
það hvernig til takist með endurbætur.

UNNIÐ Í SUMAR
Umhverfis og framkvæmdaráð sam

þykkti tillögur Vegagerðarinnar um 
ljósastýrð gatnamót Reykjanesbrautar 
og Lækjargötu og einnig að farið verði 
eftir ítrustu tillögum um hraða lækkandi 
aðgerðir.

Stefnt er að því að breyta gatnamót
unum strax í sumar.

Málið var á dagskrá bæjarstjórnar í 
gær til kynningar og umræðu.

Ljósastýring í stað hringtorgs á 
Reykjanesbraut við Lækjargötu
Óskað verður eftir að hraðamyndavélar verði settar upp í Reykjanesbrautarbrekkuna

Tillagan að ljósastýrðum gatnamótum við Lækjargötu með beygjuljósum.

Oft myndast langar biðraðir úr suðri.

Biðraðir við Kaplakrika eru mismunandi að morgni og síðdegis.
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Nokkrar hugmyndir eru settar fram um endurbætur við Fjarðarhraun sem 
gera ráð fyrir tveimur vinstri beygjuakreinum og 1-2 hægri beygjuakreinum.

Auglýsingar
sími 565 4513 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is
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585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

UMFERÐAR-
ÖRYGGISÁÆTLUN
Umhver�s- og framkvæmdaráð Hafnar�arðarbæjar 
samþykkti á fundi sínum þann 7. febrúar 2018 s.l. að 
auglýsa umferðaröryggisáætlun Hafnar�arðarbæjar.

Umferðaröryggisáætlunin mun liggja frammi til  
kynningar í þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar að 
Strandgötu 6 og hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu á 
Norðurhellu 6, frá 1. – 28. mars. Einnig er hægt að 
skoða áætlunina á hafnar�ordur.is.

Þeim sem vilja gera athugasemdir eða senda inn 
ábendingar við áætlunina er bent á að skila þeim 
skriflega til umhverfis- og skipulagsþjónustu, eigi síðar 
en 31. mars nk., eða á hafnar�ordur@hafnar�ordur.is

Nánari upplýsingar veitir Helga Stefánsdóttir hjá
umhverfis- og skipulagsþjónustu í tölvupósti á netfangið 
helgas@hafnar�ordur.is.

Sveitastjórnarkosningarnar sem 
haldnar verða 26. maí næstkomandi 
verða einar þær mikilvægustu fyrir 
Hafnfirðinga í langan tíma. 
Eitt stærsta verkefnið verður 
það að varðveita þann stöðug
leika sem kominn er á rekstur 
bæjarsjóðs en margt ber að 
varast.

Eins og ætíð eru blikur á 
lofti sem bæjaryfirvöld verða 
að gæta sín á. Nefna má 
nokkur atriði.

Á sama tíma og stöðugleika 
er viðhaldið verða bæjar yfir völd að 
vernda og viðhalda þeirri grunn
þjónustu sem veitt er íbúum Hafn ar
fjarðar og tryggja það að sú þjónusta sé 
veitt öllum íbúum.

Vernda þarf og viðhalda þeirri þjón
ustu og þeim áhrifum sem Hafn firð
ingar hafa haft í gegnum tíðina. Ekki er 
hægt að láta viðgangast að þjón usta 
sem hið opinbera veitir sé flutt úr bæn
um eftir geðþótta yfirvalda á hverjum 
tíma. Hafnarfjarðarbær á að vera sjálf
bær um sem flest án þess að í því felist 
einhverskonar einangrunar hyggja. 

Bæjarsjóður þarf að vera vakandi og 
opinn fyrir því að taka á móti þeim 

fjölmörgu fyrirtækjum sem verið er að 
hrekja frá höfuðborginni, meðal annars 
vegna lóðaskorts og lítils skilnings á 

mikilvægi atvinnulífs fyrir 
almenning. Hingað ættu þau 
að koma og bæjary firvöld að 
taka vel á móti. Greiða götu 
þeirra og hjálpa. Ekki nota 
lóðir sem íþyngjandi skatt
stofn, hvorki fyrir fyrirtæki né 
einstaklinga. 

Það er að koma betur og 
betur í ljós að Hafnarfjörður 
er á krossgötum í landfræði

legu tilliti. Bærinn er að verða meir og 
meir áberandi brú á milli Keflavíkur
flugvallar og höfuð borgarinnar og í því 
felast gríðar lega mikil tækifæri því í 
gegnum Hafnar fjörð streyma nær allir 
þeir ferðamenn sem fara út fyrir 
flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í árdaga, 
fyrir fleiri hundrað árum síðan, sigldu 
hingað norskir, enskir og þýskir 
höndlarar en í dag koma útlendingarnir 
keyrandi frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
í gegnum Hafnarfjörð. 

Höfundurinn er rekstrarhag-
fræðingur og íbúi í Hafnarfirði

Magnús Ægir 
Magnússon

Mikilvægar 
sveitarstjórnar kosningar 

framundan

Ásvallabraut var lokuð um tíma sl. 
föstudag á milli Kirkjuvalla og Flug
valla en við hringtorgið við Flugvelli 
var stöðuvatn á götunni sem oftar og 
bíll hafði drepið á sér. Þá voru 
Fléttuvellir einnig lokaðir en þar mynd
aðist stöðuvatn út við Ásvallabraut. Á 
báðum þessum stöðum hafa myndast 
stöðuvötn í miklu vatnsveðri.

Þá var mikill vatnselgur sem fyrr á 
Fjarðargötunni og að Lækjargötu 4 
flæddi upp um niðurfall í kjallara. Íbúi 
þar segir það aldrei hafa gerst áður og 
leiddi líkur að því að það tengdist breyt
ingum á frárennslislögnum í götunni.

Starfsmenn bæjarins og fleiri höfðu í 
nógu að snúast við að bjarga málum, 

losa klakastíflur fyrirbyggja tjón. 
Ástandið var sérstaklega slæmt á 
laugardaginn og ekki vantaði mikið 
upp á að Ástjörnin flæddi inn á lóðir á 
Völlum.

Víða voru stöðuvötn á götum bæjarins
Sjaldan hefur verið annað eins vatnsveður og frárennslislagnir hafa ekki haft undan

Fjarðargatan fór á flot sem fyrr í vetur og fólk ók ekki alltaf eftir aðstæðum. Allt fór á flot framan við hús „Hafnarfjarðarjarlsins“ Einars Þorgilssonar.

Ásvallabraut við Flugvelli þurfti að loka en þar höfðu bílar drepið á sér..
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Laugardaginn 10. mars n.k. fer fram prófkjör 
Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði fyrir komandi 

sveitarstjórnarkosningar.  

Prófkjörið fer fram í Víðistaðaskóla  
kl. 10.00-18.00

Þátttökurétt í prófkjörinu eiga:
a) Allir fullgildir meðlimir sjálfstæðisfélaganna í Hafnarfirði sem 

eru þar búsettir.

b) Þeir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins, sem eiga munu 
kosningarétt í Hafnarfirði við sveitastjórnarkosningar og 
undirritað hafa inntökubeiðni í sjálfstæðisfélag í Hafnarfirði 
fyrir lok kjörfundar og teljast þar með komnir á flokksskrá.

Kjörstjórn Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í prófkjörinu  
fer fram í Valhöll, Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík.  

Alla virka daga frá 1. - 9. mars 2018 kl. 9-17.

Kjörskrá liggur frammi við utankjörfundar-
atkvæðagreiðslu og við prófkjörið.  

Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum.

Frekari upplýsingar 
tengdar prófkjörinu má finna á vefnum 

www.xd.is/profkjor

ATKVÆÐASEÐILL 
Í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, 10. mars 2018. 

 
Lovísa Björg Traustadóttir, iðnrekstrarfræðingur/meistaranámsnemi. 

 
Magnús Ægir Magnússon, fjármálaráðgjafi. 

 
Rósa Guðbjartsdóttir, formaður bæjarráðs. 

 
Skarphéðinn Orri Björnsson, framkvæmdastjóri og varabæjarfulltrúi. 

 
Tinna Hallbergsdótir, gæðafulltrúi Viðlagatrygginga. 

 
Unnur Lára Bryde, bæjarfulltrúi. 

 
Bergur Þorri Benjamínsson, formaður Sjálfsbjargar. 

 
Einar Freyr Bergsson, framhaldsskólanemi. 

 
Eyrún Eyfjörð Svanþórsdóttir, framhaldsskólanemi. 

 
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, mannauðsstjóri. 

 
Helga Ingólfsdóttir, bæjarfulltrúi. 

 Ingi Tómasson, bæjarfulltrúi. 

 Kristinn Andersen, bæjarfulltrúi. 

 Kristín Thoroddsen, varabæjarfulltrúi og flugfreyja. 
 
  
 
ATHUGIÐ.  Kjósa skal 6 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri.  Kosið skal með því 
að setja tölustafina 1 til 6 fyrir framan nöfn frambjóðenda.  Þannig skal kjósandi 
setja töluna 1 fyrir framan nafn þess frambjóðanda sem hann óskar að hljóti fyrsta 
sætið í prófkjörinu, töluna 2 fyrir framan nafn þess sem hann vill að hljóti annað 
sætið í prófkjörinu og þannig koll af kolli þar til kosnir hafa verið 6 frambjóðendur. 

 
Kjósið 6 frambjóðendur í töluröð 

PRÓFKJÖR
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS  

Í HAFNARFIRÐI

Fjórtán bjóða sig fram í prófkjöri 
Sjálfstæðis flokksins sem haldið verður 
10. mars nk. Allir núverandi bæjar
fulltrúar og tveir af fimm varabæjar
fulltrúum bjóða sig fram. Því er 
helmingur frambjóðenda nýtt fólk.

GUÐBJÖRG ODDNÝ 
JÓNASDÓTTIR
Guðbjörg Oddný 

Jónasdóttir, mann
auðs stjóri, gefur kost á 
sér í 3.4. sæti. Hún 
hefur sinnt mörgum 
trúnaðar störfum fyrir 
Hafnarfjarðarbæ og 
Sjálfstæðisflokk inn. Hún er vara
formaður íþrótta og tóm stundanefndar. 
Hún var í starfshópi um málefni dag
foreldra og er nú í starfshópi um bættar 
starfsaðstæður á leik skólum bæjarins. 
Guðbjörg telur að hægt sé að gera enn 
betur í dagvistunar málum barna og 
huga betur að þörfum fjölskyldna og 
starfsmanna. Guðbjörg vill leggja 
áherslu á meiri samfellu í skóla, íþrótta 
og tómstundastarfi hjá hafnfirskum 
börnum. Hún telur að Hafnarfjarðarbær 
geti þjónustað alla aldurshópa betur nú 
þegar rekstur sveitarfélagsins er 
stöðugri.

KRISTINN ANDERSEN
Kristinn Andersen, 

bæjarfulltrúi og verk
fræð ingur, sækist 
áfram eftir að skipa 2. 
sæti á lista flokksins. 
Kristinn hefur setið í 
bæjarráði, umhverfis 
og framkvæmdaráði og fjölskylduráði 
á þessu kjörtímabili. Hann leggur 
áherslu á að styrkja áfram rekstur og 
fjármál Hafnarfjarðarbæjar, bætta 
þjónustu fyrir íbúa og fyrirtæki og 
dregið verði enn frekar úr álögum og 
gjöldum með hagræðingu og umbótum 
í rekstri. Þá leggur hann áherslu á 
menningu og mannlíf í Hafnarfirði, 
áframhaldandi eflingu í fræðslumálum 
og mikilvægi góðrar menntunar í 
atvinnulífi 21. aldarinnar.

HELGA INGÓLFSDÓTTIR

Helga Ingólfsdóttir, 
bókari og bæjarfulltrúi, 
býður sig fram í 3. 
sæti. Helga hefur verið 
formaður umhverfis 
og framkvæmdaráðs 
og varaformaður fjöl
skylduráðs á líðandi kjörtímabili.  Hún 
er formaður verkefnastjórnar um bygg
ingu nýs hjúkrunarheimilis að Sólvangi 
og hefur auk þess komið að fjölmörgum 
stefnumarkandi verkefnum á kjörtíma
bilinu.

„Mér finnst mikilvægt að í boði sé 
leikskóli fyrir öll börn frá eins aldri og 
ég legg áherslu á að samþætta íþrótta
iðkun barna með skólastarfi og minnka 
skutl foreldra“. 

„Ég hef brennandi áhuga á sveitar
stjórnarmálum og vil bjóða fram krafta 
mína og reynslu til að vinna áfram að 
hagsmunamálum Hafnfirð inga á næsta 
kjörtímabili“.

TINNA HALLBERGSDÓTTIR
Tinna Hallbergs

dótt  ir, gæðafulltrúi og 
meistaranemi gefur 
kost á sér í 4. sæti.

Tinna stundar meist
ara  nám í stjórnun og 
stefnumótun hjá HÍ og 
hefur starfað hjá Viðlagatryggingu 
Íslands sem gæðafulltrúi síðan 2008. 
Hún hefur víð tæka reynslu, m.a. við 
gæða og skjala stjórnun, hönnun og 
þróun upplýs ingatæknikerfa, þátttöku í 
stefnu mark andi verkefnum, áhættu
stýringu, ritun samninga, þjálfun starfs
manna og innri úttektum.

Tinna vill finna leið til að brúa bilið á 
milli fæðingarorlofs og leikskóla, hún 
leggur áherslu á umhverfismálin og 
telur það einnig afar mikilvægt að 
Hafnfirðingar haldi áfram á vegferð  
ábyrgrar fjármálastjórnar bæjarins.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá 
þeim sem má lesa í fullri lengd á frétta
vefnum www.fjardarfrettir.is

Bjóða sig fram
14 vilja verða fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn

Hver er drengurinn?

Lárus Karl Ingason ljósmyndari leitar upplýsinga um drenginn eða foreldra 
hans vegna notkunar á myndinni. Sendið upplýsingar á ljosmynd@lallikalli.is
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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

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
Sl. laugardag stóð Íþróttafélagið 

Fjörð ur fyrir árlegu Þorramót sínu í 
boccia og var þátttakan mjög góð. 

Fjörður var með sex sveitir og kepptu 
þær við bæjarstjórnir Hafnarfjarðar og 
Garðabæjar, stjórn ÍBH og einnig stjórn 
Fjarðar sem var nýliði í þessum hópi. 

Dómgæslan var að venjum í höndum 
félaga í Lionsklúbbi Hafnarfjarðar og 
Kiwanisklúbburinn Sólborg sá um 
veitingarnar af sinni alkunnu snilld.

Lionsklúbburinn afhenti síðan 
Boccia deildinni peningagjöf sem verð 
ur vel nýtt fyrir íþróttafólkið í Firði.

Allir höfðu gleði af mótinu og það 
kom berlega í ljós að bæjarstjórnir gera 
margt betur en að keppa í boccia. Svo 
fór að lið Fjarðar röðuðu sér í tvö efstu 
sæti, Einar, Hlynur og Svavar úr Firði 
sigruðu á mótinu, Gústaf, Heiða og 
Freyja úr Firði urðu í 2. sæti, stjórn ÍBH 
varð í 3. sæti og stjórn Fjarðar varð í 4. 
sæti.

Efstu fjórar sveitirnar í mótinu.

Bæjarstjórnir og félagsstjórnir 
kepptu við Fjörð í boccia
Árlegt Þorramót Íþróttafélagsins Fjarðar var haldið sl. laugardag

Keppendur, fatlaðir og ófatlaðir reyndu með sér og allir gerðu sitt besta.

Konurnar í Kiwanisklúbbnum 
Sólborgu sáu um glæsilegt kaffihlað-
borð að vanda og félagar úr 
Lionsklúbbi Hafnarfjarðar sáu um 
dómgæslu auk þess sem þeir færðu 
Firði peningagjöf.

Á fundi fulltrúaráðs Framsóknar
flokksins í Hafnarfirði var samþykkt að 
bjóða fram í sveitarstjórnarkosning
unum undir merkjum Framsóknar og 
óháðra. Markmið framboðsins er að 
lækka álögur á fjölskyldufólk, auka 
þjónustu, stuðla að meiri sátt og vinna 
að auknu samstarfi milli kjörinna 
fulltrúa í bæjarstjórn.

Í tilkynningu frá flokknum segir að 
ákveðið hefur verið að stilla upp á lista. 

Uppstillinganefnd hefur verið skipuð 
og hefur þegar hafið störf. Er óskað 
eftir framboðum á lista Framsóknar og 
óháðra fyrir komandi sveitarstjórnar
kosningar og skal framboðum skilað 
fyrir kl. 12 á hádegi þriðjudaginn 6. 
mars.

Gert er ráð fyrir að uppstillingu efstu 
tíu verði lokið 9. mars næstkomandi.

Framsókn og óháðir bjóða fram
Stillt upp á lista og leitað eftir framboðum

Kór Öldutúnsskóla

Fjár öflunar-
tónleikar og 

búningasöfnun
Kór Öldutúnsskóla heldur fjáröfl

unar  tónleika og búningasöfnun í Hafn
ar  fjarðarkirkju á laugardaginn kl. 12.30 
og kaffisölu í safnaðarheimilinu eftir 
tónleikana. 

Á tónleikunum verður flutt fjölbreytt 
efnisskrá en auk kórsins koma fram 
Hanna Björk Guðjónsdóttir, Björg 
Birgisdóttir, Erla Mist Magnúsdóttir, 
Kampavínskvintettinn og Agnar Már 
Magnússon píanóleikari. 

Aðgangseyrir er 1500 krónur og 
tekið verður á móti kórbúningum á 
staðnum.
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Norski álframleiðandinn Norsk 
Hydro ASA hefur gert skuldbindandi 
tilboð um kaup á öllu útgefnu hlutafé í 
álverksmiðjunni ÍSAL af Rio Tinto. 
Tilboðið nær einnig til hollensku 
skautverksmiðjunnar Aluchemie og 
sænsku álflúoríð verksmiðjunnar 
Alufluor.

Norsk Hydro vill  kaupa álverksmiðju 
Rio Tinto, Rio Tinto á Íslandi hf. 
(ÍSAL), 53% hlut Rio Tinto í hollensku 
skaut verksmiðjunni Aluminium & 
Chemie Rotterdam B.V. (Aluchemie), 
og 50% hlut í sænsku álflúoríð 
verksmiðjunni Alufluor AB (Alufluor) 
fyrir 345 milljónir Bandaríkjadali, með 
fyrirvara um aðlögun kaupverðs eftir 
lúkningu viðskiptanna.

Að því gefnu að samráðsferli verði 
árangursríkt, og samþykki samkeppnis
yfirvalda Evrópu sambandsins fáist, er 
gert ráð fyrir að viðskiptunum verði 
lokið á öðrum ársfjórðungi  2018. Við 
það verða ÍSAL, Aluchemie og 
Alufluor hluti af starfsemi Hydro á 
heimsvísu.

ISAL framleiðir 210.000 tonn af 
fljótandi málmi og samtals 230.000 
tonn af þrýstimótunarstöngum fyrir 

evrópska húsnæðis, byggingar og 
flutningsgeirann, í nýlegum steypuskála 
sem býr yfir nákvæmum úthljóðs 
(ultrasonic) greiningarbúnaði. Þetta 
mun ennfremur styrkja stöðu Hydro 
sem fyrsta valkost og leiðandi birgi 
fyrir þrýstimótunarstangir í Evrópu.

„Tilboðið endurspeglar sterka trú 
okkar á áli, sem er sá málmur sem er í 
hvað sterkastri sókn á heimsvísu. Að 
taka þátt á öllum stigum virðiskeðjunnar 
er lykilatriði í að skapa verðmæti í 
þessari sókn og ýta undir sjálfbærar 
aðferðir í rekstri okkar á heimsvísu“ er 
haft eftir Svein Richard Brandtzæg, 
forstjóra Hydro.

Hydro gerir ráð fyrir samlegðar
áhrifum að því er varðar tæknifram þró
un, hámarksnýtingu á skautasafni, 
flutningum og meðhöndlun. Verksmiðja 
ÍSAL nýtir sömu tækni og verksmiðja 
Hydro í Husnes í Noregi, þar sem 
Hydro tilkynnti fyrir skömmu um 
enduropnun og tækniuppfærslu á 
annarri rafgreiningarlínu þeirrar verk
smiðju

Í tilkynningu frá Norsk Hydro segir 
að Norsk Hydro sé fullkomlega sam
þætt álfyrirtæki með 35.000 starfsmenn 

í 40 löndum í öllum heimsálfum, sem 
sameini staðbundna þekkingu, drægni 
um allan heim og óviðjafnanlega hæfni 
í rannsóknum og þróun. Til viðbótar 
við að framleiða hráál, valsaðar og 
þrýsti mótaðar vörur og endurvinnslu, 
vinnur Hydro einnig báxít, hreinsar 
súrál og framleiðir orku sem gerir það 
að eina 360° fyrirtækinu í áliðnaðinum 
í heiminum.

Handbolti: 
1. mars kl. 19.30, Austurberg 

ÍR - FH,  úrvalsdeild karla

3. mars kl. 16, Kaplakriki 
FH - KA/Þór,  1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Grótta  Haukar: (miðvikudag)

HK  FH: (miðvikudag)
Stjarnan  Haukar: 2521

ÚRSLIT KARLA:
ÍBV  FH: 3729

Haukar  Víkingur: 3219

Körfubolti: 
1. mars kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Stjarnan,  úrvalsdeild karla

4. mars kl. 19.15, Seljaskóli 
ÍR - Haukar,  úrvalsdeild karla

7. mars kl. 19.15, Njarðvík 
Njarðvík - Haukar,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Stjarnan  Haukar: (miðvikudg)
Skallagrímur  Haukar: 6680

Haukar  Keflavík: 8163

Knattspyrna: 
3. mars kl. 11, Ásvellir 

Haukar - ÍA,  Faxaflóamót kvenna - B

ÚRSLIT KVENNA:
Grótta  Haukar: (miðvikudag) 

FH  Selfoss: frestað

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Víkingur Ó.: 23

HK  FH: 11

ÍÞRÓTTIR

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

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

Norðmenn að kaupa ÍSAL
Flest bendir til þess að Norsk Hydro sé að kaupa ÍSAL af Rio Tinto

Samkaup mun taka við rekstri mat
vöruverslunar í verslunarmiðstöðinni 
Firði en verslun 1011 hefur verið 
lokað. Það verður undir vörumerkinu 
Krambúðin sem nýja matvöruverslun 
mun starfa og verður hún opnuð á 
næstu vikum.

Gunnar Egill Sigurðsson, fram
kvæmdastjóri verslunarsviðs Sam
kaupa, segir ánægjulegt að fá tækifæri 
til að opna verslun í Firði, enda sé þar 
mikil og spennandi uppbygging í gangi 
sem passi vel við framtíðarsýn Sam
kaupa. Fjörður verslunarmiðstöð hefur 
áform um að stækka verslunarkjarnann 
í átt að Strandgötu, byggja þar sam
keppnis hæfan verslunarkjarna og koma 
enn meira lífi í miðbæ Hafnarfjarðar. Á 
efri hæðum viðbyggingarinnar er 
ætlunin að byggja hótel.

„Krambúðirnar okkar verða þar með 
orðnar níu talsins með þessari nýju 
verslun okkar í Firði en við erum nú 
þegar í Reykjavík, á Akureyri, Húsavík 
og í Reykjanesbæ. Við erum því 

reglulega spennt fyrir að mæta loks í 
Fjörðinn,” segir hann.

Gunnar Egill segir styrkleika Kram
búðarinnar m.a. felast í að hún sé 
svokölluð þægindaverslun með langan 
opnunartíma en á sama tíma með allar 
helstu heimilisvörur á sanngjörnu verði. 
„Við leggjum mikið upp úr að 
viðskiptavinir á hraðferð geti gengið að 
tilboðum vísum og geti gripið með sér 
bita, svo sem bakkelsi sem bakað er á 
staðnum og takeawaykaffi. Við finn
um að eftirspurnin eftir slíkri þjónustu 
fer sífellt vaxandi og við höfum verið 
að mæta þeirri kröfu með því að stækka 
og endurnýja verslanirnar sem fyrir 
voru,  en sömuleiðis fjölga þeim,  eins 
og við gerum nú með því að opna í 
Firði.”

Krambúðin opnar í Firði
Samkaup mun reka matvöruverslun í Firði
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