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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

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

Stofnuð 1983

Mjög gott 237,9 m² einbýlishús á 
einstökum stað í jaðri byggðar, stór 
gróin eignarlóð.  Tvöfaldur góður 
bílskúr. Útsýni. Verð 85,6 millj.   

Fallegt 139,4 m² hús með 2 íbúðum, 
góð staðsetning, nálægt Hellisgerði, 
Víðistaðatúni og miðbænum. Talsvert 
endurnýjað hús. Verð 62,9 millj.

Björt ný standsett einstaklingsíbúð 
á 7. hæð í góðu lyftuhúsi. Góð stað-
setn ing og stórkostlegt útsýni. Laus 
strax. Skráð 49,9 m². Verð 28,3 millj.   

ÞÓRSBERG 14 MIÐVANGUR 41VESTURBRAUT 14

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Konukvöld í 
miðbænum á föstudag

Líf og fjör í Firði og við Strandgötu milli kl. 18 og 21

facebook.com/ratleikur

www.ratleikur.blog.is

Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2018
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Ratleikurinn stendur til 24. september 2017. 

Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 

Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

RAT-018

21
Ratleiks 
Hafnarfjarðar

 Sumarið 2018

Rat 
leikur 
Hafnarfjarðar

Í Apótekinu í Hafnarborg  (bæjarstjórnarsalnum)facebook.com/ratleikur

verður miðvikudaginn 
10. október kl. 18:15

Létt og jákvæð stemmning 
verður í miðbænum á föstu
dag á konukvöldi. Boðið 
verður upp á veitingar í versl
unum, kynningar verða í 
gangi og margt til skemmtun
ar gert. Vigga og Sjonni spila 
og leika í Firði, Dansskóli 
Sonju sýnir, púttkeppni verð
ur hjá Spánarheimilum, Álfa
gull verður með súkku laði og 
vínsmökkun auk þess sem 
tvær nýjar verslanir opna í 
Firði.

Bæjarbúar eru hvattir til að 
kíkja í miðbæinn á föstu
dagskvöld, skoða úrvalið, 

þiggja veitingar og hitta konu 
og aðra. Karlar eru að sjálf
sögðu velkomnir og geta 

örugglega nælt í eitthvað 
fallegt handa sinni heitt
elskuðu.
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Miðbær Hafnarfjarðar.

UPPSKERUHÁTÍÐ

http://www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

„Vinnuhópar úti í bæ skrifa 
feita tékka úr bæjarsjóði og 
enginn virðist vita hver ber 
ábyrgð og alls ekki sjálfráðinn 
bæjarstjóri.“

Þetta virðist hafa farið fyrir 
brjóstið á viðkvæmum stjórnmálamönnum ekki 
síst þar sem orðin „vinnuhópar“ og „sjálfráðinn“ 
var notað án nánari skýringa.

Það er erfitt að vera viðkvæmur í pólitík og því 
sjálfsagt mál að skýra þetta nánar: Greiddar voru 
út 100 milljónir kr. úr bæjarsjóði og þegar 
bæjarfulltrúar spurðu hver hafi veitt þá heimild þá 
var svarið frá tveimur sviðsstjórum sem heyra 
undir bæjarstjóra að það hafi verið samþykkt á 
fundi Kaplakrikahóps 16. ágúst. Til skýringar er 
Kaplakrikahópurinn vinnuhópur sem óheimilt er 
að stofna til kostnaðar án samþykkis bæjarráðs og 
fjárheimildir skulu vera fyrir útgjöldum. Það er 
vonandi að þetta skiljist.

Sjálfráðinn bæjarstjóri er pólitískur bæjarstjóri 
sem setur sjálfan sig í embætti en nýtur eðlilega 
stuðnings síns meirihluta fyrir því. Þetta er ekki 
sneið, sérstaklega beint að núverandi bæjarstjóra, 
heldur ítrekun á afstöðu undirritaðs til pólitískra 
bæjarstjóra sem ekki þurfa að hafa þá menntun og 
reynslu sem faglega ráðinn bæjarstjóri þarf að 
hafa.

Vonandi að þetta sé nú nægilega skýrt!
Enn einn bæjarstjórnarfundurinn var framundan 

þegar þetta er skrifað og enn er verið að karpa um 
sömu málin, gagnrýna sein svör úr stjórnsýslunni 
og frá meirihlutanum og hlýtur það að vera 
verulegt áhyggjuefni að svo miklum fjármunum 
bæjarins skuli varið í fundarhöld þar sem slíkt karp 
fer fram. Þeir ellefu bæjarfulltrúar sem bæjarbúar 
kusu hljóta að geta nýtt tímann í bæjarstjórn betur 
og unnið betur saman. Stjórnsýslan á að styðja við 
og framkvæma það sem bæjarstjórn ákveður en 
ekki vera dragbítur á starfið og draga að svar 
atiltölulega einföldum fyrirspurnum bæjarfulltrúa.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 7. október

Fjölskylduhátíð kl. 11
Sjá auglýsingu á bls. 11

Kyrrðarstund 
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

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

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

FYRIRTÆKJAHITTINGUR MSH  
Þar sem fyrirtækin í  Hafnarfirði koma 
saman, styrkja tengslanetið og fræðast. 
Allir velkomnir frítt fyrir aðildarfélög 
MsH aðrir greiða kr.2500, le ttur  
ha degisverður innifalinn. 
 
18. október kl.12.00 í Hafnarborg 
Stafræn umbreyting – hvað, hvernig  
og hvað svo? 

Stafræna byltingin byggir a  ny ju 
viðskiptamo deli þar sem viðskiptavinurinn 
er í  forgrunni. Fyrirtæki sní ða þjo nustu sí na 
að þo rfum viðskiptavinarins í  stað þess að 
ætlast til þess að viðskiptavinurinn aðlagi 
sig að kerfum og starfsha ttum fyrirtækisins. 

Á  sama tí ma og starfandi fyrirtæki reyna að 
ny ta se r stafræna tækni til þess að standast 
betur væntingar viðskiptavinarins fjo lgar 
sto ðugt sprotafyrirtækjum sem na lgast 
viðskiptavini sí na a  ny jum  forsendum.  
Guðru n Ragnarsdo ttir fra  Strategí u sy nir 
okkur fram a  að þetta er ekki „bara“ 
eitthvað UT ma l heldur snertir þetta 
starfsemi flestra fyrirtækja.

Hvetjum fyrirtæki sem ekki eru 
aðilar að Markaðsstofunni til að vera 
með í  að gera go ðan bæ enn betri!  
Skra ning ny rra aðildarfe laga fer fram 
a : msh.is/skraning 

EINYRKJAKAFFI  
Ætlað einyrkjum og fyrirtækjum sem telja 
færri en fimm.  Einyrkjakaffi er opið o llum  
og er kjo rin leið til að styrkja tengslanetið og 
hafa gaman saman. Vonumst til að sja  sem 
flesta þann 9. október og 13. nóvember 
kl.9.00-10.00 á Súfistanum.  

 

FYRIRTÆKJAHITTINGUR MSH  
8. nóvember kl.12.00 í Hafnarborg  

Nýjar hugmyndir um framtíðina í  
starfsumhverfinu og hvernig stjórnun  
þarf að breytast samhliða þessum nýju  
hugmyndum. 

Herdí s Pa la kemur með hressandi hugvekju um 
nokkrar af þeim hugmyndum sem helst eru að 
breytast varðandi framtí ðina í  starfsumhverfi 
vinnustaða og stjórnenda, hvað varðar 
framtí ðarstarfsmanninn, framtí ðarvinnusam-
bandið og fleira og hvernig þessi framtí ðarsy n 
gerir kro fu um breytingar a  því  hvernig stjo rn-
endur sinna sí nu hlutverki. 

Lokað að 
Kaldárseli

Lokað hefur verið fyrir almenna umferð að 
Kaldárbotnum og Kaldárseli en nýtt bílastæði hefur 
verið gert við endann á Kaldárselsvegi þar sem vegur 
sveigði til vestur við Borgarstand, skammt frá 
Lamabagjá. Hefur gönguleiðin þaðan yfir Lambagjá 
að Vatnsverndargirðingunni verið löguð og er þar nú 
breiður sléttur malarstígur. Er þetta 500 m auka 
gönguleið sem göngufólk þarf að fara, ætli það t.d. 
upp á Helgafell eða í Undirhlíðarnar.

Miðað við fjölda bíla sem voru á bílastæðinu í roki 
og rigningu seinni partinn á mánudag, má búast við 
að bílastæðið verði fljótt of lítið enda sífellt fleiri sem 
leggja leið sína um þetta svæði.

Veginum í átt að Kaldárseli hefur verið lokað með 
keðju.
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SUNNUDAGASKÓLINN kl. 11
Fyrir alla fjölskylduna!  
Allir velkomnir!

GUÐSÞJÓNUSTA kl. 14
Allir velkomnir!
Prestar kirkjunnar, Sigríður Kristín Helgadóttir 
og Einar Eyjólfsson þjóna. Kór og hljómsveit 
kirkjunnar leiða söng.

KAFFISALA 
KVENFÉLAGSINS
í safnaðarheimilinu 
að lokinni guðsþjónustu

Ekki missa af þessari 
vinsælu kaffisölu!

Hátíð 
í Fríkirkjunni 
á sunnudaginn, 7. október

Það er engin lognmolla í sunnudagaskólanum 
í gömlu timburkirkjunni á klettinum. 
Þar ríkir gleði og hamingja og allir verða börn 
á ný, foreldar, afar og ömmur og aðrir 
kirkjugestir.
Hljómsveit kirkjunnar leikur undir 
söng og börnin eru virkir þátttakendur, 
syngja, spyrja og segja sitt álit. 

Facebook-síða kirkjunnar:  
„Fríkirkjan í Hafnarfirði“
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Afmæli Flensborgarskólans var sl. 
mánudag, 1. október fagnað með 
jafnréttishátíð og jafnréttisviku 
nemenda og starfsmanna skólans. 
Hófst vikan með Flensborgardeginum 
sem er hluti af Heilsueflandi fram
haldsskólaverkefninu, sem hófst með 
því að Flensborg var fyrsti fram
haldsskólinn og raunar skólinn sem fór 
af stað og mótaði það með Embætti 
landlæknis og fyrrverandi Lýðheilsu
stöð. Þetta var 1. október 2010. 
Flensborgardagurinn hefur verið 
haldinn hátíðlegur frá 2007, á 125 ára 
afmæli skólans.

Forseti Íslands heiðraði samkomuna 
með nærveru sinni og lagði í ávarpi 
sínu áherslu á að unga fólkið léti sig 
varða um jafnréttismál og sam
félagsmál, svo þau mættu færast til 
betri vegar frá því sem nú er. 

Thelma Rut Gunnarsdóttir, oddviti 
nemendafélagsins afhenti félaginu 
Hugrún – geðfræðsla 450 þúsund kr. 
styrk sem aflað var í Flensborgarhlaup
inu 2018. Fjölmargir gáfu vinnu sína 

við hlaupið auk þess sem Arion banki, 
Hafnarfjarðarbær og fjölmargir aðrir 
studdu framtakið. 

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar flutti kveðju frá bænum. 
Eydís Blöndal og Sóla Þorsteinsdóttir 
kynntu veftímaritið Flóru sem fjallar 
um femínisma og Þorsteinn V. Einars
son ræddi um karlmennskuna. Voru 
þetta mjög athyglisverð erindi og sköp
uðust líflegar umræður um málefnin. 

Páll Óskar Hjálmtýsson ræddi stutt
lega við nemendur en lagði mesta 
áhersluna á tónlist sína til að koma 
stemmingu í hópinn. 

Halldóra Mogensen, þingkona og 
formaður velferðarnefndar Alþingis fjall
aði um mikilvægi jafnréttisbaráttu og 
þess að láta sig varða um mikilvæg mál.

Lokaatriði dagsins var heimsókn 
Reykjavíkurdætra sem fluttu tónlist 
sína af fullum krafti.

Jafnréttis- og afmælishátíð 
Flensborgarskólans

Færðu Hugrúnu-geðfræðslu 450 þúsund kr. styrk á afmælisdegi skólans 1. október

Hr. Guðni Th. Jóhannesson, forseti 
Íslands ávarpaði Flensborgara.

Nemendur og starfsfólk fylgdist með áhugaverðum fyrirlestrum og skemmtun.

Thelma Rut Gunnarsdóttir, oddviti nemendafélagsins, Kristín Fjóla 
Reynisdóttir, varaformaður Hugrúnar og Magnús Þorkelsson skólameistari.

Nemdnur fóru í stofur og fjölluðu um málefni dagsins.

Fyrirlesarar og aðstandendur Flensborgardagsins. Páll Óskar Hjálmtýsson.
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ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 35.990 KR. (Eingreiðsla)

Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði. 

heilsaGY
M

TILBOÐIÐ GILDIR TIL OG MEÐ  9. OKTÓBER

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Suðurbæjarlaug og einnig í sund í 
Ásvallalaug. Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar 

gegn greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

Suðurbæjarlaug / sími 565 3080

www.gymheilsa.is

Korthafar geta pantað sér ókeypis tíma með þjálfara.
Þú færð kennslu á tækin og sérsniðna æfingaáætlun.

Opnunartími:7.-10. bekkur grunnskólaárskort 24.990
Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM heilsu 
samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. Nemendur 7. og 8. 
bekk mega eingöngu æfa í salnum í fylgd fullorðinna/
forráðamanna (eldri en 18 ára).

60 ára og eldri hjartanlega velkomnir
60-67 ára árskort á aðeins 28.990 kr.
67 ára og eldri árskort á aðeins 24.990 kr.

Mánudagar - Fimmtudaga: 06:30 - 22:00
Föstudagar: 06:30 - 20:00
Laugadagar: 08:00 - 18:00
Sunnudagar: 08:00 - 17:00
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Sjúkraþjálfarinn ehf. fagnaði því sl. 
laugardag að nýtt útibú fyrirtækisins að 
Bæjarhrauni 2 væri formlega tekið í 
notkun. Reyndar var opnað í maí sl. en 
nú fyrst gafst tækifæri til að fagna með 
starfsfólki, samstarfsaðilum og fl.

Sjúkraþjálfarinn var stofnaður árið 
1984 af tveimur ungum sjúkraþjálfur
um, Þorleifi Stefánssyni og Gunnari 
Leifssyni og var starfsemin fyrstu tvö 
árin í Dverg. Þaðan flutti fyrirtækið á 
Dalshraun 15 þar sem fyrirtækið 
stækkaði hratt en árið 1996 var starf
semin flutt í Drafnarhúsið við Strand
götu þar sem starfsemin er enn að 
viðbættu glæsilegu húsnæði að Bæja r
hrauni 2.

Alls starfa um 27 manns hjá fyrir
tækinu, þar af 20 sjúkraþjálfarar en 
fyrirtækið er í dag í eigu 8 sjúkraþjálfara 
sem allir starfa hjá fyrirtækinu.

FJÖLÞÆTT 
SJÚKRAÞJÁLFUN
Sjúkraþjálfarinn sinnir fjölþættri 

sjúkraþjálfun og öllum aldurshópum. 
Fagmenntaðir sjúkraþjálfarar, sem 
margir hverjir eru með sérmenntun, 
sinna sjúklingum með misjöfn 
vandamál. Má þar nefna fólk sem er að 
jafna sig eftir slys, fólk sem á við erfiða 
sjúkdóma að stríða, ung börn með 
stoðkerfisvanda og íþróttafólk með 
meiðsl, svo eitthvað sé nefnt.

Aðstaðan á Bæjarhrauninu er hin 
glæsilegasta og þar er boðið upp á 
sömu þjónustu og á Strandgötunni 
nema hvað þjónusta við ungbörn er 
aðeins á Strandgötunni.

Húsnæðið, sem er á 3. hæð, var allt 
tekið í gegn og innréttað sérstaklega 
fyrir sjúkraþjálfun og er hið glæsi
legasta. Aðkoma er góð, næg bílastæði 
og lyfta er í húsinu.

Opið er kl. 818 alla virka daga hjá 
Sjúkraþjálfaranum á Bæjarhrauninu en 
nánari upplýsingar má fá á heimasíð
unni www.sjukrathjalfarinn.is

Sjúkraþjálfarinn stækkaði við sig
Opnunarhóf á útibúi Sjúkraþjálfarans að Bæjarhrauni 2

Rannveig Andrésdóttir, Sveinn Finnbogason, Jón Gestur Ármannsson og Ásta 
B. Ingólfsdóttir.

Kristina Andersson og Þjóðbjörg Guðjónsdóttir.

Helga Sigurðardóttir og Alma Guðjóndóttir.

Dagbjartur Björnsson, Haraldur Sæmundsson og Hulda Hermannsdóttir.

Sif Stefánsdóttir.
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Tækjasalurinn á Bæjarhrauninu með fjölbreyttum tækjum sem hægt er að kaupa kort í án þess að vera í sjúkraþjálfun.
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TIL HAMINGJU 
HAFNFIRÐINGAR

Öll heimili í þéttbýli Hafnarfjarðar verða  
tengd við Ljósleiðarann fyrir lok árs.
 
Skráðu þitt heimili á ljosleidarinn.is svo að við  
getum látið vita um leið og þitt heimili tengist.

Ljósleiðarinn býður 1000 megabita 
gæðasamband sem er með sama 
hraða í báðar áttir.

Söluaðilar Ljósleiðarans:
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FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Dagskrá fyrir utan hefðbundna opnun veturinn 2018-2019
Dansleikir haustið 2018 
15. september
20. október
17. nóvember

Kynningarfundur:  4. október kl. 13:00 Hraunseli
Handverkssýning:  22. og 23. nóvember 2018 
Jólafundur:  29. nóvember 2018 
Jólahlaðborð á Örkinni:  6. desember 2018
Rósa Karen frá Byggðasafninu:  10. janúar 2019
Þorrablót:  25. janúar 2019
Kvöldvaka Lions:  21. febrúar 2019 kl. 19:00
Aðalfundur:  21. mars 2019 kl. 13:00
Sparidagar á Hótel Örk:  auglýst síðar
Leikhús og bókmenntaferðir auglýst sérstaklega.

Þegar litið er yfir áratuga sögu svo 
mektugs félags sem félag eldri borgara 
í Hafnarfirði er, má sjá að það hefur 
verið í sískoðun á starfsemi 
sinni alla tíð. Það fyrirkomulag 
hefur skilað því áfram veginn 
sem fersku og ungu félagi 
sem endurspeglar tíðarandann 
og er eftirsóknarvert að starfa 
með. 

Að vanda er dagskráin  
metnað arfull, fjölbreytt og 
glæsileg, staðfestir í raun 
þann áhuga, kraft og þá miklu  
gleði sem býr meðal félagsmanna og 
þeirra sem starfa með félaginu. 

Nú hefst allt félagsstarf eftir hádegi 
kl. 13.00. 

Fastur kaffitími er frá 14.3015.00. Í 
kaffinu er öllum gestum og 
gangandi boðið upp á kaffi en 
geta keypt með því glæsilegar 
veitingar sem seldar eru í 
stykkjatali á 150 kr. stykkið.

Innan félagsins eru nú um 
1620 félagsmenn, það líður 
vart sá dagur að nýr félagi 
gangi ekki inn. Það geta allir 
orðið félagsmenn sem náð 
hafa 60 ára aldri og makar 

þeirra þó yngri séu. 
Meðfram starfinu er sífellt verið með 

hugann við það sem betur má fara og 

annað sem þarfnast endurnýjunar. Í 
sumar var húsnæðið og öll húsgögnin á 
Flatahrauni hreinsuð og lagfærð.

Heilbrigði, lífsþróttur og góður 
félags andi eru þau hugtök sem félags
starfið m.a. stendur fyrir. Þegar tími til 
tómstundaiðkunar verður rýmri er gott 
að eiga aðkomu að öflugu og skemmti
legu félagsstarfi. Félagsmenn og starfs
fólk hafa ætíð staðið vörð um velferð 
eldri Hafnfirðinga í nánu, farsælu og 
góðu samstarfi við Hafnarfjarðarbæ 
sem staðið hefur framarlega í röð 
sveitarfélaga í hagsmunagæslu fyrir 
málaflokkinn. Hefur samstarfið eflt 
velferð eldri borgara í bænum. 

Í tilefni að afmælisári verður haldin 
handverkssýning 22. og 23. nóvember 
2018.

Vinsamlega hafið samband ef þið 
eruð með handverk til að sýna.

Ágæti lesandi, athugaðu hvort í dag
skránni felist ekki námskeið sem hæfir 
þér og þínu áhugamáli.

Í félagsmiðstöðvum félags eldri 
borg ara í Hafnarfirði verður vel tekið á 
móti þér. Þú ert velkomin/velkominn í 
kaffisopa, til að líta í blöðin og njóta 
stunda rinnar í góðum félagsskap.

Sjáumst!
Besta kveðja,  
Valgerður Sigurðardóttir formaður

Valgerður 
Sigurðardóttir

Félag eldri borgara í Hafnarfirði kynnir hér í dag
vetrardagskrá fyrir komandi starfsár 2018-2019

Kór eldri borgara
Gaflarakórinn er öflugur hópur innan 

Félags eldri borgara í Hafnarfirði og 
æfir hann tvisvar sinnum í viku, kl. 11 á 
mánudagsmorgnum og kl. 16 á mið
vikudögum. 

Kórinn hefur komið víða fram og 
sungið á kóramótum en Landsmót eldri 
kóra verður næst haldið í Hafnarfirði.

Kórinn syngur létt en vönduð lög og 
hefur fengið góða dóma þó meiru 
skiptir að kórfélagar skemmta sér 
konunglega enda ungir í anda og bjóða 
nýja félaga hjartanlega velkomna. 

Kórinn fagnar 25 ára starfi á næsta 
ári.
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Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

9:00 Dansleikfimi   10:00 Bókmenntaklúbbur aðra 
hverja viku* 09:00 Dansleikfimi 

9:00 Myndmennt  10:00 Qi Gong
10:00  Aðra hverja viku er litli 

salur opinn með ýmsa 
afþreyingu. Byrjar 3. okt.

10:00 Qi Gong 

9.00 ‐12:00 
Tiffanys í vinnustofu

9.00 ‐12:00 
Föndur í vinnustofu

9.00 ‐12:00 
Föndur í vinnustofu

9.00 ‐12:00 
Föndur í vinnustofu

11:00 Gaflarakórinn  11:00 Línudans 

Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi

13:00 Félagsvist  13:00 Bridge  13:00 Bingó  13:00 Pílukast  13:00  Bridge 

13:00 Handverk
13:30 Opið hús / skemmtun 
og fræðsla 1. fimmtudag 

hvers mánaðar
13.30 Boccia 

Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00
16:00  Gaflarakórinn

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
10:00 ‐ 12:00          Fjölstofa 

opin  10:45 Leikfimi 9:00 ‐ 12:00                 
Fjölstofa opin 11:15  Leikfimi  dýnuæfingar  10:45 Leikfimi

Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi
12:30 ‐15                   

Fjölstofa opin
12:30‐16:00                 
Fjölstofa opin 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
09:00‐12.00 Handverk  09:00‐ 12.00 Handverk

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
08:00‐12:00 Ganga 

Kaplakrika
08:00‐12:00 Ganga  

Kaplakrika
08:00‐12:00 Ganga 

Kaplakrika
08:00‐12:00 Ganga 

Kaplakrika
08:00‐12:00 Ganga  

Kaplakrika

10:00 Ganga  Haukahús 11:30 Leikfimi  Bjarkarhús 10:00 ‐ 11:30  Pútt  
Hrafnistuvöllur og Hraunkot 11:30  Leikfimi  Bjarkarhús

Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi
14:40 Vatnsleikfimi  

Ásvallalaug
 14:40 Vatnsleikfimi  

Ásvallalaug

  Dagskrá félagsstarfs eldri borgara                                     
í Hafnarfirði veturinn 2018‐2019

Skrifstofa FEBH er opin miðvikudaga kl. 10 ‐12   sími 5550142                                        
netfang: febh@islandia.is ‐ heimasíða www.febh.is ‐ Facebook

Dansleikir, ferðir, sýningar, fundir og fl. er auglýst sérstaklega í Hraunseli, Hjallabraut 33, Sólvangsvegi 1
og á heimasíðu félagsins á www.febh.is   

Dagskrá utan hefbundins opnunartíma 

Billjardstofan er opin mánudaga til föstudaga frá kl. 9.00‐16.00
* Bókmenntaklúbburinn er annan hvorn miðvikudag

26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, og 10/4.

 Félagsmiðstöðin Hraunsel ‐ Flatahrauni 3 ‐ Sími 5550142                                            
Opið frá kl. 9‐16:30 virka daga

Félagsmiðstöðin ‐ Sólvangsvegi 1

Kaplakriki ‐ Ásvallalaug ‐ Ásvellir ‐Bjarkarhús ‐ Hrafnistuvöllur og Hraunkot

Félagsmiðstöðin ‐ Hjallabraut 33 ‐ Sími 

Formleg dagskrá í opnu húsi á fimmtudögum hefst 4. október.

Dagskrá í fjölstofu verður auglýst nánar á Hjallabraut 33, Sólvangsvegi 1, Hraunseli og
á heimasíðu FEBH www.febh.is 

FEBH
Félag eldri borgaraí Hafnarfirði

FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Dagskrá félagsstarfs eldri borgara 
í Hafnarfirði veturinn 2018-2019
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Hann hafði ekki búist við svo mörg
um hann Sævar Helgi Bragason 
stjörnu fræðingur þegar hann var 
fenginn til að leiða lýðheilsugöngu með 
fróðleik um sólkerfið. 

Stór hópur áhugasamra á öllum aldri 
hópuðust í kringum Sævar við vestur
enda Hvaleyrarvatns á miðvikudaginn í 
síðustu viku við upphaf síðustu 

lýðheilsugöngu sem Hafnarfjarðarbær 
bauð upp á.

Þeir urðu ekki fyrir vonbrigðum 
þegar Sævar Helgi hóf að segja frá 
væntanlegri göngu um sólkerfið sem 
hann sagði að þau yrðu að fara á meira 
en ljóshraða svo gangan tæki ekki alltof 
langan tíma. Hann hafði alla athygli 
viðstaddra þegar hann á svo lifandi og 
myndrænan hátt útskýrði stærð 
sólkerfisins sem hann ætlaði að ganga 
með viðstöddum um í sýndarheimi. 
Aðeins myndrænar líkingar Sævars 
Helga og ímyndunarafl viðstaddra voru 
notuð til að skapa heiminn í smækkaðri 
mynd en í upphafi göngu sagði Sævar 
að ef sólin væri um hálfur metri að 
stærð þá væri jörðin eins og krækiber. 
Um ein milljón jarðir kæmust fyrir inni 
í sólinni!

Það var áhugasamt fólk sem gekk af 
stað á eftir Sævari Helga um fallegt 
umhverfi Hvaleyrarvatns og fræddist 
um leið um leyndardóma alheimsins.

FRÓÐLEGAR GÖNGUR
Þetta var fjórða og síðasta lýð

heilsugangan í september sem Hafnar

fj arðarbær stendur fyrir í samstarfi við 
Ferðafélag Íslands. Gengið var um 
Kaplakrika þar sem gestir voru upp
lýstir um sögu FH, Jónatan Garðarsson 
leiddi tónlistargöngu að þeim stöðum 
þar sem böll og tónleikahald fór fram 
og fjölskylduganga var um Víðistaðatún 
með leikjum og slökun.

Gengið um sólkerfið með Sævari Helga

„Ef sólin væri svona lítil þá væri jörðin eins og bláber, eða jafnvel frekar eins og krækiber,“ sagði Sævar Helgi Bragason við áhugasamt göngufólk.

Fjölmennt var í göngunni í fallegu veðri við Hvaleyrarvatnið.

Fróðleikur Sævars Helga vakti 
spurningar, ekki síst hjá yngri 
kynslóðinni.

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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FJÖLSKYLDU
HÁTÍÐ Í VÍÐISTAÐAKIRKJU

Sun. 7. október

Sameiginleg fjölskylduhátíð þjóðkirknanna 
í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi.

Rútur leggja af stað frá Ástjarnarkirkju, Hafnarfjarðarkirkju, 
Vídalínskirkju og safnaðarheimilinu Brekkuskógum 1 kl. 11:00.
Hátíðin fer fram í Víðistaðakirkju og í íþróttahúsi Víðistaðaskóla.
Verum öll hjartanlega velkomin.

Hoppukastalar
Pylsur og djús

Andlitsmálun Barnakórar
Örkin hans Nóa

Hljómsveit

Jóhanna Guðrún
LeiklistarhópurBlöðrulistamenn

Leikir og fjör

ÁSTJARNARKIRKJA
VÍÐISTAÐAKIRKJA

BESSASTAÐASÓKN
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Í kvöld, fimmtudag kl. 20 verður 
haldið málþing í Hafnarborg í tengslum 
við sýninguna, Allra veðra von. 

Sýningin fjallar um samband manns
ins við veður. Eftir eitt versta sum ar í 
manna minnum á suðvestur horni 
landsins og öfga í veðri um heim allan 
er þetta viðfangsefni ofarlega í hugum 
manna. Listakonurnar nálgast viðfangs
efnið hver með sínum hætti og sækja 
föng í þjóðfræðilegar og mannfræðileg
ar heimildir, fornar sagnir, loftslags
vísindi, upplifun og atburði líðandi 
stundar þar sem kjarninn er alltaf 
mann  eskjan frammi fyrir veðri. 
Sýningarskrá með viðtölum við fræði
fólk og aðstandendur sýningarinnar 
verður fáanleg í afgreiðslu safnsins.

Á sýningunni eru verk eftir Höllu 
Birgis dóttur, Ragnheiði Hörpu Leifs
dóttur, Ragnheiði Maísól Sturludóttur, 
Sigrúnu Hlín Sigurðardóttur og Stein
unni Lilju Emilsdóttur.

Þátttakendur málþingsins eru Eiríkur 
Valdimarsson, þjóðfræðingur, Haraldur 
Ólafsson, veðurfræðingur, Marta Sig
ríður Pétursdóttir, sýningarstjóri. 
Listakonurnar taka þátt í umræðum.

Boðið er upp á umræður og léttar 
veitingar og spjall í lokin.

Málþing í tengslum við 
sýninguna Allra veðra von 

Vinna við breytingar á Kaldárselsvegi 
sem m.a. er ætlað að mæta tengingu við 
nýja Ásvallabraut er nú langt komin. 
Allri malbikunarvinnu átti að vera lokið 
30. september sl. en nokkuð er ennþá 
eftir sérstaklega í nyrsta hlutanum þar 
sem vegagerð er enn í gangi, norðan 
Klettahlíðar, en gatan er nú lokuð og 
verður til 6. október ef marka má skilti 
við götuna.

Einnig er eftir að ljúka við að malbika 
hringtorg neðan við Brekkuásinn, 
steypa kantsteina og fl. Á vegurinn að 
verða mun öruggari en hann er í dag og 
hraði að minnka en tvö hringtorg bætast 
við veginn.

Eftir er að steypa alla kantsteina, setja 
upp lýsingu, vegmerkingar og fl. en 
verklok eru áætluð skv. útboðsgögnum 
15. desember.

Breyttur Kaldárselsvegur brátt akfær
Allri malbikunarvinnu átti að vera lokið 30. september og verklok eru áætluð 15. desember

Hluti vegarins færist nær húsunum efst í Mosahlíðinni.

Enn er unnið í gatnagerð norðan Klettahlíðar og að Sörlatorgi.

Þarna kemur hringtorg þar sem Kaldárselsvegur tengist Flóttamannaveginum 
og væntanlegri Ásvallabraut. T.v. má sjá Klettahlíðina sem er lokuð til 6. okt.

Tengingin frá hringtorginu við Flóttamannaveg að Káldárseli er tilbúin.
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www.n1.is facebook.com/enneinn

Alltaf til staðar

Keyrðu  
á örygginu  
í vetur

Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða   4401318
Fellsmúla    440-1322 
Réttarhálsi   440-1326
Ægisíðu     440-1320

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394
Réttarhvammi Akureyri  440-1433

  
Opið 
mán –fös    kl. 08-18  
laugardaga  kl. 09-13 
www.n1.is 

E
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 Notaðu  
N1 kortið 

Pantaðu tíma fyrir dekkjaskiptin á www.n1.is

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer M+S
Frábær neglanleg vetrardekk fyrir jeppa

Einstaklega endingargóð með mikið skorið snjómynstur

Nákvæm röðun nagla eykur grip á ísilögðum vegum

Cooper WM SA2+
Míkróskorin óneglanleg vetrardekk

Afburða veggrip og stutt hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða vatnslosun
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Töluvert hefur verið um það að farið 
hafi verið inn í bíla í Hafnarfirði 
undanfarið og að fólk hafi orðið vart 
við grunsamlegar heimsóknir manna 
sem virðast vera að kanna hvort ein
hverjir séu heima. Einhverjir hafa náð 
myndum af þjófunum og lögreglan 

hefur haft hendur í hári einhverjum 
þeirra og sumir hafa fengið eigur sínar 
á ný. Hefur aðkoma að sumum bílum 
verið ömurleg, þar sem rótað hefur 
verið í þeim, útvörp tekin úr þeim, 
jafnvel með tilheyrandi skemmdum á 
mælaborði.

Er fólk orðið mjög vart um sig og 
lætur vita af öllum grunsamlegum 
mannaferðum.

BOÐIÐ UPP Á ÞVOTT Á 
BÍLAPLÖNUM
Meðal þess sem grunsamlegt er hafa 

verið heimsóknir erlendra manna sem 

hafa boðið upp á þrif á bílaplönum. Í 
ein hverj um tilfellum hafa menn sagt að 
boðið væri upp á frían þvott en í öðrum 
tilfellum hefur verið boðist til að þrífa 
bílaplön fyrir 45 þúsund kr.

Eitt slíkt mál fór á flug í Fagaraberginu 
á þriðjudag þar sem erlendir menn á 
litlum sendibíl með breskar númera
plötur voru að bjóða slíka þjónustu og 
töldu menn eitthvað grunsamlegt vera á 
seyði.

Þeir reyndust þó vera með tæki og tól 
til slíkra þvotta og tóku að sér þvott á 
bílaplani og fleiru hjá einum íbúanum 
sem sagði ekkert að óttast.

Smelltu á 
LIKE  

á Facebook síðu 
Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

skrifstofuhúsnæði

Meðleigjandi með tæknihönnuði 
óskast að 60 m² skrifstofuhúsnæði 

að Hvaleyrarbraut 3.  
Uppl. í síma 892 3673. 

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

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.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

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

Einhvern tímann var kvartað yfir því 
að á hringtorginu við Kaldárselsveg 
væri ekki merkt að einn afleggjarinn 
lægi til Reykjavíkur. Greinilega höfðu 
kvartanir áhrif því nú er þar aðeins eitt 
skilti sem segir að þetta sé leiðin til 
Reykjavíkur. Samt er þetta á innan
sveitarvegi í Hafnarfirði og þessa leið 
fara ökumenn þegar þeir ætla í Set
bergið, Norðurbæinn, á Kapla krika

svæði og þess vegna í miðbæinn. En 
það er enginn leiðarvísir fyrir þá sem 
þangað ætla, þeir eiga greinilega að vita 
að þú velur leiðina til Reykjavíkur ef þú 
ætlar í Norðurbæinn í Hafnarfirði.

Reyndar er leitandi að skilti sem 
sýnir leið til Hafnarfjarðar ef ökumenn 
eru staddir í nágrannasveitarfélögunum 
og virðast merkingar vera nokkuð 
tilviljanakenndar og allar miðast við, 

annaðhvort Reykjavík eða Kefla
víkurflugvöll.

Í Danmörku voru a.m.k. ávallt 
merkingar að næsta bæ og þeim sem 
var lengst í burtu á línunni og eflaust þá 
einhver stór staður. Forvitnilegt væri að 
vita hvers vegna ökumenn eigi ekki að 
fá neina leiðbeiningu ætli þeir til 
annarra hverfa í Hafnarfirði, eða jafnvel 
í Garðabæinn.

Ekki allir á leið til Reykjavíkur
Undarleg merking á innansveitarvegi í Hafnarfirði

Útafakstur á hringtorginu við Kaldárselsveg sem skv. skiltinu er bara til Reykjavíkur.
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Haustið 2017 hófst að nýju frístunda
akstur í Hafnarfirði og nú er svo komið 
að tæplega 1500 hafnfirsk börn og 
foreldrar nýta sér þjónustuna í dag. 
Frístundabíllinn ekur frá tíu frístunda
heimilum til tíu tómstundaheimila og 
íþróttafélaga í Hafnarfirði alla virka 
daga.

Í upphafi verkefnis var ekið með 6 og 
7 ára nemendur á æfingar hjá þremur 
íþróttafélögum. Tilraunin tókst vel og 
nýttu um 300 börn og foreldrar þjón
ustuna í hverri viku. Á nýju skólaári 
hefur þjónustan verið efld og er 
nemendum 1. 4. bekkjar nú boðið upp 
á akstur á æfingar sem hefjast klukkan 
15 og 16. 

Aksturinn hófst 3. september og eru 
upphafsstaðir allir grunnskólar í Hafn
arfirði og áfangastaðir tíu mismunandi 
tómstundaheimili og íþróttafélög s.s. 
Listdansskólinn, Tónlistarskólinn, 
Bjarkirnar, FH, Haukar og SH auk þess 
Golfklúbburinn Keilir bætist við nú í 
október. Þessu metnaðarfulla verkefni 
er ætlað að stytta vinnudag barnanna, 
auka þjónustu við foreldra, nýta 
íþróttamannvirkin enn betur, styðja við 
starf íþrótta og tómstundafélaga, auka 
aðgengi allra barna að heilbrigðu 
íþrótta og æskulýðsstarfi og gera starf 
frístundaheimilanna enn skemmtilegra. 
Verkefnið er unnið í samvinnu Hafnar
fjarðarbæjar við hafnfirsk íþróttafélög 
og Hópbíla.

Fleiri nota 
frístundabílinn

Þjónar 1.-4. bekkingum á æfingar kl. 15 og 16

Áhyggjur íbúa vegna innbrota 
í bíla og heimili

Talið að skipulega sé farið um hverfi og leitað af opnum bílum og húsum

Þessir þóttu mjög grunsamlegir en reyndust aðeins vera að stunda sína vinnu.

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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KNATTSPYRNA: 
29. sept. kl. 14, Garðabær 

Stjarnan - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
Stjarnan  FH: 01

HANDBOLTI: 
4. okt. kl. 20, Kaplakriki 

FH - Fjölnir, 1. deild kvenna

5. okt. kl. 20, Garðabær 
Stjarnan U - FH U, 1. deild karla

5. okt. kl. 20, Víkin 
Víkingur - Haukar U, 1. deild karla

7. okt. kl. 16, Ásvellir 
Haukar - Fram, úrvalsdeild karla

7. okt. kl. 18, Hlíðarendi 
Valur - Haukar, úrvalsdeild kvenna

7. okt. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Stjarnan, úrvalsdeild karla

9. okt. kl. 20, Kaplakriki 
FH U - HK, 1. deild karla

10. okt. kl. 20, Framhús 
Fram - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
FH U  Valur U: 2441
Haukar U  HK: 2420

KÖRFUBOLTI: 
3. okt. kl. 19:15, Ásvellir 

Haukar - KR,  úrvalsdeild kvenna

4. okt. kl. 19:15, Hlíðarendi 
Valur - Haukar,  úrvalsdeild karla

10. okt. kl. 19:15, Ásvellir 
Haukar - Valur,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Keflavík: 7783 

Tap í fyrsta 
leik

Íslandsmeistarar Hauka töpuðu 
með litlum mun fyrsta leik sínum í 
vetur er kvennaliðið mætti bikar
meisturum Keflavíkur, 7783.

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Smáþjóðamótið í karate var haldið 
um síðustu helgið í San Marínó og var 
um 60 manna hópur frá Íslandi á 
mótinu. 

Meðal þeirra var 16 ára Hafnfirðing
ur, Hjördís Helga Ægisdóttir í Karate
deild Hauka. Hjördís stóð sig virkilega 
vel og kom heim með tvenn verðlaun, 
brons í liðakeppni í Kumite og silfur í 
hópkata.

„Virkilega vel gert hjá okkar konu og 
hún heldur áfram að standa sig vel á 
keppnisvellinum,“ segir Kristján Ó. 
Davíðsson formaður Karatedeildar 
Hauka og einn af dómurum í keppninni.

Næstu mót hjá Hjördísi eru Íslands
meistaramót unglinga í Kumite sem 
verður haldið um helgina í Fylkisselinu 
og Íslands meistara mót fullorðinna í 
Kumite sem fer fram í lok mánaðarins.

Hjördís Helga kom heim með 
silfur og brons í karate

Hjördís Helga Ægisdóttir með 
verðlaun sín í San Marínó.

ÚRVALSDEILD KARLA 
ÚRSLIT 2018
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Valur 22 13 7 2 50 : 24 26 46
2 Breiðablik 22 13 5 4 39 : 17 22 44
3 Stjarnan 22 11 7 4 45 : 26 19 40
4 KR 22 10 7 5 36 : 25 11 37
5 FH 22 10 7 5 36 : 28 8 37
6 ÍBV 22 8 5 9 29 : 31 -2 29
7 KA 22 7 7 8 36 : 34 2 28
8 Fylkir 22 7 5 10 31 : 37 -6 26
9 Víkingur R. 22 6 7 9 29 : 38 -9 25
10 Grindavík 22 7 4 11 26 : 37 -11 25
11 Fjölnir 22 4 7 11 22 : 44 -22 19
12 Keflavík 22 0 4 18 11 : 49 -38 4

Það voru vonbrigði í herbúðum 
FHinga þrátt fyrir góðan sigur á 
Stjörnunni í lokaumferð Íslandsmótsins 
í knattspyrnu karla. FH endaði í 5. sæti 
deildarinnar með 37 stig, jafn mörg og 
KR sem hafði betra markahlutfall og 
náði því Evrópusætinu.

Ólíkt og í handboltanum þá fylgja 
háar fjárhæðir því að keppa í Evrópu
keppni í knattspyrnu og upphæðirnar 
fara ört hækkandi við hvern sigur.

Það er því bæði brotið stolt og tapaðar 
tekjur sem hrjáir FH núna og ljóst að 
leikmenn og forráðamenn eru ekki 
sáttir við árangurinn enda metnaðurinn 
mikið meiri en þetta. 

Kvennalið félagsins féll úr úrvals
deildinni eftir að hafa lent í neðsta sæti 
í deildinni og nú þurfa FHingar að bíta 
í skjaldarendur og berjast áfram.

FH sigraði 
Stjörnuna í lokaleik 

en missti af 
Evrópusæti

KR-ingar náðu því á betra markahlutfalli

Atli Guðnason nr. 11 hefur lengi verið með jafnbestu leikmönnum FH.
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Það hefur mörgum þótt 
ankannalegt að lesa á nýtt skilti 
sem sett hefur verið upp við 
hverasvæðið í Seltúni í 
Krýsuvík.

Fékk Hafnarfjarðarbær í 
fyrra 8 milljón kr. styrk úr 
Framkvæmdasjóði ferða
manna staða, m.a. til að setja 
upp skilti á svæðinu en einnig 
til frágangs á bílastæði, stíga
gerð og gerð göngupalla. 
Hafnarfjarðarbær fékk svo 7 
milljónir kr. í vor til að bæta 

aðkomu og gönguleiðir og til 
að byggja upp salerni.

Skiltið er fagurlega gert og 
vandað á flestan hátt fyrir utan 
þá staðreynd að íslenskur texti 
á skiltinu er tvítekinn en eflaust 
hefur átt að koma texti á enskri 
tungu.

Þá eru myndir á skiltinu 
mjög pixlaðar og því óskýrar 
en skiltið hefur staðið þarna í 
töluverðan tíma án þess að 
lagfær ingar hafi verið gerðar.

Það var kveikjan að fyrir
spurn Sverris Jörstad Sverris
sonar, fulltrúa í umhverfis og 
framkvæmdaráði á fundi ráðs
ins 26. september sl. þar sem 
hann spyr: „Í ljósi augljósra 
mistaka við hönnun upplýs
inga skilta við Seltún er óskað 
svara um stöðu þess máls og 
hvort og hvenær leiðrétt skilti 
verða sett upp?“

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

Nytjamarkaður  

Komið og gerið góð kaup og styrkið  
gott málefni í leiðinni.

Við tökum glöð á móti ykkur!

Allur ágóði markaðarins rennur 
til styrktar ABC barnahjálp sem 
styður fátæk börn til náms  
í Afríku og Asíu.

50% afsláttur  
af húsgögnum og fatnaði  

í október

ABC barnahjálpar Dalshrauni 13 
Opið alla virka daga kl. 12-18 og laugardaga kl. 12-16

www.facebook.com/nytjamarkadur.hfj

Próförk prentuð á skilti við 
Seltún í Krýsuvík

Íslenskur texti er tvisvar í stað texta á útlensku tungumáli

Skiltið fína við hverasvæðið í Seltúni.


