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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur STAÐARBERGI

ólagjafahandbókin
Farðu ekki langt eftir jólagjöfunum

fylgir blaðinu í dag!
BIFREIÐASKOÐUN

Dalshrauni 5
Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

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

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Stofnuð 1983

SMYRLAHRAUN 17 HÓLABRARAUT 17 SMYRLAHRAUN 39

122,7 m² 47,8 millj. kr. 210 m² 67,9 millj. kr.105 m² 54,9 millj. kr.

Sérlega falleg neðri hæð í mjög góðu 
tvíbýlishúsi með bílskúr í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Hús byggt 1989. Hús ný 
málað að utan og í góðu ástandi.   

Falleg íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta 
húsi. Glæsilegt útsýni og tvennar 
svalir. 35,8 m² bílskúr fylgir. Innan-
gengt er í bílskúrinn úr sameigninni. 

Raðhús á 3 hæðum auk bílskúrs. 5 
svefn herb., möguleiki á einu í viðbót. 
Tvær stofur, rúmgóður bílskúr með 
geymslu í kjallara, frábær staðsetning.

Skemmtiatriði, jólatilboð
andlitsmálun og blöðrur
17-18 Mosfellskórinn
18-20 Vigga og Sjonni
     20 Gospelkór Smárakirkju 
 undir stjórn Matthíasar V. Baldurssonar

Opið til 21 í Firði

Opið um helgina
hjá verslunum í Firði

Föstudagur  10-21
Laugardagur  11-17
Sunnudagur  13-17

Jólaþorpið opnar á föstudaginn

Fyrsta helgi í aðventu er 
um helgina og tendrað verður 
á Spádómskertinu í kirkjum 
bæjarins á sunnudag.

Á morgun, föstudag hefst 
jólahátíðin í miðbænum kl. 
18 er Jólaþorpið verður opn
að og verður opið um helgar 

til jóla. Tendrað verður á jóla
trénu á Thorsplani en tréð er 
gjöf frá vinabænum Cux
haven í Þýskalandi. Tónlistin 
mun óma til kl. 22 en þar 
koma fram; Karlakórinn 
Þrestir, Jóhanna Guðrún og 
Davíð, Friðrik Dór og Bubbi. 

Bæjarbúar eru hvattir til að 
fjölmenna í miðbæ Hafnar
fjarðar, njóta og sýna samhug 
í aðdraganda jólanna. 

Fjölmargar verslanir verða 
opnar lengur en opið verður í 
Firði til kl. 21.

Tendrað á jólatrénu
Jólaþorpið verður opnað á morgun föstudag

Laus strax

http://www.fjardarfrettir.is


2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2018  

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 
www.fjardarfrettir.is

Sunnudagurinn 2. desember 
Fyrsti sunnudagur í aðventu

Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventustund með 

fermingarbörnum og 
fjölskyldum þeirra kl. 13

Föstudagur 30. nóvember kl. 20

Fararsnið tónleikar
Jelena Ćirić og Marteinn Sindri 

Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

Sunnudagur 2. desember kl. 20

Jólafundur Kenfélags 
Fríkirkjunnar

verður í Hásölum, safnaðarheimili 
Hafnarfjarðarkirkju. 

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
1. sunnud. í aðventu, 2. des.

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

Kveikt á fyrsta aðventukertinu!

Aðventuhátíð kl. 17
Fjölbreytt dagskrá. Fram koma:

Erla Björg Káradóttir söngkona  
Kór Víðistaðasóknar 

Barnakór Víðistaðakirkju 
Helga Þórdís Guðmundsdóttir.

Ræðumaður:   
Lilja Alfreðsdóttir 

mennta- og menningarmálaráðherra.

Fjáröflun kirkjukórs á eftir:
Létt hlaðborð gegn vægu gjaldi.

Ath! Ekki posi á staðnum.

Verið velkomin!
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: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Jólaundirbúningurinn er nú 
hafinn hjá mörgum og hátíðin 
sem er ekki bara hátíð ljóss og 
friðar heldur hátíð sem kallar á 
mikið æði og innkaup svo allt 
verði sem best og flottast um 

jólahátíðina sem haldin er í minningu um fæðingu 
Jesú Krists sem fæddist í fjárhúsi inn í fátæka 
fjölskyldu og varð síðan hinn mikli frelsari kristins 
fólks.

Í samfélaginu sem við lifum í hér í Hafnarfirði 
er töluverð umræða um erfiðar samgöngur og 
dýrar og því mikilvægt að geta nýtt þá þjónustu 
sem næst okkur er. Það minnki streitu, sparar 
eldsneyti og tryggir jafnframt atvinnu fjölmargra 
hér í bæ og minnkar álag á þyngstu umferðaræð
arnar.

Hafnfirðingar státa af rótgrónum miðbæ sem er 
meira en flest nágrannasveitarfélögin geta státað 
af. Að vísu eru margir sem bíða spenntir eftir því 
að unnið verði að nýju skipulagi fyrir miðbæinn 
sem tryggi framtíð hans sem verslunar og 
þjónustukjarna í bland við íbúðabyggð. Í dag geta 
Hafnfirðingar státað af frábærum veitingahúsum 
og verslunum, þá sérstaklega sem höfða til kvenna. 
Þó karlar séu helmingur bæjarbúa virðist lítill 
áhugi vera fyrir að bjóða þeim fatnað en það á 
vonandi eftir að batna.

Verslunareigendur þurfa að vera duglegir við að 
láta Hafnfirðinga vita af sér og því sem þeir hafa 
upp á að bjóða enda heimamarkaðurinn kjarna
mark aður allra verslana. Hafnfirðingar eru jafn
framt stoltir af sínum verslunum og segja gjarnan 
frá þeim. Geri þeir það er víst að Hafnfirðingar 
horfi meira til verslana í heimabyggð enda 
tímasparandi að þurfa ekki að fara til höfuð
borgarinnar. Bókaútgefendur hafa nú uppgötvað 
hvað fæst með því að fara yfir lækinn eftir vatninu 
og geta ekki „skotist“ eftir stærra upplagi ef 
jólasalan gengur vel. Fari Hafnfirðingar yfir 
lækinn eftir sínum vörum er hætta á að verslunum 
fækki enda ekki spennandi að reka verslun ef 
fólkið í nágrenninu ekur fram hjá á leið í stærri 
verslanir annars staðar.

Ég hvet bæjarbúa til að fara ekki langt yfir 
skammt og hér í blaðinu eru fjölmargar verslanir 
sem kynna sínar vörur og þjónustu fyrir jólin. 
Horfum til þeirra og njótum bæjarlífsins.

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

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

Sunnudagur 2. desember
Fyrsti sunnudagur í aðventu

Fjölskyldu
guðsþjónusta kl. 11

Starf eldri borgara
á miðvikudögum kl. 13:30.

 www.astjarnarkirkja.is

Nýr samningur við 
Útlend inga stofnun
Samningur um húsnæði fyrir 60 manns

Hafnarfjarðarbær og Útlendingastofnun hafa gert 
með sér samning um þjónustu við umsækjendur um 
alþjóðlega vernd á meðan mál þeirra eru til meðferðar 
hjá íslenskum stjórnvöldum.

Skal Hafnafjarðarbær veita allt að 60 umsækjendum  
þjónustu og húsnæði í senn. 48 þessara rýma skulu 
vera föst og greiðir Útlendingastofnun fyrir þau hvort 
sem þau eru notuð eða ekki. Fyrir hin 12 er greitt í 
samræmi við nýtingu þeirra. Auk þess er gert ráð fyrir 
að Útlendingastofnun geti óskað eftir tímabundinni 
fjölgun ef skyndilega verður fjölgun á umsækjendum.

Greiðir Útlendingastofnun 7.999 kr. daggjald fyrir 
hvern einstakling auk þess fær Hafnarfjarðarbær 12,3 
millj. kr. á ári til að standa straum af launa og 
rekstrarkostnaði.

Í samningnum kemur fram að umsækjendurnir fái 
greiddan fæðiskostnað, 8.000 kr. á einstakling, 15.000 
kr. á hjón og 5.000 kr. á barn en þó aldrei meira en 
28.000 kr. á viku.

Að auki fær hver einstaklingur 2.700 kr. fram
færslufé á viku og hvert barn 1.000 kr. en þó ekki fyrr 
en eftir 4 vikna dvöl.

Skv. samningnum veitir Hafnarfjarðarbær um 
sækjendum margvísleglega þjónustu, skólavist fyrir 
börn og aðra félagslega þjónustu. Þá er gert ráð fyrir 
túlkaþjónustu, tómstundum, internetaðgangi og 
fullorðinsfræðslu.

Þá er í samningnum talið æskilegt að umsækjendum 
standi til boða sundkort og bókasafnskort.



www.fjardarfrettir.is     3FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2018  

Ljósin verða afgreidd dagana  
9.10. des., 14.17. des.  
og 21.23. des. 
Opið kl. 1318 þessa daga
Lokað er aðfangadag.

Jólaljósin 
í Hafnarfjarðarkirkjugarði

Jólaljósin ehf.
sími 692 2789

Panta má á www.jolaljosin.is 
Hægt er að panta frá og með 1. desember

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Opnunarhátíð föstudaginn 30. nóvember kl. 17-20

18:00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
18:15 Karlakórinn Þrestir
18:30 Ljósin tendruð á Cuxhaven-jólatrénu
18:40 Friðrik Dór
19:00 Jóhanna Guðrún og Davíð Sigurgeirsson
19:20 Bubbi

Laugardagurinn 1. desember 

10:40-15:40 Syngjandi jól í Hafnarborg
13:00 Hátíð Hamarskotslækjar í Hafnarfjarðarkirkju
13:00 Gunnar Helgason og Katrín Ósk Jóhannsdóttir
                lesa upp úr nýjum bókum sínum í Bókasafninu

14:00 Kvennakór Hafnarfjarðar
14:30 Hugljúfir jólatónar
15:00 Tónafljóð með ævintýranlega jólaskemmtun
15:30 Breiðfirðingakórinn
16:00 Alan Jones

Jólasveinar stelast í bæinn og Bettína verður
á ferli á Strandgötunni með hestvagninn sinn

Sunnudagurinn 2. desember

13:30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14:00 Risa jólasveinn og jólaálfur verða á ferðinni
14:30 Jólabjöllurnar
15:00 Jólaball með ævintýrapersónum úr leikhópnum Lottu

Nánar á jolathorpid.is

585 5500
hafnarfjordur.is

KYNNINGARFUNDUR
SKIPULAGSBREYTING
Háspennulínur við Hamranes,
bráðabirgða færsla.
Fundur verður haldinn �mmtudaginn  29. nóvember 
næstkomandi  kl. 17:00 – 18:30, að Norðurhellu 2.

Kynning á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 
2013-2025 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga 
123/2010 og gerir grein fyrir bráðabirgðafærslu á 
háspennulínum við Hamranes. Skipulagsbreytingin er auglýst til 
04. 12. 2018, sbr.  31. gr. skipulagslaga 123/2010. 

Nánar á hafnar�ordur.is

Frá kynningarfundi um Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði sl. þriðjudag.
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Jólaþorpið í Hafnarfirði var fyrst 
opnað 29. nóvember 2003. Þá var 
Thorsplan töluvert stærra enda ekki 
búið að byggja á því við Linnetsstíg. 

Jólaþorpið verður því opnað í 15. 
sinn á morgun, föstudag og þá hefst 
jólaundirbúningurinn formlega í 
Hafnar firði og ljósin á jólatrénu á 
Thorsplani verður tendrað. 

Litlu jólahúsin í Jólaþorpinu eru orð
in landsþekktur söluvettvangur fyrir 
ýmiss konar gjafavöru, handverk og 
hönn un sem tilvalið er að setja í jóla
pakkann ásamt gómsætu ljúfmeti til að 
borða á staðnum og eða taka með heim 
á veisluborðið. Jólaþorpið verður opið 

kl. 1217 alla laugardaga og sunnudaga 
á aðventunni en opið verður kl. 1820  
föstudagskvöldið 30. nóvember. 

Strandgatan mun umbreytast í 
göngu götu á opnunartíma þorpsins og 
fagurlega skreyttur hestvagn mun aka 
um götuna með gesti. Jólasveinar koma 
auka ferð til byggða til að bregða á leik 
með börnunum. 

Ljósin verða tendruð á Cuxhaven
jólatrénu annað kvöld en tréð er gjöf frá 
vinabænum Cuxhaven í Þýskalandi og 
í ár fagna vinabæirnir 30 ára samstarfs
afmæli. 

Lúðrasveit Hafnarfjarðar og Karla
kórinn Þrestir flytja nokkur jólalög og 

Friðrik Dór, Bubbi, Jóhanna Guðrún og 
Davíð Sigurgeirsson syngja og leika. 

Andri Ómarsson, verkefnastjóri 
Jólaþorpsins: „Í þessi 15 ár hefur 
Jólaþorpið stækkað að umfangi og með 
árunum náð að heilla landsmenn alla 
og í auknu mæli ferðamennina sem 
kjósa að sækja landið heim. Hafn firð
ingar sjálfir eru líka farnir að nýta 
tæk ifærið og vett vanginn til heimboða 
á aðventunni. Þann ig hópast heilu 
stórfjölskyldurnar og vinahóparnir í 
miðbæ Hafnarfjarðar, kíkja í búðir, á 

listsýningu, í litlu jólahúsin eða söfn 
bæjar ins gagngert til að hafa það 
huggulegt á aðventunni,“ segir Andri í 
tilkynningu.  

„Það skapast alltaf einstök og 
heimilisleg jólastemning í miðbæ 
Hafnarfjarðar á aðventunni. Hingað 
kemur fólk til að njóta, slaka og 
skemmta sér. Aukin áhersla var sett á 
það í ár að vera með mikið af mat 
þannig að allir gætu fundið eitthvað við 
sitt hæfi. Við munum m.a.  vera með 
lambakjöt beint frá býli í ýmsum 
útfærslum, geitaosta og hollustuvörur 
úr íslensku hráefni og matarhandverk 
sem frumkvöðlar hafa þróað og hágæða 
kaffi, te og kakó til að ylja sér á“ segir 

Andri. Jólaþorpið í Hafnarfirði verður 
sem fyrr segir opið alla laugardaga og 
sunnudaga frá kl. 1217 á aðventunni.

Jólaþorpið opnað í fimmtánda sinn
Mikil ásókn í jólahúsin og þörf sögð á fleiri húsum

 
verða haldnir fimmtudaginn  

6. desember 2018  

kl. 20:00 í Víðistaðakirkju, Hafnarfirði

Stjórnandi: Erna Guðmundsdóttir 

Harpa: Elísabet Waage

Flauta: Guðrún Herdís Arnarsdóttir

Miðaverð: kr. 2500
Frítt fyrir 12 ára og yngri 
Miðasala við innganginn

    Kom, kom 
hátíðin hæst

JÓLATÓNLEIKAR
KVENNAKÓRS HAFNARFJARÐAR

Frá fyrsta Jólaþorpinu á Thorsplani 2003.

Tónlistarmaðurinn Pétur Kristjánsson seldi geisladiska í fyrsta Jólaþorpinu.

Fjölmennt var þegar fyrsta Jólaþorpið var opnað.
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Starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðarbæjar hafa verið að koma 
jólahúsunum fyrir svo allt verði tilbúið fyrir 15. Jólaþorpsárið.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2018  

1. og 2. desember 2018
Dagskrá Hátíð

Hamarskotslækjar

100 ára
fullveldisafmæli

Fj
ar

ða
rfr

ét
tir

 –
 ©

 H
ön

nu
na

rh
ús

ið
 e

hf
. 

Íslands
LAUGARDAGUR 1. DESEMBER 
Kl. 13 Opnun hátíðar í Hásölum Hafnarfjarðarkirkju 

Dagskrárstjóri er Magnús Gunnarsson   
Sögusýning um rafvæðingu í Hafnarfirði í Ljósbroti kl. 13-16.

Kl. 13.15 Tónlistaratriði
 Eyjólfur Eyjólfsson syngur íslensk þjóðlög og leikur á langspil ásamt nemendum úr Söngskóla Sigurðar Demetz  
Kl. 13.30 Hátíð Hamarskotslækjar  fyrirlestur
 Jóhannes J. Reykdal, Hafnarfjörður og Ísland í byrjun 20 aldar – Steinunn Guðnadóttir 
Kl. 14 Kvikmyndasýning
 Kvikmyndasýning á vegum Halldórs Árna Sveinssonar kvikmyndagerðarmanns 
Kl. 14.15 Íslenski þjóðbúningurinn, þróun hans og áhrif Sigurðar Guðmundssonar – fyrirlestur
 Guðrún Hildur Rosenkjær, Annríki, þjóðbúningar og skart 
Kl. 15-16 Kaffi og meðlæti

SUNNUDAGUR 2. DESEMBER
Kl. 11  Hátíðarmessa í Hafnarfjarðarkirkju 
 Félagar í Þjóðbúningafélaginu Annríki ganga til kirkju í þjóðbúningum og annast lestra
 Jón Sigurðsson, fyrrv. ráðherra flytur hátíðarræðu
 Barbörukórinn syngur ættjarðarlög og aðventusálma
 Prestur sr. Jón Helgi Þórarinsson. Organisti Guðmundur Sigurðsson
Kl. 11  Sunnudagaskólinn – Kveikt á fyrsta aðventukertinu 
Kl. 12  Kaffiveitingar í safnaðarheimilinu að lokinni messu 
 Útskrift Annríkis þjóðbúningar og skart.

Hátíðarmessa
Hafnarfjarðarkirkju
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Söngkonan Margrét Eir er flutt heim 
í Hafnarfjörð eftir nokkuð langa dvöl í 
höfuðborginni. Hún lifir og hrærist í 
sönglistinni, syngur og kennir og verður 
hún með jólatónleika í Fríkirkjunni 14. 
desember.

„Kirkjan er fyrsti tónleikastaðurinn 
og fólk fór í kirkju á Íslandi m.a. til að 
syngja og hlýða á söng,“ segir Margrét 
Eir og segir sönghefðina vera mjög 
sterka. „Við syngjum á mannamótum 
þegar líða tekur á kvöldið og þá leysast 
úr læðingi allar raddir.“ Aðspurð um 
alla þá fjölmörgu jólatónleika sem 
haldnir eru segir Margrét Eir að fólk 
tengi gjarnan við jólin að fara á tónleika. 
„Með þessa miklu flóru getur fólk alltaf 
fundið eitthvað við sitt hæfi.“

Margrét segist vera mjög ánægð með 
að vera flutt heim í Hafnarfjörð aftur og 
þá verði enn skemmtilegra að halda 

tónleika þar. Ætlar hún að vera með 
dagskrá sem hún hefur með góðum 

árangri flutt að hluta á ferð sinni um 
landið síðustu þrjú árin.

„Þetta er lágstemmt prógram, nokkur 
írsk og bresk lög og sum með texta sem 
ég hef samið. Þetta verða einlægir 
tónleikar þar sem ég spjalla við tón
leika gesti um textana á milli laga en svo 
eru þekkt lög inn á milli sem ekki þarf 
að kynna.“

Með Margréti verða Börkur Hrafn 
Birgisson sem leikur á gítar og Daði 
Birgisson sem leikur á píanó svo það 
verður fallegur hljómur í Fríkirkjunni á 
tónleikunum kl. 20 föstudaginn 14. 
desember. 

Lágstemmt með írsku ívafi
Tónleikar Margrétar Eir verða í Fríkirkjunni 14. desember
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Margrét Eir Hönnudóttir.

Annað árið í röð mun Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar blása til stórtónleika í 
samstarfi við vel þekkta hafnfirska 
tónlistarmenn. Í fyrra voru það bræð
urnir Friðrik Dór og Jón Jónsson sem 
stigu inn til samstarfs. 

Í ár eru það hafnfirsku söngkonurnar 
Guðrún Árný og Margrét Eir sem 
syngja á tónleikunum en tvennir tón
leikar undir yfirskriftinni Tónajól verða 
haldnir 8. desember í Íþróttahúsinu við 
Strandgötu. Stefnt er að því að tón
leikarnir verði árviss viðburður í hafn
firsku menningarlífi.

Á dagskrá Tónajóla eru ýmis jólalög, 
sum í nýjum útsetningum kennara við 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. 

Í skól anum eru tæplega 600 nem
endur og eru margir þeirra í hinum 
fjölmörgu og fjölbreyttu hljómsveitum 
sem starfa við skólann. Má þar nefna 
sinfóníu hljóm sveit, lúðrasveit, hryn
sveit, gítarsveit, klarínettusveit og 
flautu sveit. Einnig koma fram nem

endur úr söngdeild og píanódeild og 
eldri hópur úr forskóla. 

YFIR 100 FLYTJENDUR
Á annað hundr að nemenda koma 

fram að þessu sinni. Þannig flytja til að 
mynda yngri strengjaleikarar Litla 
trommuleikarann, nemendur í for
skóladeild, gítardeild og strengjadeild 
lagið Klukknahljóð og Sjö litlar mýs og 
hrynsveit lagið Jólasnjór. 

Margrét Eir mun flytja lagið Óska
steinn og Guðrún Árný Skammdegissól. 
Saman syngja þær í dúett lagið Dansaðu 
vindur eftir Nanne & Peter Grönvall 
við texta Kristjáns Hreinssonar í 
útsetningu Þrastar Þorbjörnssonar fyrir 
blandaða hljómsveit. 

Punkturinn yfir Tónajólin er svo 
settur með lokalaginu Nóttin var sú 
ágæt ein eftir Sigvalda Kaldalóns við 
sálm Einars Sigurðssonar í útsetningu 
Stefáns Ómars Jakobssonar fyrir sin
fóníuhljómsveit og söng. Lagið verður 
flutt af öllum þátttakendum. 

Jólastemmning á 
Tónajólum

Stórtónleikar Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 8. des.
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Fjölskyldugleði
eldri skáta í Hafnarfirði 
Skátagildin í Hafnarfirði halda sína árlegu jólafjölskyldugleði 

í Skátalundi sunnudaginn 9. desember kl. 14

Heitt súkkulaði og rjómi .
Gestir leggja til á kaffihlaðborðið.  

Enginn aðgangseyrir.
Jólasagan, jólasöngvar, dansað  

í kringum varðeld.
Jólasveinninn kemur af fjöllum.

Eldri skátar velkomnir.
Tilkynnið þátttöku fyrir 6. des. á „Skátagildin í Hafnarfirði“ á Facebook 

Fullt tungl tók á sig ýmsar myndir með pínulítilli hjálp.
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Íþróttahúsinu v/Strandgötu
laugardaginn 8. des. 2018 
kl. 14 og 16

Margrét Eir Guðrún Árný

Sinfóníuhljómsveit  |  Gítarsveit  |  Kórsöngur
Lúðrasveit  |  Hrynsveit  |  Píanóleikur  |  Forskóli

©
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Miðasala á tix.is
Miðaverð 2.500 kr. | 1.500 fyrir 12 ára og yngri.

Tónajól

Gestir tónleikanna:

hátíðartónleikar nemenda
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Aðventan er dýrmætur tími tilhlökk
unar og samveru. Tíminn þegar við 
hugsum til okkar nánustu, veljum 
handa þeim gjafir, látum okkur langa 
sjálf, skreytum hús og garð og kveikjum 
ljós jafnt úti sem inni. Borðum góðan 
mat og höfum það huggulegt. 

Góð leið til að fjölga ánægjustundum 
og draga úr stressi er að nýta þá 
þjónustu sem stendur okkur næst, 
versla í heimabyggð, ganga um bæinn 
og skoða skreytingarnar, kíkja inn á 
kaffi og veitingahús og safna í minn
ingabankann. 

Jólaþorpið í Hafnarfirði einskorðast 
ekki bara við Thorsplanið, heldur tekur 
bærinn í raun allur á sig mynd jólaþorps 
á aðventunni. Sífellt fjölbreyttara úrval 
verslunar og þjónustu kryddað með 

per sónulegri þjónustu og skapandi 
framleiðslu stendur okkur bæjar

búunum til boða um allan bæ. Mið
bærinn býr yfir einstöku samfélagi 

lista  fólks sem rekur gallerí og verslanir 
allt frá Norðurbakka til smábáta hafnar
innar og kaffi og veitingahúsin á leið
inni eru jafn fjölbreytt og þau eru góð. 

Það er okkar að hlúa að lífinu í 
bænum og sjá til þess að það vaxi og 
dafni. 

Ég óska Hafnfirðingum gleðilegrar 
og hlýrrar aðventu og hvet okkur öll til 
að njóta hennar í heimabyggð, enda 
forréttindi að geta sótt fyrsta flokks 
þjónustu og úrval í nærumhverfinu. 
Með því að versla og njóta heima 
byggjum við saman upp fjölbreytta 
verslun og þjónustu í bænum okkar. 

Ása Sigríður Þórisdóttir, 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu 
Hafnarfjarðar.

Jólin, tími til að njóta í nærumhverfinu
Ása Sigríður, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Hafnarfjarðar

Ása Sigríður Þórisdóttir, framkvæmdastjóri markaðsstofu Hafnarfjarðar
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Síðastliðin 10 ár hefur Háskóli 
Íslands boðið upp á tæknifræðinám á 
vettvangi Keilis. Nú í haust fluttist 
tæknifræðinámið í Menntasetrið við 
Lækinn, gamla Lækjarskólahúsið. Er 
það liður í eflingu á umgjörð og aðstöðu 
náms í tæknifræði og fagháskólanámi í 
tæknigreinum. 

Háskóli Íslands og Hafnarfjarðarbær 
buðu til formlegar opnunar Tækni
fræðiseturs Háskóla Íslands sl. þriðju
dag þar sem starfsemin var kynnt og 
skrifað undir leigusamning.

Kom fram í máli rektors Háskóla 
Íslands, Jóns Atla Benediktssonar að 
Tæknifræðisetrið svari kalli um þróun 
núverandi náms í tæknifræði auk þess 
að bjóða upp á nýtt fagháskólanám í 
tæknigreinum sem ráðgert er að hefjist 
á næsta ári. Þakkaði hann Hafnar
fjarðarbæ fyrir gott samstarf og fyrir að 
bregðast hratt við síðastliðið sumar. Um 
áramótin flyst rekstur tæknifræði náms
ins alfarið til Háskóla Íslands.

Rósa Guðbjartsdóttir þakkaði komu 
Tæknifræðiseturs Háskóla Íslands til 

Hafnarfjarðar og sagði Hafnarfjörð bæ 
öflugra fyrirtækja sem starfi í tækni
geiranum og því mikið gleðiefni að 
geta boðið upp á tæknifræðinám í bæn
um.

Hörður Sölvi Guðmundsson sem var 
forstöðumaður tæknifræðinámsins á 
Keili og nú lektor í HÍ kynnti svo 
uppbyggingu námsins sem er bæði 
fjölbreytt og gefur mikla möguleika.

FJÖLBREYTT NÁM MEÐ 
GREIÐAN AÐGANG
Frá upphafi fór starfsemin fram á 

Ásbrú í Reykjanesbæ. Líkt og í öðrum 

verk og tæknigreinum hefur á undan
förnum árum orðið fækkun ný  nema í 
tæknifræði og var á síðastliðnu skólaári 
ráðist í umfangsmiklar breyt ingar á 
fyrirkomulagi námsins. Meðal úrræða 
var að bjóða upp á fyrsta árið í fjarnámi 
og rýmka inntökuskilyrðin þannig að 
einstaklingar með menntun í verk og 
iðnnámsgreinum ættu greiðari aðgang 
að náminu. Þessar breytingar hafa nú 

þegar skilað árangri og fjölgar um 
sóknum í tæknifræðinámið milli ára.

Meðal annarra tillagna til að auka 
aðsókn var að færa tæknifræðinámið 

nær höfuðborgarsvæðinu. Í því augna
miði var ákveðið í sumar að kanna 
mögu leika á því að flytja kennslu í 
tæknifræði í Menntasetrið í Hafnarfirði 
frá og með haustinu og voru áformin 
sam þykkt í bæjarráði Hafnarfjarðar 
þann 16. ágúst síðastliðinn. 

Nemendur munu þó um sinn áfram 
nýta sérhæfðar rannsóknarstofur og 
aðstöðu á Ásbrú, meðal annars í 
efnafræðirannsóknum og hátæknifræði.

Með breytingunum er vonast til þess 
að í framtíðinni verði hægt að byggja 
upp enn betri aðstöðu og öflugt 
tæknifræðinám í Hafnarfirði sem geti 
svarað bæði þörfum nemenda og 
kröfum atvinnulífsins.

Í dag eru nemendur 43 en búist er við 
því að þeim muni fjölga verulega á 
næsta ári og verða vel yfir 100.

Tæknifræðisetur formlega opnað
Tæknifræðinám Háskóla Íslands er nú í Hafnarfirði

Jón Atli Benediktsson rektor HÍ og 
Rósa Guðbjartsdóttir.

Forseti bæjarstjórnar á heimavelli í þjarkarýminu.

Hörður Sölvi Guðmundsson kynnir fyrirkomulag tæknifræðinámsins í Hafnarfirði.

Líklega voru það aðrir en tæknifræði 
nemar sem ætluðu að „massa það“.
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óla
ólagjafahandbókin 

Þú þarft ekki langt
eftir jólagjöfunum!

Reykjavíkurvegi 66 | sími 550 1300 | www.lampar.is | www.facebook.com/flurlampar

Kubbaljós á 15% afslætti fram að jólum, tilvalið í jólapakkann!
               ljósaperur og ledperur í miklu úrvali.

Led ljósaborðar í öllum lengdum og stærðum

Perur og lampar í úrvali

lampar.is



10    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR – JÓLAGJAFAHANDBÓK   |   FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2018  

Þú færð fallegar jólagjafir hjá okkur 

í     Hafnarfjarðar!

www.l i t lahonnunarbudin. is
STRANDGÖTU 19 HAFNARFIRÐI
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Verslun: 2. hæð Firði, Fjarðargötu 13-15   |   Vefverslun: www.leikfangaland.is
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410 4000Landsbankinn landsbankinn.is
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Ekki gefa bara
eitthvað, gefðu frekar 
hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.
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N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Klassísk gæða húsgögn á góðu verði 

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Sófasett
Borðstofuborð
Stólar
Skenkar/skápar
Hvíldarstólar
Kommóður/hillur
o.m.fl.

Komið og skoðið úrvalið

GLOBL VIKTOR
Hvíldarstóll

BELLUS VISBY
Hornsófi

KRAGELUND OTTO

KRAGELUND K371

Kragelund stólar
K 406
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LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

ÞVOTTHÚS/FATAHREINSUN  
Hraunbrún 40

Jakki  ..................................................................1.800 kr.
Buxur  ................................................................1.800 kr.
Jakkaföt  ...........................................................3.500 kr.
Skyrta  .................................................................. 750 kr.
Kjóll  ............................................................ frá 2.350 kr. 
Kápa  .......................................................... frá 2.700 kr. 
Blússa  ...............................................................1.350 kr. 
Frakki  ......................................................... frá 2.700 kr.
Gluggatjöld  .............................................1.800 kr./kg
Þvottur:
Heimilisþvottur 5 kg, þvegið, þurrkað  
og brotið saman .............................................4.400 kr.
Stykkjaþvottur 30 stykki (15 lítil og 15 stór),  
þvegið, þurrkað og pressað  ........................8.250 kr. 

Fjarðarfréttir til jóla
fimmtudaginn 6. desember
fimmtudaginn 13. desember
fimmtudaginn 20. desember 

jólablaðið
Pantaðu auglýsingar í síma 565 4513  

eða með pósti á gudni@fjardarfrettir.is
www.fjardarfrettir.is 

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Upplifun í pakkann

Tilvalin jólagjöf fyrir dömur & 
herra á öllum aldri!

4.990 kr.

Hafnarfirði - www.musikogsport.is
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JÓLIN ERU
KOMIN

Nú eru jólin komin í búsáhaldadeild okkar 
sem er rómuð fyrir góða vöru og fram-
úrskarandi þjónustu. Við bjóðum upp á 
mikið úrval af vörum fyrir jólin, jólaseríur, 
servíettur, kerti og margt fleira.
Kíktu í heimsókn og kynntu þér úrvalið.
www.fjardarkaup.is

Bíll 
m/jólasvein.

5.998 kr.

Hreindýr
40 cm.

3.148 kr.

Hreindýr, 
glitter 30 cm.

2.998 kr.

Jólaservíettur
33 cm.

398 kr.

Verð frá:

Piparköku
upphengi.

798 kr.

Jólatré
með ljósi.

1.828 kr.

Jólakerti
7x12 cm.

578 kr.

Bakki 
17x34 cm

2.328 kr.

Kerti, 
stórt.

1.198 kr.

Kerti, 
lítið.

698 kr.

Bolli

1.698 kr.

Servíettur
33 cm.

448 kr.

Jólakerti
7x18 cm.

748 kr.

Kerti 
í glasi.

498 kr.
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SH Morgunblaðið

Gjafamiðar
fást í Hagkaup og 
Gaflaraleikhúsinu

“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”

Jólagjöfin fyrir unga fólkið

Næstu sýningar
fimmtudagur 17. janúar
föstudagur    18. janúar
fimmtudagur 24. janúar
föstudagur    25. janúar
fimmtudagur 31. janúar

Verðum í 
jólaþorpinu 

fram að 
jólum

HÓLSHRAUNI 5      HAFNARFIRÐI     islenskhollusta.is

óla

ólagjafahandbókin

Farðu ekki 
langt eftir 
jólagjöfunum

bæjarblað Hafn�rðinga

Íslensku púðaverin frá Lagði 
8.900,-  20% afsláttur

Leðurhanskar   4.900,- 

Falleg kasmír-ullarsjöl   4.900,- 
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Borgartúni 37, Reykjavík  •  Kaupangi, Akureyri  •  netverslun.is

TAKTU Á ÞVÍ 
Í HÁGÆÐUM
Alvöru úrval af léttum og þægilegum heyrnartólum
sem sitja kyrr þegar þú ert á hreyfingu.
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FARÐU ÚT!
MEÐ GAMAN FERÐUM

Skoðaðu úrvalið á gaman.is!

www.gaman.is / 560 2000 / Bæjarhraun 14, 220 Hafnarfirði / gaman@gaman.is

Borgarferðir

Hreyfi- og lífstílsferðir

Tenerife

Tónleikar

Siglingar

Fótbolti

Sérferðir

Hópaferðir
Lloret de Mar

Benidorm

Æfinga- og keppnisferðir

Salou
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Þú færð jólagjöfina hjá okkur!

Opið alla laugardaga   
kl. 12-15  

fram að jólum 

Komdu og skoðaðu 
vöruúrvalið  

og gerðu góð kaup fyrir jólin

Stakkahrauni 1 • 220 Hafnarfjörður

Strandgötu 37 • sími 565 4040 • www.nonnigull.is SMIÐJUVEGI 7      200 KÓPAVOGUR      SÍMI 54 54 300      ISPAN.IS 

 

 

JÓLAGJÖFIN Í ÁR 

SPEGLAR Í ÝMSUM 
STÆRÐUM, LITUM  

& GERÐUM 

 

Jólamatseðill A. Hansen  
verður í boði frá 3. desember

Í boði fyrir einstaklinga, fjölskyldur  
og allt að 80 manna hópa

Leitið upplýsinga, við erum ávallt til reiðu fyrir viðskiptavini okkar

A. Hansen | Vesturgötu 4 | 565 1130  | ahansen.is | ahansen@ahansen.is
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Tendrað á jólatrénu á Thorsplani föstudag kl. 18.30

Jólaþorið í Hafnarfirði

Hátíðarkveðja
Við sendum landsmönnum öllum,  

til sjávar og sveita, hátíðarkveðjur með þökk fyrir  
samstarfið á árinu sem er að líða.
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Jólagjafa dekurpakkar!

ESSENTIAL MILK 100ML
ESSENTIAL TONER 100ML
ESSENTIAL MICELLAR WATER 100ML

Heildrænt úrval af yfirborðshreinsum sem fjarlægja
farða og hreinsa húðina mjög vel. Mild mjólkin hentar
vel fyrir flest allar húðgerðir. Andlitsvatnið er án
alkóhóls og leiðréttir sýru- og rakastig húðar.
Micellarvatn er mildur hreinsir sem ekki þarf að skola
af, hentar vel til að hreinsa af vara- og augnfarða.

ESSENTIAL
HREINSANDI OG MÝKJANDI 
ANDLITS KIT

MEÐ NÁTTÚRULEGU 
OSMOLYTE UNNIÐ ÚR 
SYKURRÓFUM

ESSENTIAL MILK 100ML
ESSENTIAL TONER 100ML
ESSENTIAL MICELLAR WATER 100ML

Heildrænt úrval af yfirborðshreinsum sem fjarlægja
farða og hreinsa húðina mjög vel. Mild mjólkin hentar
vel fyrir flest allar húðgerðir. Andlitsvatnið er án
alkóhóls og leiðréttir sýru- og rakastig húðar.
Micellarvatn er mildur hreinsir sem ekki þarf að skola
af, hentar vel til að hreinsa af vara- og augnfarða.

ESSENTIAL
HREINSANDI OG MÝKJANDI 
ANDLITS KIT

MEÐ NÁTTÚRULEGU 
OSMOLYTE UNNIÐ ÚR 
SYKURRÓFUM

Gull
• Lúxus andlitsbað
• Lúxus handsnyrting
• Lúxus fótsnyrting
• Litun og plokkun

Verð: 29.900 kr.

Silfur
• Handsnyrting með lökkun
• Fótsnyrting með lökkun
• Klassískt andlitsbað

Verð: 21.900 kr.

Bronz
• Létt handsnyrting með lökkun
• Létt fótsnyrting með lökkun
• Smá andlitsbað

Verð: 14.900 kr.

Vinkonu/paradekur
• Lúxus handsnyrting fyrir tvo
• Lúxus fótsnyrting fyrir tvo

Verð: 28.900 kr.

2. hæð Firði, Fjarðargötu 13-15 | sími 555 2056 |  www.beautysalon.is

Úrval gjafapakka
frá Comfort Zone

Gefðu gjafakort!

Heildrænt úrval af yfirborðshreinsum sem fjarlægja farða og 
hreinsa húðina mjög vel. Mild mjólkin hentar vel fyrir flest allar 
húðgerðir. Andlitsvatnið er án alkóhóls og leiðréttir sýru- og 
rakastig húðar. Micellarvatn er mildur hreinsir sem ekki þarf að 
skola af, hentar vel til að hreinsa af vara- og augnfarða.

Verð: 6.900 kr.
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Úrskurðarnefnd útboðsmála úrskurð
aði 9. nóvember sl. að Hafnarfjarðarbær 
væri skaðabótaskyldur gagnvart ÞG 
verki ehf. sem bauð lægst í byggingu 
knatthúss í Kaplakrika. Jafnframt var 
Hafnarfjarðarbær dæmdur til að greiða 
ÞG verki 750 þúsund kr. í málskostnað.

Hins vegar tók kærunefndin ekki 
undir kröfu kæranda, ÞG verks ehf., um 
að sú ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar að 
hafna tilboði kæranda, og í raun öllum 
tilboðum, yrði felld úr gildi.

AÐDRAGANDINN
Hafnarfjarðarbær auglýsti í janúar 

2018 eftir tilboðum í hönnun og bygg
ingu knatthúss í Kaplakrika ásamt jarð
vinnu og uppsteypu stoðveggja vegna 
æfingavalla norðan við knatthúsið. Þrjú 
tilboð bárust og bauð ÞG verk lægst, 
1.237,5 milljónir kr. í báða þætti verks
ins.

Í fundargerð frá opnun útboðs kom 
fram að fjárhags áætlun Hafnar fjarðar
bæjar hafi verið 720 millj. kr. í húsið. 3. 
maí sl. var bjóð endum tilkynnt að 
Hafnarfjarðarbær hafi ákveðið að hafna 

öllum tilboðum þar sem tilboðin í húsið 
hafi verið 1.102 til 1.154 millj. kr. en 
áætlað hafi verið að kostnaðurinn yrði 
700750 millj. kr.

NOTAÐI KOSTNAÐAR
TÖLUR FRÁ FH
Fram hefur komið að Hafnar fjarðar

bær gerði ekki kostnaðaráætlun vegna 
byggingar hússins en byggði á tölum 
frá Fimleikafélagi FH. Segir jafnframt í 
dómnum að hvað sem líði síðari 
skýringum Hafnarfjarðarbæjar verði 
ekki annað ráðið af gögnum málsins en 
að mat hans hafi einungis tekið til 
byggingar knatthúss, en ekki jarðvinnu 
og uppsteypu stoðveggja. Fyrir liggur 
að tilboð í þann hluta útboðsins voru á 
bilinu 119134 millj. kr. 

Kærandi byggði kröfu sína á um að 
gengið yrði til samninga við hann 
ellegar myndi hann gera kröfu um 
efnda  bætur en þeirri kröfu hafnaði 
Hafnar  fjarðarbær.

Í málsgögnum kemur fram að kær
andi telur að fyrirfram áætlun sem þessi 
hafi engin tengsl við útboðslýsingu sem 
lögð hafi verið til grundvallar inn
kaupaferlinu og því sé ekki viðhlítandi 
grundvöllur fyrir því að hafna öllum 
fram komnum tilboðum. Þá hafi Hafn
ar fjarðarbær ekki rökstutt ákvörðun 
sína um höfnun eins og skylt er skv. 4. 
gr. laga um opinber innkaup.

Í dómsorðum segir: „Fyrir liggur að 
kærandi átti það tilboð í verkið sem 
lægst var að fjárhæð en ekki er annað 
komið fram en að kærandi hafi verið 
hæfur til að taka að sér verkið og tilboð 
hans hafi verið gilt. Eins og mál þetta 
liggur fyrir verður því að telja að 
kærandi hafi átt raunhæfa möguleika á 
að verða valinn af kaupanda hefði ekki 
komið til réttarbrots hans, sbr. 1. mgr. 
119. gr. laga um opinber innkaup. Er 
það þar af leiðandi álit nefndarinnar að 
varnaraðili sé skaðabótaskyldur gagn
vart kæranda vegna kostnaðar hans af 
því að undirbúa tilboð sitt og taka þátt í 
útboðinu sem lauk með framangreindum 
hætti.“

RÁÐUNEYTI TALDI 
MINNIHLUTANN EKKI 
HAFA LÖGVARÐA 
HAGSMUNI

Fulltrúar flokka í minnihluta bæjar
stjórnar Hafnarfjarðar kærðu þá 
ákvörð un sem keyrð var í gegn með 
meirihlutavaldi, fyrst í bæjarráði og svo 
í bæjarstjórn, um að bærinn félli frá 
áætlunum um byggingu knatthúss í 
Kaplakrika og kaupi þess í stað aðrar 
eignir á svæðinu, standist sveitar
stjórnarlög þar sem fjölmargir ann
markar séu á málatilbúnaði og meðferð, 
auk þess sem vafi leiki á því að þær 
standist 65. gr. sveitarstjórnarlaga um 
ábyrga meðferð fjármuna af hálfu 
kjörinna fulltrúa.

Þá kærir minnihlutinn þá ákvörðun 
meirihluta bæjarstjórnar að samþykkja 
viðauka við fjárhagsáætlun sem varðaði 
m.a. tilfærslu á fjármunum vegna 
breyttra áforma meirihluta bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar um byggingu knatthúss í 
Kaplakrika.

Fyrri ákvörðunin hafi falið í sér 
breytingu á stefnu sveitarfélagsins 
þannig að í stað þess að 720 m. kr. yrði 
varið í byggingu knatthúss hafi verið 
ákveðið að kaupa eignir af Fimleika
félagi Hafnarfjarðar í samræmi við 
rammasamkomulag þess efnis fyrir 790 
m. kr.

Höfðu þegar verið greiddar 100 m. 
kr. til FH áður en viðaukinn var sam
þykktur.

MEGINNIÐURSTÖÐUR
Niðurstaða velferðarráðuneytisins er 

sú að þegar ákvörðun er tekin af 
fjölskipuðu stjórnvaldi verði ekki talið 
að minnihluti þess teljist hafa svo beina, 
verulega, sérstaka og lögvarða 
hagsmuni af ákvörðuninni að þeir teljist 
aðilar málsins í skilningi stjórn
sýsluréttar. Af þessari ástæðu er báðum 
kærum kærenda, sem eru aðal og 
varafulltrúar í minnihluta bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðarkaupstaðar, vísað frá.

TILEFNI TIL FRUMKVÆÐIS
ATHUGUNAR
Fram kemur í niðurstöðum beggja 

stjórnsýslukæranna það mat heil
brigðis  ráðherra að tilefni sé til að taka 
málsmeðferð Hafnarfjarðar kaupstaðar 
til athugunar á grundvelli 112. gr. 
sveitarstjórnarlaga um frumkvæðis
eftirlit.

AÐILDARLEYSI 
MINNIHLUTANS
Það vekur sérstaka athygli að það er 

túlkun ráðuneytisins að minnihluti 
bæjarstjórnar hafi ekki lögvarða hags
muni í málinu en í 1. mgr. 111. gr. 
sveitar stjórnarmála segir að aðilum 
máls sé heimilt að kæra til ráðuneytis 
ákvarðanir um rétt eða skyldu manna 
sem lúta eftirliti þess skv. 109. gr. 
laganna.

Við túlkun á aðild lítur ráðuneytið til 
almennra sjónarmiða stjórnsýsluréttar 
en til grundvallar er lagt að um sé að 
ræða þann sem ákvörðun er beint til eða 
sem málið varðar beint að öðru leyti. 
Horft er til þess hvort viðkomandi aðili 
eigi beinna, verulegra, sérstakra og 
lögvarinni hagsmuna að gæta af 
stjórnvaldsákvörðun.

Telur ráðuneytið að minnihluti 
sveitar stjórnar hafi ekki þessa hagsmuni 
og í úrskurðinum segir m.a.: „Þegar 
tekin er stjórnvaldsákvörðun af fjöl
skipuðu stjórnvaldi um réttindi eða 
skyldur aðila, m.a. um samninga við 
þriðja aðila, verður ekki talið að 
minnihluti hins fjölskipaða stjórnvalds 
teljist hafa svo beina, verulega, sérstaka 
og lögvarða hagsmuni af ákvörðuninni 
að þeir teljist vera aðilar málsins í 
skilningi stjórnsýsluréttar.“

Hafnarfjarðarbær skaðabótaskyldur 
vegna útboðs á knatthúsi í Kaplakrika

Úrskurðarnefnd hefur úrskurðað og ráðherra vill sjálfstæða skoðun á embættisfærslum

Halldór Svavarsson hefur gefið út 
bókina Grænlandsferð Gottu, heim
ildar rit um för ellefu manna á mótor
bátnum Gottu VE 108 til Grænlands 
sumarið 1929. Markmiðið var að 
handsama og flytja heim til Íslands 
nokkur sauðnaut.

Ferðin varð hið mesta ævintýri og 
snéri áhöfnin til baka til Íslands með sjö 
sauðnautskálfa tæpum tveimur mánuð
um síðar. Eftir alla þessa fyrirhöfn varð 
eldi á sauðnautum endasleppt og að ári 
liðnu var aðeins ein kvíga eftir. 
Tilraunin með sauðnauta ræktun var 
gerð með miklu þekkingar leysi og og í 
raun fékkst ekki úr því skorið hvort 
sauðnaut gætu þrifist á Íslandi.

En sauðnaut eru mannýg og það 
reyndu þeir félagar í Grænlandi. Til að 
ná kálfunum urðu þeir að skjóta heilu 
hjarðirnar sem var hræðileg veiði
mennska. Lýsingu á þessu er að finna í 
bókinni og hrakningar sem leiðangurinn 
lenti í enda varð förin mun lengri en 
áætlað var þar sem báturinn festist m.a. 
í ís. 

Fjölmargar myndir eru í bókinni sem 
er mjög fróðleg aflestrar. Halldór segir 
heimildarvinnuna hafa verið miklu 
enda vildi hann halda sig við heimildir 
og sleppa öllum sögusögnum. Halldór 
hefur gefið út nokkrar sögubækur en 
þetta er fyrsta heimildarrit hans. 

Svaðilför eftir 
sauðnautum

Ný bók eftir Halldór Svavarsson

Halldór Svavarsson.
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Fjarðargötu 13-15 | Hafnarfirði

FRÁBÆR 
NÓVEMBERTILBOÐ

Croissant
hreint

Verð áður: 299 kr.

150
KR/STK

50%

Hafið fiskibollur
Verð áður: 1.798 kr.

1.079
KR/KG

40%

Samloka með
skinku og osti - 2 stk

398
KR

Tvenna

Dagný & Co
hot wings með sósu

Verð áður: 1.298 kr.

896
KR/STK

31%

Beretta 
salami gnometti
Verð áður: 898 kr.

449
KR/STK

50%

Galaxy Caramel
Verð áður: 398 kr.

299
KR/STK

25%

Appelsínur
Verð áður: 339 kr.

170
KR/KG

50%

Ripped orkudrykkir
strawberry lime

og tropical
Verð áður: 289 kr.

228
KR/STK

21%

OPNUM SNEMMA

LOKUM SEINT

Coop pizzur með
pepperoní eða skinku

Verð áður: 479 kr.

398
KR/PK

17%

AFGREIÐSLUTÍMAR
FIRÐI, FJARÐARGÖTU 13-15

HAFNARFIRÐI

Laugardaga:
10:00 – 18:00

Sunnudaga:
12:00 – 17:00

Virka daga:
08:00 – 20:00
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Við Lækjarskóla árið 2003

Ert þú á myndinni sem tekin var fyrir 15 árum síðan? Gömlu skreytingarnar sem nemendur skólans gerðu eru varðveittar og settar upp fyrir hver jól.
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Lilja Ingvarsdóttir sem rekur versl
unina Lilja Boutique á Strand götunni 
hefur nú opnað nýja verslun á 2. hæð í 
Firði og nefnist hún Marja.

Lilja segir þessar tvær verslanir 
nokkuð ólíkar en í Marja séu aðallega 
vörur frá tveimur dönskum merkjum, 
Cream og Kaffe. Segir hún markhópinn 

mjög breiðan enda fást fötin í stærð
unum 3446.

„Ég hef fengið mjög góðar viðtökur 
síðan ég opnaði í síðustu viku og 
viðskiptavinir frá 1590 ára. Þessi 
danski fatnaður er af fínum gæðum og 
versl unin er björt og rúmgóð,“ segir 
Lilja og hlakkar til að reka þessar tvær 
verslanir í miðbænum.

Lilja opnar nýja búð
Marja er ný verslun með danskan kvenfatnað
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Sl. þriðjudag, á afmælisdegi Friðriks 
Bjarnasonar, voru veittir styrkir úr sjóði 
Friðriks Bjarnasonar og Guðlaugar 
Pétursdóttur, en sjóðnum er ætlað að 
efla tón listar líf í Hafnarfirði og styrkja 
hafn firska nemendur til framhaldsnáms 
í tónlist og fræðimenn í tónlist. Helga 
Loftsdóttir, í stjórn sjóðsins, afhenti 
styrkina sem voru tveir að þessu sinni 
að andvirði 145 þús. kr. hvor.

Annan styrkinn hlaut Kammersveitin 
Elja, Álfheiður Erla Guðmundsdóttir 
sópran, Kristín Sveinsdóttir messó
sópran og Pétur Björnsson fiðluleikari 
til að flytja verkið Stabat Mater eftir 
Giovanni Battista Pergolesi í Hafnar
borg. Inga Sveinsdóttir systir Kristínar 
tók við styrknum.

Hinn styrkinn hlaut Cauda Collective 
tónlistarhópurinn, þær Sigrún Harðar
dóttir fiðluleikari og Þórdís Gerður 
Jónsdóttir sellóleikari fyrir flutning á 
verki tengdu hafinu sem flutt verður í 
Hafnarborg í tengslum við sjó manna
daginn. Þórdís tók við styrknum.

Á sama tíma fór fram formleg 
af hending styrkja í síðari úthlutun 
menning ar styrkja Hafnarfjarðarbæjar 
en áður hefur verið greint frá styrk
þegum sem voru Spiccato, Guðbjörg 
Páls dóttir, Ragnar Már Jónsson, Flens
borgarkórinn, Duo Ultima, Leikfélag 
Hafnarfjarðar, Jólahjón, Sveinssafn, 
Lúðrasveit Hafnar fjarðar, Soffía Sæ 
munds dóttir og Andrés Þ. Gunn laugs
son.

Styrkir veittir úr 
Friðrikssjóði

Þórdís Gerður Jónsdóttir tekur við 
styrk úr hendi Helgu Loftsdóttur.
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Styrkþegar ásamt formanni menningar og ferðamálanefndar Hafnarfjarðar.
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Fólk á aldrinum 2534 ára stendur 
öðrum langt að baki þegar kemur að 
eldvörnum á heimilinu samkvæmt 
könn  un sem Gallup hefur gert fyrir 
Lands samband slökkviliðs og sjúkra
flutn ingamanna (LSS) og Eldvarna
banda  lagið. 

Hvort sem litið er til fjölda reyk
skynjara eða slökkvibúnaðar stendur 
þessi aldurshópur mun lakar að vígi en 
aðrir. Kannanir sem Gallup hefur gert 
reglulega á undanförnum árum sýna þó 
að heimilin efla almennt eldvarnir og 
eru þannig betur búin undir að bregðast 
við eldsvoða. Um helmingur heimila 
hefur nú þann eldvarnabúnað sem mælt 
er með, það er reykskynjara, slökkvitæki 
og eldvarnateppi.

FRÆÐSLAN SKILAR 
ÁRANGRI
„Það er vissulega sláandi að ungt 

fólk, sem er líklegt til að hafa ung börn 
á heimilinu, er sinnulaust gagnvart 
nauð synlegum eldvörnum. Það er 
umhugsunarefni nú þegar við erum að 
hefja árlegt Eldvarnaátak slökkviliðs
manna í grunnskólum um allt land. 
Hins vegar sýna kannanir Gallup okkur 
að fræðsla um eldvarnir skilar sér hægt 

og bítandi þegar á heildina er litið og 
ljóst er að stór hluti almennings er mjög 
meðvitaður um mikilvægi eldvarna á 
heimilinu,“ segir Hermann Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri LSS. Eldvarnaátakið 
hófst í Lækjarskóla 22. nóvember sl. 
með kynningu, rýmingaræfingu og 
sýningu á notkun slökkvitækja.

ELDVARNIR LAKASTAR 
HJÁ 2534 ÁRA
Tíu prósent svarenda á aldrinum 

2534 ára hafa engan reykskynjara og 
önnur 24% aðeins einn, sam kvæmt 
könnun Gallup, en hlutfall þeirra sem 
hafa engan reykskynjara er mun lægra í 

öðrum aldurshópum, allt niður í þrjú 
prósent. Sömu sögu er að segja þegar 
litið er til slökkvitækja og eldvarnateppa 
á heimilum. Fólk á aldrinum 2534 ára 
er mun ólíklegra til að hafa slíkan 
búnað á heimilinu en aðrir. Þannig segj
ast aðeins 49% unga fólks ins eiga eld
varna teppi en þetta hlutfall er allt að 
66% í öðrum aldurs hópum og yfir 60% 
að meðaltali.

Athyglisvert er að dregið hefur sam
an með leigjendum og þeim sem búa í 
eigin húsnæði hvað varðar slökkvi 
tækjaeign miðað við fyrri kann anir 
enda hefur nú verið bundið í lög að 
slökkvitæki skuli vera í leiguhúsnæði.

HELSTU NIÐURSTÖÐUR 
KÖNNUNAR GALLUP ERU 
ÞESSAR:

• Á um helmingi heimila eru allt í senn 
reykskynjarar, slökkvitæki og eld
varnateppi.

• Á 24% heimila er enginn eða aðeins 
einn reykskynjari (38,4% 2006).

• Heimilum með fjóra reykskynjara 
eða fleiri hefur á sama tíma fjölgað 
úr 21,5% árið 2006 í 33,3% nú.

• Slökkvitæki eru á um 74% heimila 
og hefur þetta hlutfall aldrei mælst 
hærra.

• Eldvarnir eru að jafnaði öflugastar 
hjá þeim sem búa í einbýli en lakastar 
hjá þeim sem búa í fjölbýli.

MIKILL REYKUR Í 
LÆKJARSKÓLA
Eldvarnaátakið hefst sem fyrr segir 

22. nóvember og stendur fram í byrjun 
aðventu. Slökkviliðsmenn heimsækja 
þá nemendur í 3. bekk grunnskóla um 
allt land og fræða þá um eldvarnir.

Átakið hófst í Lækjarskóla þar sem 
nemendurnir voru fræddir um eldvarnir, 
sagt að reykskynjari ætti helst að vera í 
hverju herbergi sem væri með raftæki í, 
að allir þyrftu að þekkja flóttaleiðir en 
prófa fyrst hvort hurð sé heit áður en 
dyr eru opnaðar, að á hverju heimili 
þyrfti að vera slökkvitæki og eldvarnar
teppi og allir þyrftu að vita hvar þau 
væru.

Nemendurnir fengu allir bókina 
Brennuvarginn að gjöf og veggspjald 
en í bókinni er getraun sem þeir eiga að 
leysa heima og skila inn. Allir fengur 
„slökkviliðsvasaljós“ og endurskins
merki en dregið verður úr réttum lausn
um getraunarinnar í febrúar og heppnir 
þátttakendur geta átt von á glæsilegum 
vinningum.

Slökkviliðið útbjó mikinn reyk á yfir
byggðum svölum Lækjarskóla og var 

brunavarnarkerfið ræst. Starfsfólk og 
nem endur yfirgáfu þá skólann í sam ræmi 
við rýmingaráætlun og röð uðu sér í raðir 
út á skólalóðinni þar sem kenn arar lásu 
alla upp til að tryggja að allir hafi komið 
út. Rýmingin tók rúmar 4 mínútur.

Slökkviliðið kom á staðinn með körfu 
bíl en Arna B. Arnardóttir varð eftir inni 
skólanum og sýndu slökkvi liðs menn 
hvern ig henni var bjargað af annarri hæð.

25-34 standa öðrum langt að baki  
í eldvörnum á heimilum!

Eldvarnarátak hófst í Hafnarfirði og slökkviliðsmenn heimsækja nemendur 3. bekkjar allra grunnskóla landsins

Skaðlaug reykur var notaður og allir yfirgáfu skólann skv. áætlun.

Nokkrir fengu að spreyta sig á því að slökkva olíueld með kolsýrutæki.

Nemendur 3. bekkjar Lækjarskóla fylgdust áhugasamir með fræðslunni.
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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

Það lítur ekki út fyrir að það sé mikið 
að gerast í þessum fallega bæ þegar 
maður horfir yfir fjörðinn í froststillunni 
– en ef maður gæti hlerað það sem er að 
gerast inn á bæjarskrifstofunum, mætti 
kannski sjá nýja bæjarstjórann sem hvirf
il byl milli borða með pappírana 
sína að fá fram leyfin fyrir 
Breiðholtsblokkunum sem á að 
byggja á Suðurbakkanum og 
breyta skipulaginu svo það 
megi bæta enn fleiri slíkum 
blokk um við í framtíðinni. Svo 
sást til hans fylla upp í grunn á 
Suðurbakkanum sem birtist 
akkúrat þarna, bara sí sona og 
steypti svo plötuna fyrir húsið 
enda heitir hún bara ,,gámastæði“ á papp
ír unum  en svo fær hann bara leyfin fyrir 
þessu seinna, þegar hentar, ekki málið 
fyrir þessa menn. Þetta er allt svo næs að 
aldraðir sjúklingar með minnistap sem fá 
hvergi vistun nú orðið myndu dauðöfunda 
þennan snilling sem fær allt sitt svona 
fram á svipstundu en sú öfund skiptir 
engu máli, þeir eru nefnilega búnir að 
gleyma vanda sínum næsta dag.

Og þetta snýst ekki bara um að fá öll 
þau byggingarleyfin sem þarf, því hann 
Jón Rúnar Halldórsson, aðal í FH, nýi 
bæjarstjórinn hér í villta vestrinu sem 
hann bjó til handa okkur er líka kominn 
með báðar hendur á kaf í bæjarsjóðinn  
fær líka næstum milljarð til að byggja ný 
íþróttahús svo það sé „hægt að spila fót
bolta á veturna,“ eins og bróðir hans orð
aði það svo vel í viðtali í málgagninu. 

Mikið rosalega eru þetta duglegir bræður 
og allt þetta lið, hviss bang og málinu 
reddað. Skipulaginu breytt að óskum 
verktakans, mokað úr bæjarsjóðnum í 
fyrir tækin þeirra og framtíðin þeirra svo 
björt en eftir sitjum við (nöldurseggirnir 

sem erum alltaf að ráðast á at 
hafnafrelsi sjálfstæðra manna) 
með ónýta bæjarmynd, þar sem 
áður var fallegur fjörður og lág
reist byggð upp hlíðina, nú 
fáum við háhýsi, allt að sex 
hæða blokkir fremst í fjörðinn 
og þetta fæst ekki rætt enda er 
fólk hætt að mæta á kynningar
fundi verktaka á vegum bæj
arins eða hvað kalla þeir 

auglýs   inga fundina sína í dag? Íbúafundir?
Það ætti að segja Norðmönnum frá 

þessu, því þeir byggja oftast blokkirnar á 
bak við bæjarstæðin sem haldast ósnert 
fremst í firðinum og þannig verður til 
miðbær og menning en það er eitthvað 
sem sumir þurfa ekki að spá of mikið í.

Það er eiginlega óskiljanlegt að svona 
sé að gerast, þetta var ekki kynnt í kosn
ingunum en samt á að gerbreyta bæjar
myndinni og hunsa skoðanir íbúa hverf
isins án þess að spyrja nokkurn um eitt né 
neitt og það algerlega án lýðræðislegs 
ferlis, hvað sem það er. Það var jú mikið 
kynningarstarf unnið við skipulags lýs
ingar sem mæltu fyrir lágreistum húsum 
við höfnina en þegar skipulaginu var 
breitt fyrir verktakann, hviss bang, rétt sí 
sona, þá mátti allt í einu byggja háhýsi 
eða jafnvel sex hæða blokkir undir því 

yfirskini að byggja ætti yfir Hafrann
sóknar stofnun sem er svo aðeins lítill 
hluti af húsunum. Þetta var svo sneddí, nú 
þurfti ekkert að virða lengur þær kynn
ingar, fundi og samtöl sem íbúar áttu við 
bæinn um hvernig hverfið þeirra ætti að 
líta út, djöfuls snillingar eru þessir menn, 
breyttu bara skipulaginu og þá gilti hitt 
ekki lengur og hver vogar sér að vera á 
móti Hafró?.... eða eins og einn snill ing
urinn í hafnarstjórn sagði „Háhýsi – hvað 
er háhýsi?“ sem þýðir á hafnfirsku „við 
eigum, megum og getum og haldið 
kjafti.“ Nú þarf ekki að virða neitt annað 
en dugnaðinn, útsjónarsemina og yfir
ganginn í verktakanum og klíkunni hans 
sem er með bæjarsjóðinn í vasa sínum á 
meðan stórfé vantar í viðhald á eignum 
bæjarins, uppbyggingu aðstöðu fyrir 
gamla fólkið og fleiri slík leiðindi sem er 
ekkert gaman að.

Það hefur lengi verið ósiður hér í 
Hafnarfirði að íþróttafélögin hafa smalað 
sínu fólki í prófkjörin hjá helstu stjórn
málaflokkunum og stutt sitt fólk þar til að 
fá meira fé og stærri hús. Mörg dæmi eru 
um að heilu íþróttahóparnir mæti í próf
kjörin. Þannig hefur íþróttahreyfingin 
eins og FH, bæjarstjórnina í greipum sér, 
algerlega. Það verður enginn bæjarstjóri í 
Hafnarfirði nema hafa þennan stuðning. 
Þess vegna er hinn raunverulegi bæjar
stjóri okkar í dag hann Jón Rúnar Hall
dórsson sem stýrir FH með peningunum 
okkar og ræður stjórnmálum bæjarins 
með íþróttafólkinu sínu. Aumingja Rósa, 
ætli hún viti nokkuð af þessu? Og að 
lokum, til hamingju með nýja bæjar stjór
ann Hafnfirðingar. 

Ólafur Sigurðsson Gaflari.

Ólafur 
Sigurðsson

Bófarnir í bænum

Skáldakvöld
Í kvöld kl. 20 verður Skáldakvöld í 
Bókasafni Hafnarfjarðar þar sem Bjarni 
Harðarson les úr Í Gullhreppum, Guðrún 
Eva Mínervudóttir les úr Ástin, Texas, 
Guðmundur Brynjólfsson les úr Eitraða 
Barninu og Yrsa Sigurðardóttir les úr 
Brúðunni. Umræðum stjórnar Eyþór 
Gylfason, skáld og bókmenntafræðingur.
Á laugardaginn kl. 13-15 munu þau 
Gunnar Helgason og Katrín Ósk Jóhanns-
dóttir lesa upp úr nýjum bókum sínum 
Siggi Sítróna og Mömmugull.

Opnar vinnustofur í 
Íshúsinu
Á laugardag og sunnudag kl. 12-17 
verða vinnustofurnar í Íshúsi Hafnar-
fjarðar við Strandgötu 90 opnar. 
Málverkasýningin 100 íslenskir fánar. 
Jólakransanámskeið, örnámskeið sem 
ekki þarf að skrá sig á.

Handverksmarkaður
Opið hús verður hjá Mýró, Miðvangi 41 á 
sunnudaginn kl. 12-17.
Á boðstólum verða handofin sjöl og 
treflar, værðarvoðir, efni í þjóðbúninga-
svuntur, damask púðar og dúkar, 
gólfmottur úr endurunnu efni, diska-
mottur, borðrenningar, pottaleppar og 
ofnir hitaplattar.

Jólaþorpið
Föstudagurinn 30. nóvember
18.00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
18.15 Karlakórinn Þrestir
18.30 Ljósin tendruð á Cuxhaventrénu 
18.40 Friðrik Dór
19.00 Jóhanna Guðrún og Davíð 

Sigurgeirsson 
19.20 Bubbi
Laugardagurinn 1. desember
14.00 Kvennakór Hafnarfjarðar
14.30 Hugljúfir jólatónar
15.00 Tónaflóð með ævintýranlega 

jólaskemmtun
15.30 Breiðfirðingakórinn
16.00 Alan Jones
Jólasveinar stelast í bæinn og Bettína 
verður á ferli á Strandgötunni með 
hestvagninn sinn.
Sunnudagurinn 2. desember
13.30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14.00 Risa jólasveinn og jólaálfur verða 

á ferðinni 
14.30 Jólabjöllurnar
15.00 Jólaball með ævintýrapersónum 

úr leikhópnum Lottu

Syngjandi jól
Kórar bæjarins syngja jólalög í Hafnar-
borg kl. 10.40-15.40 á laugardag. 
Sjá nánar á síðu 31.

100 ára fullveldishátíð 
Hátíð Hamarskotslækjar
100 ára afmæli fullveldis á Íslandi verðu 
fagnað með Hátíð Hamarskotslækjar og 
hátíðarmessu í Hafnarfjarðarkirkju 1. - 2. 
desember. 
Hátíð Hamarskotslækjar verður kl. 13-16 
á laugardag í Hásölum Hafnarfjarðar-
kirkju. Fyrirlestrar, kvikmyndasýning, 
sögusýning og tónlist. 
Á sunnudaginn kl. 11 verður hátíðar-
messa í Hafnarfjarðarkirkju þar sem 
þjóðbún ingaprýtt fólk les og Jón Sigurðs-
son fv. ráðherra flytur hátíðar ræðum. 
Sjá nánar í auglýsingu á bls. 5.

Opnið í Gáru
Gára handverk að Fornubúðum 8 verður 
með opna vinnustofu 1. og 2. desem-
ber kl. 12-17. báða dagana. Fallegir 
handgerðir leirmunir. Heitt á könnunni.

Sykursýkismælingar
Lionsklúbbarnir þrír í Hafnarfirði standa 
fyrir sykursýkismælingum í Firði á 
laugardaginn kl. 13.

Hafnarborg
Í Sverrissal stendur yfir sýningin Til móts 
við náttúruna sem sýnir verk Eiríks Smith 
frá 6. og 7. áratugnum. Í aðalsal safn sins 
er sýningin Snip snap snubbur með 
nýjum verkum Guð mundar Thor oddsen.

Jólafundur Kvenfélags 
Fríkirkjunnar
Jólafundur Kvenfélags Fríkirkjunnar 
verður í Hásölum, safnaðarheimili Hafn-
ar  fjarðar kirkju á sunnudaginn kl. 20. 
Fjölbreytt skemmtiatriði að venju. Anna 
Ljósa kemur og kynnir nýju bókina sína, 
Helga Reynisdóttir syngur og  stór glæsi-
legt happdrætti þar sem allur ágóði 
rennur til barnastarfs Fríkirkjunnar. 

Tónleikar 
Kvennakórsins
Fimmtudaginn 6. desember kl. 20 
heldur Kvennakór Hafnarfjarðar jóla-
tónleika í Víðistaðakirkju sem bera yfir-
skriftina Kom, kom hátíðin hæst.
Á efnisskrá tónleikanna verða hefð-
bundin jólalög víða að úr heiminum.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI Í HAFNARFIRÐI
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

Smelltu á 
LIKE 

Syngjandi 
jól

á laugardaginn

Flestir kórar bæjarins taka þátt í 
Syngj andi jólum, opnum tónleikum 
sem haldnir eru árlega í Hafnarborg.

Tónleikarnir í ár eru þeir tuttugustu 
og aðrir í röðinni og syngja 15 kórar 
en fyrstu tónleikarnir voru haldnir 13. 
desember 1997 en þá sungu 22 kórar 
frá kl. 13 til 20.20.

Tónleikarnir verða á laugardaginn 
og hefjast kl. 10.20. Aðgangur er 
ókeypis að tónleikunum og tilvalið 
að slaka á og hlýða á fallegan söng í 
aðdraganda jólanna.

DAGSKRÁ
10.20 Leikskólinn  Álfasteinn
10.40 Leikskólinn Arnarberg
11.00 Leikskólinn Stekkjarás
11.20 Leikskólinn Hvammur
11.40 Hraunvallaskóli (leikskóli)
12.00 Leikskólinn Bjarkalundur
12.20 Leikskólinn Smáralundur
13.00 Barna og unglingakór 

Hafnarfjarðarkirkju
13.20 Litli kór Öldutúnsskóla
13.40 Kór Öldutúnsskóla
14.00 Kór söngdeildar 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
14.20 Gaflarakórinn
14.40 Kvennakór Hafnarfjarðar
15.00 Kvennakórinn Rósir
15.20 Hrafnistukórinn

Lionsklúbbarnir þrír í Hafnarfirði 
hafa haft samstarf um 
sykursýkismælingar síðustu árin og 
verða þeir í Firði á laugardaginn kl.13. 

Á síðasta ári voru yfir fjögur hundruð 
manns sem notfærðu sér þessa þjónustu 
Lionsklúbbanna og létu mæla sig. Hjá 
flestum var allt í góðu lagi en nokkrum 
var bent á að leita læknis þar sem þeir 
mældust með of hátt sykurmagn í 
blóði. Það er um að gera að drífa sig og 
notfæra sér þessa fríu þjónustu 
hjúkrunarfræðinga og Lions, manna 
sem taka ætíð vel á móti fólki. Það eru 
allir velkomnir. 

STYRKTU LESTRARÁTAK
Á síðasta vetri leitaði Mennta mála

stofnun eftir samstarfi við Lestrarátak 
Lions um dreifingu á lestrarhvetjandi 
gjafapoka til allra leikskóla á landinu. 
Tveir fulltrúar frá Lionsklúbbi Hafnar

fjarðar, þeir Magnús Baldursson og 
Magnús Jónsson afhentu í október 
náms efnispakkann til nemenda í 

leikskóla á Víðivöllum, Vesturkoti, 
Hjalla og Bjarkarlundi. Eru þá væntan
lega allir leikskólar í Hafnarfirði komn
ir með fjölþættan námspakka í hendur. 
Í pakkanum er að finna spjöld með 
bókstöfum sem hægt er að nota á 
fjölbreyttan hátt, einnig veggspjöld 
með bóka og tölustöfum sem hægt er 
að hafa sýnileg í umhverfinu. 

Afhending námsefnisins er liður í 
þjóðarsáttmála um læsi og er það von 
Lions og Menntamálastofnunar að 
efnið nýtist vel til eflingar máls og læsis 
í því fjölbreytta starfi sem fer fram í 
leikskólum landsins.

Sykursýkismælingar í Firði
Lionsklúbbarnir í Hafnarfirði bjóða upp á sykursýkismælingar

Frá blóðsykursmælingum í Firði.

Frá afhendingu námsefnispakka á Leikskólanum Víðivöllum.

HANDBOLTI: 
30. nóv. kl. 20. Kaplakriki 

FH U - Víkingur, 1. deild karla

30. nóv. kl. 20, Garðabær 
Stjarnan U - Haukar U, 1. deild karla

2. des. kl. 16, Kaplakriki 
FH - KA, úrvalsdeild karla

3. des. kl. 19.30, Hlíðarendi 
Valur - Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
 Haukar  ÍBV: 3226
Akureyri  FH: 2726

Haukar U  Þróttur: 2826
Fjölnir  FH U: 3033

KÖRFUBOLTI: 
28. nóv. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Breiðablik,  úrvalsd. kvenna

5. des. kl. 19.15, Keflavík 
Keflavík - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  Haukar: 8872

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Keflavík: 8164

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Róbert Ísak Jónsson sundmaður úr 
SH/Firði fékk nýlega tilkynningu um 
að hann hafi verið besti keppandinn í 
juniorflokki karla á alþjóðlega  sund
mótinu Sheffield Open  sem haldið var 
í Englandi fyrr á þessu ári. 

Tilkynning barst frá Alþjóðaólympíu
hreyfingu fatlaðra, IPC, í síðustu viku 
þar sem upplýst var að mistök hafi 
verið gerð sem ollu því að annar kepp
andi fékk verðlaunin þá. Róbert Ísak 
mun fá verðlaunin afhent á fyrsta 
alþjóðlega mótinu sem hann tekur þátt 
í á næsta ári.

Róbert Ísak fær 
síðbúin verðlaun
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Vetrarfegurð ofan Hvaleyrarvatns – Glittir í Helgafellið

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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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

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

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460Domus 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

Gaflararnir í Jólaþorpinu
Það er sagt að Gaflaranafn

bótin hafi myndast snemma á 
síðustu öld þegar harðnaði í 
dalnum er útgerð minnkaði.

Karlar sem ekki höfðu unnið 
söfnuðust saman undir gafli og 
ræddu mál sín og eins og oft 
annars staðar þarf ekki mikið 
til að viðurnefni verði til.

Venjulega eru þau um einn 
einstakling en þarna mydaðist 
það um hóp manna og þótti 
ekki virðulegt viðurnefni, frek
ar í hina áttina.

Hvers vegna það varð fínt að 
vera Gaflari er ekki vitað og 
skilgreiningin er líka óljós og 
sennilega fáir sem uppfilla 
ströngustu kröfurnar. 

En þessir starfsmenn Hafn
ar  fjarðarbæjar eru sannir Gafl
arar undir gafli í einu jóla hús
anna en auðvitað eru menn það 
sem þeim finnst sjálfum.
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Það má segja að jólalegt sé að líta yfir Hafnarfjörð í skammdeginu en einlit gamaldags natríum lýsing virka rauðleit að sjá.
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Hafnarfjörður að færast í jólabúning


