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TA X I

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

Falleg neðri sérhæð í fjórbýli með 
sérinngangi á þessum vinsæla stað 
á Völlunum. 3 svefnherbergi og 
verönd. Íbúðin er laus fljótlega. 

Fallegt tvílyft endaraðhús, vel staðsett 
í Áslandinu. Bílaplan með hita. Falleg 
lóð. Stutt í skóla og leikskóla. Vönduð 
eign sem vert er að skoða. 

Sérlega bjart og falleg neðri sérhæð 
í tvíbýli. Íbúðin er 5 her bergja, vel 
staðsett á Holtinu og laus strax. 
Bílskúrsréttur.

ENGJAVELLIR 8 KRÍUÁS 35 MÓABARÐ 26  

Bjarg fær þróunarreit á 
ósamþykktu skipulagi

Skiluðu lóð í Skarðshlíð og vilja byggja 152 íbúðir í Hamranesi

Opið hús í dag kl. 17.45-18.15 Laus strax

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Íbúðafélagið Bjarg, sem 
ætlaði að byggja 42 íbúðir í 
Skarðshlíð en skilaði lóðunum 
vegna íþyngjandi skilmála 
fær nú þróunarreit fyrir 150 
íbúðir á nýju byggingasvæði 
við Hamranes sem enn hefur 
ekki verið skipulagt og hvergi 
hafa verið birtar teikningar af 
fyrr en í erindi Bjargs.

Skipulags- og byggingarráð 
samþykkti erindi Bjargs og 
vísaði því til bæjarráðs en skv. 
uppl. Inga Tómassonar for-
manns ráðsins er fyrirhugað 
að vinna deiliskipulag hverf is-
ins með væntanlegum bygg  -

ingar verktökum á svæð inu. Í 
Hafnarfirði eru langir biðlistar 
eftir félagslegu húsnæði og 
einnig skortur á hagkvæmu 
húsnæði á viðráðanlegu verði 

fyrir almenning skv. bókun 
fulltrúa S-lista og því mikil-
vægt að framkvæmdir geti 
hafist sem fyrst.
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Tillaga að nýju hverfi og byggingum Bjargs á tveimur lóðum.

119,3 m² 53,9 millj. kr. 164 m² 48,9 millj. kr.224,3 m² 87,9 millj. kr.

http://www.fjardarfrettir.is
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Sunnudagur 28. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Sjaldan eða aldrei hefur verið 
erfiðara fyrir fólk að kaupa sína 
fyrstu íbúð og nú. Verð á 
húsnæði hefur hækkað gríðar-
lega á und an förnum árum af 
ýmsum ástæðum. M.a. vegna 

þess að framboð hefur verið brokkgengt, komið 
hafa langir kaflar þar sem lítið hefur verið byggt og 
undanfarið hefur verið lögð mikil áhersla á þétt-
ingu byggðar sem nær undantekningalaust kallar á 
mun hærri byggingarkostnað. Það hefur svo orðið 
til þess að enn meir hefur verið lagt í þær íbúðir 
sem byggðar eru á svona stöðum og þær markaðs-
settar til þeirra sem geta keypt dýrar eignir.

Í skipulagi hefur lítið verið gert ráð fyrir 
hagkvæmu húsnæði fyrir þá sem kaupa sína fyrstu 
íbúð auk þess sem lítil þróunarvinna hefur verið 
lögð í bættar íbúðir sem þjóna nútíma þörfum. 
Einstaka aðilar hafa komið fram og sagt að hægt 
sé að byggja mun ódýrari íbúðir og væri óskandi 
að þeir hefðu rétt fyrir sér og vilji væri til að vinna 
að því að það væri gerlegt.

Skipulagsvinna í Skarðshlíð hefur verið ein 
sorgarsaga frá upphafi. Þetta svæði sem ætti að 
vera eftirsótt vegna nálægðar við falleg útivistar-
svæði hefur verið bitbein pólitíkusa sem hafa ekki 
hikað við að rakka niður hverfið, jafnvel í þeim 
eina tilgangi að koma höggi á andstæðinga í póli-
tík. Við bætist að í metnaðarfullum áformum um 
að gera vistvænt og gott hverfi var gengið of langt 
svo vinda hefur þurft ofan af skipulaginu og breyta 
svo nýir íbúar geti verið sáttir.

Íbúðafélagið Bjarg sem hafði gert samning um 
að byggja 150 hagstæðar 70-100 m² íbúðir urðu að 
skila lóðum í Skarðshlíð þar sem skilmálar vor svo 
íþyngjandi að áætlaður byggingarkostnaður fór 
30% fram úr áætlunum. Mikið óhagræði var t.d. í 
að byggja lítil fjölbýlishús. Á sama tíma er Bjarg 
að byggja 155 íbúðir í Spönginni Grafarvogi þar 
sem skipulagsskilmálar voru ekki íþyngjandi eins 
og í Skarðshlíðinni.

Skipulag íbúðarsvæðis er vandasamt verk þar 
sem saman fara annars vegar kröfur um gæði fyrir 
íbúana og vandaðar byggingar og hins vegar 
kröfur um hagkvæmni svo hægt sé að byggja 
íbúðir sem fólk hafi ráð á að kaupa. Það virðist 
ekki hafa farið alveg saman í Skarðshlíð og 
vonandi að betur takist í framtíðinni.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 28. október

Séra Friðriks hátíð og 
sunnudagaskóli kl. 11

Fjölbreytt dagskrá í tilefni þess að 150 ár eru 
frá fæðingu æskulýðsleiðtogans sr. Friðriks 
Friðrikssonar stofnanda KFUM og K, Hauka, 

Vals, sumarbúðanna Kaldárseli o.fl.
Heimildamynd sýnd um sr. Friðrik

Sr. Guðni Már fjallar um þennan einstaka 
æskulýðsleiðtoga.

Söngur, frásagnir, upplestur og ávörp
Veitingar á eftir.

Fimmtudagur 25. október

Haustfundur Kvenfélags 
Hafnarfjarðarkirkju kl. 20

Gestur fundarins er Alice Olivia Clarke 
myndlistarkona og hönnuður. 

Verið velkomnar og takið með ykkur gesti.

Þriðjudagur 30. október

Orgeltónleikar kl. 12.15
Ókeypis aðgangur.

Morgunmessa, TTT (10-12 ára), 
Barna- og unglingakórar  

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

Sunnudagurinn 28. október:

Sunnudagaskóli kl. 11
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Vetrardagar í 
Víðistaðakirkju 

Sunnudagurinn 28. október

Tónlistar
guðsþjónusta kl. 11

Gaflarakórinn syngur
undir stjórn Kristjönu Þ. Ásgeirsdóttur.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt dagskrá  

í umsjá Maríu og Bryndísar.
Veitingar eftir messur í safnaðarsalnum.
Myndlistarsýning Laufeyjar Jensdóttur.

Þriðjudagur 30. október

Íþróttaálfurinn kl. 9:30
Elstu börnum leikskólanna 

og 1. bekk grunnskólanna í sókninni boðið.

Miðvikudagur 31. október

Opinn fyrirlestur kl. 20
Janus Guðlaugsson:

Fjölþætt heilsuefling í sveitarfélögum 65+ 
leið að farsælum efri árum.

Kyrrðarstund 
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarheimili 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
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Gaflaraleikhúsið sýnir nú unglinga-
leikritið Fyrsta skiptið en höfundar og 
leikarar eru Arnór Björns son, Berglind 
Alda Ástþórsdóttir, Inga Steinunn 
Henningsdóttir, Mikael Emil Kaaber 
og Óli Gunnar Gunnarsson.

Þetta eru ungir leikarar sem hafa 
samið leikrit í samstarfi við Björk 
Jakobsdóttur leikstjóra um fyrstu 
skiptin sem tengjast ást og kynþroska. 

Leikararnir koma allir fram undir sín-
um réttu nöfnum í leikritinu og þótt þau 
byggi leikritið að hluta á eigin reynslu 
eru þau að sjálfsögðu ekki að segja 
eigin sögur svo úr verður bráð skemmti-
legt leikrit sem er í senn gamanleikur 
og fúlasta alvara.

Allir þekkja vandræðaganginn sem 
unglingar á kynþroskaaldrinum og því 
tengja allir sem muna þann tíma við 

leikritið og því er leikritið í raun ekkert 
unglingaleikrit. Það höfðar til allra sem 
eiga ennþá eitthvað af unglingnum í sér 
og greinilegt að þeir eldri skemmtu sér 
ekkert minna en aðrir þó flestir sem 
koma á sýninguna séu unglingar.

Leikritið er hispurslaust og í raun 
einfalt þó sumar senur hafi greinilega 
ekki verið einfaldar í uppsetningu. 
Leikararnir eru eins og vel sjóaðir 
leikarar, fullir af sjálfsöryggi og eru afar 
sannfærandi í leik sínum. Þau taka á 
mörgum atriðum, fyrsta kossinum, 
stefnumótinu, samförum, klámnotkun, 
blæðingum og því sem unglingar 
upplifa og gera það á snyrtilegan en oft 
á tíðum mjög fyndinn hátt. En hvort 
það er fyndnin í verkinu eða tenging 
áhorfandans við eigin vandræðagang 
sem vekur hlátrasköllin er erfitt að 
fullyrða um en víst er að leikritið hefur 
boðskap og vekur örugglega töluverðar 

umræður meðal þeirra unglinga sem 
það sjá.

Það var enginn daufur kafli í sýning-
unni en kaflinn um skeyta sendingar á 
Snapschat þótti blaðamanni Fjarðar-
frétta sá albesti, virkilega vel gerður og 
sennilega tæknilegasti kafl inn í 
leikritinu.

Björk Jakobsdóttir hefur greinilega 
unnið mjög gott starf með höfunda/
leikhópnum og leikmyndin sem hún 
hannaði er einföld en gerir fyllilega sitt 
gagn. Leikararnir stóðu sig allir með 
mikilli prýði, voru afskaplega öruggir í 
sínum hlutverkum.

Það er auðvelt að hvetja fólk til að 
fara á sýninguna í Gaflaraleikhúsinu, 
algjörlega óháð aldri. Leikritið er hin 
besta skemmtun og engin ástæða til að 
spara stjörnugjöfina. Bráðfyndið fyrir 
þá sem muna það að vera unglingur! 
Fimm stjörnur.

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Hafnarfj arðarkirkja
HÁDEGISTÓNLEIKAR

Þriðjudaginn 30. október kl. 12.15-12.45
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Kaffi sopi eftir tónleika 
Verið hjartanlega velkomin – Aðgangur ókeypis

Lára Bryndís 
Eggertsdóttir 
organisti Hjallakirkju, 
leikur fjölbreytta dagskrá 
á bæði orgel kirkjunnar 

Bráðfyndið fyrir þá  
sem muna það að vera unglingur!

Ungir leikarar í Gaflaraleikhúsinu sýna sínar sterkustu hliðar í leikritinu Fyrsta skiptið
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Nánari upplýsingar á www.hafnar�ordur.is

Föstudaginn 26. október 2018
kl. 13:00 í Sjónarhól í Kaplakrika

Málþing ráðgjafaráðs fatlaðs fólks

HAFNARFJÖRÐUR FYRIR ALLA HAFNFIRÐINGA

Hausttónleikar Lúðrasveitar Hafnar-
fjarðar verða haldnir í Víðistaðakirkju 
fyrsta vetrardag, á laugardaginn kl. 14.

Á efnisskránni eru verk Leonards 
Bernstein áberandi, en um þessar 
mundir eru 100 ár liðin frá fæðingu 
hans. Básúnu- og klarinettudeildirnar 
munu fá að sýna hvað í þeim býr í 

Sweet trombone rag eftir Al Sweet og 
Pie in the face polka eftir Henri 
Mancini. Einnig verður flutt Svíta fyrir 
lúðrasveit eftir Gustav Holst, vel valdir 
marsar og fleira.

Stjórnandi Lúðrasveitar Hafnarfjarðar 
er Rúnar Óskarsson.

Verk Leonards 
Bernstein áberandi

Tónleikar Lúðrasveitar Hafnarfjarðar á laugardag

Gleðisveitin PLÚS er líklega þekkt-
asta óþekkta hljómsveitin á Íslandi. 
Sveitin hefur verið á samfelldum 
Evrópu túr síðustu ár að sögn hljóm-
sveitarmeðlima og komið víða fram, 
sérstaklega í nyrstu byggðum álfunnar. 
Sveitin hefur verið við upptökur undan-
farið og þó svo að gleðin og fjörið sé 
ávallt í fyrirrúmi þegar að sveitin kemur 
fram þá má ekki gleyma fegurðinni 
sem fólgin er tónlistinni. Af þeim 
sökum brá sveitin sér í hljóðverið Gott 
hljóð í Borganesi og tók upp nokkur lög 
af þeim toga, meðal annars eina helstu 
perlu norrænna vísnatónmennta, lagið  

Tusind stykker eftir Anne Linnet sem í 
þýðingu Ásgeirs Rúnars Helgasonar 
nefnist Þúsund bitar. Á næstunni mun 
sveitin gefa út nokkur lög af þessum 
toga. Hægt er að gleðjast og njóta frítt á  
soundcloud.com/user-396323557/
usund-bitar 

Gleðisveitina PLÚS skipa:  Árni 
Guð  mundsson bassi, Markús H Guð-
mundsson gítar og raddir, Trausti Jóns-
son trommur og söngur, Indriði Jósa-
fatsson hljómborð og raddir. Upptöku-
stjórn og hljóðblöndun var í höndum 
Sigurþórs Kristjánsson sem jafnframt 
sá um allt slagverk í þessu lagi.

Fríir Þúsund bitar 
gleðisveitar

Krabbameinsfélag Höfuðborgar-
svæðisins og Skógræktarfélag Hafnar-
fjarðar bjóða til skógargöngu nk. 
þriðju dag kl. 19.30. Safnast verður 
sam an við Gróðrarstöðina Þöll við 
Kaldárselsveg og þaðan verður gengið 
um skógarsvæði Skógræktarfélags 
Hafnar fjarðar. Við upphaf göngunnar 
flytur Anna Borg stutt ávarp og að því 
loknu mun Steinar Björgvinsson, 
skógfræðingur, vera með leiðsögn um 
skóginn. Gert er ráð fyrir að skógar-
gangan taki um eina klukkustund og að 
henni lokinni verður boðið upp á heitt 
súkkulaði og meðlæti í húsakynnum 

Þallar. Krabbameinsfélag Höfuðborgar-
svæðisins og Skógræktarfélag Hafnar-
fjarðar, hvetja sem flesta til að taka þátt 
í kvöldgöngu um skóginn. Göngufólk 
er beðið að taka með sér ljósfæri þar 
sem skuggsýnt er orðið. 

Kvöldganga í skógi
Krabbameinsfélag og Skógræktarfélag standa að

Spennandi, opinská og grenjandi fyndin sýning 
um allt það sem að við þorum ekki að tala um

Næstu sýningar
Sunnudaginn 21. október kl. 20.00 Uppselt 
Fimmtudaginn 25. október kl. 20.00 Uppselt 

Sunnudaginn 28. október kl. 20.00 Örfáir miðar

Miðapantanir á Tix.is og midasala@gaaraleikhúsið

„Áhorfendur emjuðu af hlátri“
Olga Björt Fjarðarpósturinn

„Beinlínis dásamleg leiksýning“
Silja Aðalsteinsdóttir TMM
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Samferða                     í Hafnarfirði
Góðgerðarsamkoma til styrktar einstaklingum og fjölskyldum í 
Hafnarfirði, í Bæjarbíói 14. nóvember 2018. Dagskrá hefst kl. 20

Fram koma: Laddi - Jón Jónsson
Páll Rósinkranz - Bjarni Ara - Svala

Kynnir er Tryggvi „Forseti“ Rafnsson

Miðasala við innganginn. Verð: 3.900 kr.
Einnig er hægt að panta miða með því að senda póst á: 

godgerdarsamtokin@gmail.com 

Allur ágóði rennur til þeirra sem minna mega sín

Upplýsingar á www.facebook.com/samferdafoundation

Vertu vinurokkar áfacebook
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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.

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

Bókhaldsþjónusta, ársuppgjör og skattskil  
fyrir einstaklinga og lögaðila;  

VSK uppgjör, launavinnsla o.fl. 
Bókhalds- og fyrirgreiðsluþjónusta  

fyrir húsfélög.

J. Jóhanns ehf.
Jóhann Jóhannsson, viðurkenndur bókari
Bæjarhraun 2  |  Sími 863 3864  |  jjohanns@simnet.is

Bjarkarstelpur 
halda á HM í Katar

Margrét Lea (2. frá v. í efri röð) Dominiqua Alma (t.v. niðri) og Thelma 
Aðalsteinsdóttir, Sonja Margrét Ólafsdóttir og Agnes Suto-Tuuha.

Bjarkarstelpurnar Margrét Lea Krist-
ins dóttir og Dominiqua Alma Belanyi 
eru lagðar af stað ásamt landsliði 
kvenna í áhaldafimleikum til Doha í 
Katar að keppa á heimsmeistaramótinu 
í áhaldafimleikum.

Þar munu 542 manns frá 76 þjóðum 
keppa í 42 greinum frá 25. október til 3. 
nóvember. Ísland sendir 3 karla og 5 
konur til keppni. Tvær þeirra koma úr 
Fimleikafélaginu Björk, þær Domin-
iqua Alma Belányi og Margrét Lea 
Kristins dóttir.

ÓSKUM AÐ RÁÐA  
íslenskumælandi starfskraft

Vinnutími kl. 11:00 -17:00 virka daga.
Einnig í hlutastörf; kvöld og helgar.

Upplýsingar á staðnum, Flatahrauni 5a, Hfj.

Ungur strætisvagnanotandi var 
óhress þegar strætisvagni var ekið 
fram hjá honum á biðstöð á mótum 
Hjallabrautar og Laufvangs sl. þriðju-
dag þrátt fyrir að hafa veifað við bið-
stöðina. Segist hann mjög oft taka 
strætó númer 43 þarna og komi bíllinn 
mjög oft of seint þó hann sé að koma 
beint úr Firði. Hins vegar fannst honum 
óásættanlegt það sem gerðist kl. 18:43 

á þriðjudag þegar strætó er ekið framhjá 
biðstöðinni þó honum sé veifað.

En hann segir að það hafi lítið betra 
tekið við í næsta strætó er hann reyndi að 
spyrja bílstjórann hvort hann vissi hvaða 
númer væri á hinum bílnum svo hann 
gæti sent inn kvörtun. Vagnstjórinn virtist 
ekki skilja orð af því sem hann sagði við 
hann en hann reyndi ensku, íslensku og 
frönsku. Svarið var alltaf það sama, já.

Ók strætó framhjá 
biðstöð

Næsti vagnstjóri skyldi hvorkiíslensku, ensku né frönsku

Helgafell, ofan Kaldársels, er afar vinsælt meðal göngufólks. Þó leiðin upp á 
fjallið sé hvorki stikuð né alltaf mjög skýr fer fólk þangað upp jafnt sumar 
sem vetur og jafnvel þó vel dimmt sé orðið. Er fólk þá með öflug höfuðljós.
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HANDBOLTI: 
30. okt. kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar - Stjarnan, úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Grótta - FH: 18-34

Selfoss - Haukar: 25-27
FH - Fylkir: 24-24

ÚRSLIT KARLA:
FH - Selfoss: 27-30

ÍBV U - Haukar U: 21-28
ÍR U - FH U: 27-28

Haukar - Stjarnan: 31-27

KÖRFUBOLTI: 
25. okt. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Breiðablik,  úrvalsdeild 
karla

31. okt. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Snæfell,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Stjarnan - Haukar: (miðv.dag)

Haukar - Keflavík: 69-86
Breiðablik - Haukar: 60-70

ÚRSLIT KARLA:
Tindastóll - Haukar: 79-61

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Domus fasteignasala – Firði, verslunarmiðstöð, 5. hæð (norðurturn) 
220 Hafnarfjörður – sími 440 6013 – www.domus.is

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali
as@domus.is | gsm 896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð 

og persónuleg þjónusta“

frítt söluverðmat | sanngjörn söluþóknun | fagljósmyndari

Sundsamband Íslands hefur ráðið 
þau Örnu Þóreyju Sveinbjörnsdóttur og 
Mladen Tepavcevic sem verkefnastjóra 
við uppbyggingu landsliða í sundi. 
Markmið SSÍ með ráðningu þeirra er 
að tryggja að yfirstandandi kynslóða-
skipti í afrekshópum SSÍ verði sund-
íþróttinni til framdráttar og þau beini 
kröftum sínum fyrst og fremst á upp-
bygg ingu yngri landsliða til að byrja 
með. 

Þau Arna og Mladen skipta fyrst í 
stað með sér 80% stöðu en gert er ráð 
fyrir að verkefnin aukist strax á næsta 

ári þannig að þau verði komin í a.m.k. 
100% stöðu um mitt næsta ár. Þau 
munu að auki halda áfram þjálfunar-
störfum í sínum félögum.

Mladen er 42 ára fyrrum afreksmaður 
og Ólympíufari í sundi, íþróttafræðingur 
og sundþjálfari til 15 ára. Hann þjálfar 
nú afrekshóp SH. Arna Þórey er 44 ára 
yfirþjálfari Sunddeildar Breiðabliks. 

Þá hefur ný þjálfaranefnd SSÍ verið 
skipuð og SH-ingurinn Klaus Jürgen 
Oak hefur verið skipaður formaður 
hennar.

Mladen í uppbygg ingu 
landsliða í sundi

Klaus Jürgen Oak nýr formaður þjálfaranefndar SSÍ

Mladen og Arna í miðið við undirritun ráðningarsamninga.

Tvær sýningar verða opnaðar í 
Hafnarborg á laugardaginn kl. 15. Það 
eru sýningarnar Snip snap snubbur, ný 
verk eftir Guðmund Thoroddsen í 
aðalsal safnsins, og sýningin Til móts 
við náttúruna, verk úr safneign Eiríks 
Smith í Sverrissal. 

VERK GUÐMUNDAR 
THORODDSEN

Á undanförnum árum hefur Guð-
mundur, í verkum sínum, skoðað stöðu 

karlmennskunnar og feðraveldisins. Í 
húmorískum og sjálfrýnum verkum 
gagnrýnir hann og hæðist að því á sama 
tíma og hann upphefur það. Sýnd eru 
ný verk Guðmundar; olíumálverk 
ásamt leirskúlptúrum og teikningum. 

VERK EIRÍKS SMITH
Ferill listmálarans Eiríks Smith var í 

senn langur og margbreytilegur. Á 
sýningunni Til móts við náttúruna getur 
að líta verk eftir listamanninn úr safn-
eign Hafnarborgar en listamaðurinn 
færði safninu veglegar listaverkagjafir í 

gegnum tíðina. Verkin eru frá 6. og 7. 
áratugn um og er stillt saman vatns-
litamyndum, skissum og málverkum. 
Á þessu tímabili færði Eiríkur sig frá 
strangflatarmálverki yfir í náttúrutengda 
abstraktsjón. Sá kraftur sem gjarnan 
einkennir verk hans allt frá því á 7. 
áratugn um er á þessum tíma að brjótast 
út úr formföstu regluverki strang-
flatarmálverksins.

Ókeypis er inn á sýningarnar.

Nýjar sýningar í Hafnarborg
Ný verk Guðmundar Thoroddsen og verk úr safneign Eiríks Smith

Verk eftir Eirík Smith.

Hlauparar, vel útbúnir fyrir ferð á Helgafellið í kvöldfegurðinni.
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Eftir að Krónan opnaði á 
horni Flatahrauns og Fjarðar-
hraun hefur umferðarvandi ver-
ið þar mikill þar sem litlar sem 
engar ráðstafanir voru gerð ar til 
að tryggja umferðar flæði til og 
frá versluninni. Hafa íbúar kall-
að eftir úrbótum enda oft legið 
við slysi og óhöpp um þarna.

Skipulags- og byggingarráð 
samþykkti á fundi sínum á 
þriðju dag að unnin verði deili-
skipulagsbreyting sem byggð 

væri á endurbættri tillögu 1B 
sem Efla hefur unnið fyrir 
Hafnarfjarðarbæ þar sem gert er 
ráð fyrir að innkeyrsla að 
Krónunni færist nær FH-torginu 
og vinstri beygja bönnuð fyrir 
þá sem koma austur Flata hraun.

Í greinargerð Eflu segir að 
með tillögunni fáist mun betri 
afköst fyrir umferð frá Krónu-
plani en á núverandi gatnakerfi. 
Umferðarstraumur frá Álfa-
skeiði fær þjónustustig F sem er 

það sama og er í dag en með al-
seinkun straumsins batnar 
mikið. 

Tillagan hefur hins vegar 
neikvæð áhrif á FH-hringtorgið 
þar sem umferðin eykst í hring-
torginu. Aukin umferð um 
hringtorgið hefur sér stak lega 
neikvæð áhrif á um  ferð arstraum 
sem keyrir Fjarð ar hraun til 
norðurs.

Hringtorg á gatnamótum 
Álfaskeiðs og Flatahraun hefur 

betri afköst en allar aðrar 
lausnir, sérstaklega umferðar-
straumurinn frá Álfaskeiði en 
það er dýrari lausn og eins og 
segir í greinargerð Eflu að ef 
verið sé að horfa til skamms 
tíma og minnsta kostnaðar þá 
hjálpi tillaga 1B umferðar-
ástand inu eins og það er í dag á 
gatnamótum Flatahrauns og 
Álfaskeiðs.

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

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460

14. desember kl. 20 · Fríkirkjan í Hafnarfirði

Hljóðfæraleikarar Börkur Hrafn Birgisson 

og Daði Birgisson

Miðasala á tix.is · Miðaverð 4.500 kr.

Gefðu þér hugljúfa tónleika og jóla- 

stemningu beint í hjartastað.

margrét eir
jólatónleikar

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

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Þjónustustig FH-torgs 
minnkar með lausn á 

vanda við Krónuna
Hringtorg við Álfaskeið myndi skila bestum afköstum

Tillaga 1B frá 18. apríl sl. þar sem ekki er gert ráð fyrir hringtorgi við Álfaskeið.
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AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is


