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Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin
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leigubílastöðin

520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

Frost og þýða til skiptis
Örlítill jólasnjórinn hverfur líklega snarlega

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Á meðan norðanáttin hefur 
blásið kröftuglega í höfuð
borg   inni hefur miðbær Hafn
ar fjarðar notið skjóls af hraun
  kant inum og þó kalt hafi verið 

við opnun Jólaþorpsins þá var 
stillt og gott veður. Nutu 
bæjarbúar veðurblíðunnar og 
fjölmenntu í miðbæinn en 
svipmyndir frá Jólaþorpinu og 

ýmsum viðburðum má sjá hér 
í blaðinu en myndbönd og 
fleiri myndir má sjá á fjardar
frettir.is og á Facebooksíðu 
Fjarðarfrétta.

Ísilögð Flensborgarhöfnin í froststillunni sl. sunnudag.
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Shanghai, Reykavíkurvegi 74 opnar 5. desemberShanghai, Reykavíkurvegi 74 opnar 5. desember

Hádegisverðarhlaðborð 
alla virka daga aðeins 1.990 kr.- 

Glæsilegt kvöldverðarhlaðborð alla daga aðeins 3.990 kr.- 

Reykjavíkurvegi 74, sími  517-9688 | sjanghae.is facebook.com/sjanghae

Með kvölverðarhlaðborðinu gefst tækifæri til að bragða á hinum þekkta Tsingtao bjór
Fyrsti bjórinn fylgir frítt með og síðan aðeins kr. 590,- 0,5l

Stofnuð 1983

SKYGGNISHOLT 2,   NÝTT FJÖLBÝLI  VOGUM, VATNSLEYSUSTRÖND
6 íbúða hús.  Allar íbúðir með sérinngangi.  Verð frá 29,5 - 38,5 millj. kr.   Stærðir 64,4 – 99,9 m².
2ja, 3ja og 4ja herb. íbúðir.  Til afhendingar vorið 2019.  Traustir verktakar: Fjarðarmót ehf. 

NÝTT Í SÖLU

http://www.fjardarfrettir.is
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Bæjarstjórn samþykkti samhljóða með öllum 11 
greiddum atkvæðum „Samþykkt um meðhöndlun 
úrgangs í Hafnarfjarðarkaupstað“.

Markmið samþykktarinnar er að tryggja að 
meðhöndlun úrgangs sé í samræmi við lög og reglu
gerðir. Að stuðla að úrgangsforvörnum. Að lágmarka 
það úrgangsmagn sem fer til förgunar með því að 
auka endurvinnslu og endurnýtingu úrgangs. Að 
lágmarka kostnað samfélagsins við meðhöndlun 
úrgangs og að kostnaður vegna úrgangs greiðist af 
þeim sem úrganginum veldur. Landsáætlun og 
svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs er lögð til 
grundvallar samþykktinni.

Í samþykktinni er m.a. ákvæði um það hver fari 
með ákvörðunarvald sem varða meðhöndlun úrgangs 
í sveitarfélaginu í umboði bæjarstjórnar. Þá eru 
ákvæði um skyldur sveitarfélagsins og þar eru m.a. 
ákvæði um að í sumum tilfellum sé leyfilegt að vera 

með mikið umtalaða djúpgáma en þá skal afla 
samþykkis Umhverfis og skipulagsþjónustu 
Hafnarfjarðar fyrir gerð og staðsetningu.

Þá eru ákvæði um annan úrgang og umgengni á 
almannafæri og m.a. eru þar ákvæði um að óheimilt 
sé að geyma skráningarskyld ökutæki án skrán ingar
merkja, kerrur, tæki, vinnuvélar, báta eða aðra hluti á 
almennum bifreiðastæðum, á götum eða á almanna
færi. Einnig að tæki og hlutir sem ekki eru í almennri 
eða stöðugri notkun skuli geyma þannig að nágrannar 
og vegfarendur hafi ekki ama af.

Hefur samþykktin þegar öðlast gildi en hefur þó 
hvergi verið kynnt.

Sunnudagur 9. desember

Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventukvöld kl. 17

Þrír kórar syngja.

Miðvikudagur 12. desember

Jólafundur eldri borgara 
kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.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 

Hugleiðingar um vegatolla á 
höfuðborgarsvæðinu hafa skotið 
upp kollinum í baráttunni um að 
fá bráðnauðsynlegar vegabætur 
sem lengi hefur verið beðið eftir.

Vandamál Hafnfirðinga snýr 
helst að töfum á Reykjanesbrautinni takmarkaðan 
tíma hvern dag auk þess sem einföld brautin  
sunnan Kaldárselsvegar skapar mikla hættu. Þar 
um fer öll umferð til og frá alþjóðaflugvellinum í 
Keflavík en umferð þar um hefur aukist gífurlega. 
Nýjustu fréttir herma að um 10 milljónir manns 
fari um flugvöllinn á þessu ári. Þá er mikil umferð 
malarflutningabíla sem koma frá námunum við 
Krýsuvíkurveg og aka til Reykjavíkur.

Auðvitað má deila um það hversu mikið skuli 
lagt í að stytta biðtíma fólks á brautinni á 
afmörkuðum tíma á hverjum degi en fáir efast um 
arðsemi þess að tryggja meira öryggi með 
aðskilnaði á akreinum. 

Töfin er einnig mikil á Hafnarfjarðarvegi til 
Reykjavíkur en þar er megin vandinn að svo 
margir eru að fara á sömu slóðir enda tveir 
háskólar, stjórnarbyggingar og stærsta sjúkrahús 
landsins á svipuðum slóðum. Það er til lítils að 
hægt sé að aka greiðlega til höfuðborgarinnar ef 
flöskuhálsinn er aðeins einn.

Það kemur reyndar ekkert á óvart að rætt sé um 
vegatolla þó íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafi lagt 
til lang mest í skatta af bílum og eldsneyti en 
fengið hlutfallslega minnst í vegakerfið á höfuð
borgarsvæðinu. Það kemur hins vegar á óvart að 
heyra bæjarstjórann í Hafnarfirði í raun tala máli 
vegatolla í viðtali án þess að neinar ályktanir þess 
efnis hafi verið samþykktar í stjórnkerfi Hafnar
fjarðarkaupstaðar.

Vegaframkvæmdir í Hafnarfirði hafa lengi setið á 
hakanum og í raun ótrúlegt hvað slíkt hefur verið 
látið viðgangast næstum hljóðalaust þar til fyrir 
örfáum árum þegar farið var að þrýsta á gerð 
mislægra gatnamóta við Krýsuvíkurveg. Enn eru 
eftir mislæg gagnamót á Reykjanesbraut við 
Lækjargötu, enn er eftir að lagfæra gatnamót við 
Fjarðarhraun og hvergi eru alvöru umferðarstýrð 
gatnamót. Eftir að ljósastýring var „bætt“ á mótum 
Reykjavíkurvegar og Flatahrauns hafa langar 
biðraðir myndast þar sem ekki er tekið tillit til 
umferðarþunga hverju sinni. Þannig má margt laga.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
2. sunnud. í aðventu, 9. des.

Guðsþjónusta og 
sunnudagaskóli kl. 11

Kaffi, djús og piparkökur á eftir.
Verið velkomin!

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

Laugardagurinn 8. desember

Jólaljósin ljóma
Jólatónleikar  

Fríkirkjukórsins kl. 16
Sunnudagurinn 9. desember

Vinamessa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Krílakórar kirkjunnar syngja.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 9. desember

Aðventumessa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Skátar bera ljósið frá Betlehem til kirkju.
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson messar og
Guðmundur Sigurðsson leikur á orgelið.

Bylgja og Sigríður sjá um fjölbreytta 
dagskrá í sunnudagaskólanum.

 
TTT starf (10-12 ára)  

fimmtudaga kl. 17 - 18

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

Sorpsamþykkt staðfest
Bæjarstjórn staðfesti samhljóða samþykkt um meðhöndlun úrgangs
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9. desember 2018 kl. 13

Sunnudag  
kl. 13

Kaldárhlaupið er hluti af Hátíð Hamarskotslækjar sem nú er haldin í 9. sinn. 
Í ár eru 114 ár liðin frá því að Jóhannes J. Reykdal kveikti rafljós í 16 húsum í Hafnarfirði. Meðal þessara 
16 húsa sem fengu raflýsingu, var fyrsta verksmiðjan sem var raflýst, fyrsta skólastofnunin, fyrsta 
samkomuhúsið ásamt heimili frumkvöðulsins Jóhannesar J. Reykdal.

Kl. 12.00  Skráning kl. 12 við Hafnarfjarðarkirkju 
 Rútuferð þaðan að rásmarki kl. 12.30

Kl. 13.00  Kaldárhlaupið – Víðavangshlaup 10 km 
 Skráning og nánari upplýsingar á hlaup.is
 Hlaupaleiðin er farvegur Hamarskotslækjar. Rásmark er við nýja bílastæðið við Kaldársel. Þaðan 

er hlaupið að Kaldánni og eftir endurbættum stíg niður á Kaldárselsveg, hlaupið meðfram og eftir 
Kaldár sels vegi, í gegnum skóginn í Gráhelluhrauni að Lækjarbotnum og síðan eftir göngustíg 
meðfram Hamarskotslæk. Lokamark er á Strandgötunni við Jólaþorpið.  
Skráning kl. 12 við Hafnarfjarðarkirkju og rútuferð þaðan að rásmarki kl. 12.30.

Kl. 14 Verðlaunaafhending í Jólaþorpinu  
Frítt er í Suðurbæjarlaug í boði Hafnarfjarðarbæjar fyrir keppendur að hlaupi loknu.
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HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

100 ára
fullveldi

Íslands

Kaldárhlaupið

Skráning á www.hlaup.is



4    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 6. DESEMBER 2018 

Rosita YuFan Zhang eigandi tveggja 
Shanghai veitingastaða hefur opnað 
þriðja staðinn í Hafnarfirði, á Reykja
víkurvegi 74, glæsilegan stað sem er 
með leyfi fyrir allt að 250 manns í sæti 
í 600 m² húsnæði.

Shanghai og Rosita urðu landsfræg á 
síðasta ári er RÚV birti frétt um að 
eigandi Shanghai veitingastaðarins á 
Akureyri væri grunaður um mansal og 
hafa greitt laun langt undir kjara samn
ingum. Stuttu seinn var birt yfirlýsing 
frá Einingu Iðju að starfsfólk Shanghai 
hafi fengið greitt í samræmi við kjara
samning og stefndi eigandi Shanghai 
Ríkisútvarpinu fyrir falsfréttir.

Segir Rosita í samtali við Fjarðarfréttir 
að þetta mál hafi næstum gert út af við 
veitingastaðinn og valdið henni miklu 
tjóni. Hún ítrekar hins vegar að hún ætli 
aldrei að gefast upp.

FLUTTI TIL ÍSLANDS 1994
Rosita fluttist til Íslands árið 1994, þá 

24 ára gömul, er faðir hennar var ráðinn 
sem fimleikaþjálfari hjá Stjörnunni. 
Bjó hún þá rétt við íþróttahúsið í 
Ásgarði í Garðabæ. Hún hefur búið á 
Akureyri og í Hafnarfirði en býr nú á 
Álftanesi.

Í dag rekur Rosita Shanghai veitinga
staðina auk þess að reka ferðaskrifstofu 
og segist ekki vera í neinum vafa um að 
hún geti fyllt staðinn á sumrin. Hingað 
koma tugir þúsunda asískir ferða menn 
sem sækja í stað sem þennan. Sagði 
hún að áhugi asísks fólks sem býr á 
Íslandi einnig mjög mikinn og þegar 
hafi verið bókað fyrir stóran hóp í 
þessari viku án þess að opnunin hafi 
verið auglýst. Þó hún leggi áherslu á 
þjónustu við ferðamenn þá segist 
Rosita þó leggja mesta áherslu á að 
geta þjónustað heimafólki og hlakkar 
til að fá Hafnfirðinga í mat.

FIMM STAÐIR Í LOK 
NÆSTA ÁRS
Hún stefnir á opnun á fjórða staðnum 

í Pósthússtræti 13 á næsta ári og í lok 
þess árs ætlar hún að opna veitingastað 
í Reykjanesbæ. Það er því engan bilbug 
á henni að finna en undirbúningur að 
opnun í Hafnarfirði hefur tekið um tvö 
ár eða frá því að hún tók húsnæðið á 
leigu.

Hún hefur lagt mikla vinnu í að gera 
húsnæðið allt sem glæsilegast og segir 
þennan stað verða einn af stærstu 
kínversku veitingastöðum í Evrópu. Öll 
aðstaða sé þar hin glæsilegasta, bæði 
fyrir gesti og starfsfólk en þarna munu 
starfa 5 kínverskir kokkar auk fleira 
starfsfólks. Glæsilegt, stórt og vel búið 
eldhús hefur verið sett upp en Rosita 
leggur gríðarlega áherslu á að nota 
eingöngu fyrsta flokks hráefni og bjóða 
upp á hágæða mat. Rosita er nýkomin 

heim frá Kína þar sem hún ræddi við 
ýmsa birgja en hún segir erfitt að fá öll 
hráefni hér á landi og réttu kryddin og 
þurfi því að flytja það sjálf inn.

GLÆSILEGT HLAÐBORÐ
Staðurinn var opnaður í gær, 

miðvikudag og verður opið kl. 1821 
þar sem boðið verður m.a. upp á 
glæsilegt hlaðborð fyrir aðeins 3.990 kr. 
Þar verður að finna fjölbreyttan kín
verskan mat, sushi og grillmat. Getur 
fólk valið sér að vild og fylgir með 
gæða kínverskur bjór. 

Frá og með næsta mánudegi verður 
opnað fyrr og boðið upp á hádegis
verðartilboð og sagði Rosita að þar ætti 
fólk að geta fengið góða máltíð fyrir 
1.990 kr.

Veitingastaðurinn Shanghai er því 
enn ein rósin í veitingahúsaflóruna í 
Hafnarfirði en fáir mjög stórir veitinga
staðir eru í bænum.

Stór kínverskur veitingastaður hefur 
verið opnaður í Hafnarfirði

Shanghai á Reykjavíkurvegi 74 getur tekið 250 manns í sæti

Rosita leggur mikið upp úr fallegum handunnum skreytingum.

Rosita YuFan Zhang eigandi Shanghai veitingastaðanna.

Glæsilegur og gríðarlega stór veitingastaður Shanghai við Reykjavíkurveg, þar sem Iðnskólinn var forðum.
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Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu  
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á  

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Laugardagurinn 8. desember 

kl. 14 og 16 Tónajól - hátíðartónleikar Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar í Íþróttahúsinu við Strandgötu

14:00 Jóla Wally sýnir mögnuð sirkusbrögð
14:30 Vigga og Sjonni leika jóladjazz
15:00 Íþróttálfurinn, Siggi Sæti, Solla Stirða og Halla
15:30 Barnakór Víðistaðakirkju

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

kl. 18:00 Jólaævintýrið í Hellisgerði

Sunnudagurinn 9. desember

13:30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14:00 Úrslit í Kaldárhlaupinu 
14:30 Guðrún Árný og barna- og unglingakór 
Hafnarfjarðarkirkju
15:00  Jólaball með Skoppu og Skrítlu

Grýla verður á vappi um bæinn og Bettína á ferli á 
Strandgötunni með hestvagninn sinn frá kl. 14:00

Hver á best skreytta húsið í Hafnar�rði?

Þú? Nágranni þinn? Vinur þinn í vesturbænum eða hver?
Sendu okkur ábendingu á jolathorp@hafnar�ordur.is
Verðlaun verða veitt fyrir best skreytta húsið í desember

Nánar á jolathorpid.is

Bogfimisamband Íslands hefur í net
kosningu kosið Hafnfirðinginn Nóa 
Barkarson íþrótta mann ársins í bogfimi. 
Nói er rétt tæplega 15 ára gamall og 
búinn að stunda bogfimi í rúmt ár. Hann 
er á þeim tíma búinn að eigna sér meiri
hlutann af Íslandsmetaskránni í öllum 
aldursflokkum. Hann sló 16 Íslandsmet 
í trissuboga á tímabilinu í U15, U18 og 
U21 flokki og er Íslandsmeistari í U18 
innandyra og utandyra ásamt því að 
vinna Íslandsbikarmótið með forgjöf. 
Hann er einnig einn iðnasti keppandinn.

Nói keppti á Norðurlandameistaramóti 
ungmenna á árinu þar sem hann varð í 
4. sæti. Það telst afrek þar sem Danir  
eru margfaldir heimsmeistarar í liða og 
einstaklingskeppni og barna og ungl
ingastarf þeirra er eitt það sterkasta í 
heimi.

Á næsta ári mun Nói keppa á bæði 
Norðurlandameistaramóti ungmenna 

og European Youth Cup þar sem hann 
er talinn eiga mikla möguleika á verð
launum.

Nói náði frábærum árangri á þessu ári 
og það verður spennandi að fylgjast 
með hvað mun gerast í framtíðinni hjá 
honum.

16 Íslandsmet í einstaklingskeppni í 
U15, U18 og U21 flokkum

Tvisvar Íslandsmeistari í U18 flokki 
einstaklinga.

Helsti árangur/afrek: 4. sæti í undan
keppni Norðurlandameistaramóts ung
menna.

NÝTT BOGFIMIFÉLAG Í 
HAFNARFIRÐI
Í september sl. var stofnað Bog

fimifélagið Hrói Höttur en markmið 
félagsins að auka útbreiðslu og kynn
ingu á bogfimi sem íþrótt í Hafnarfirði 
og nágrenni.

Nói íþróttamaður 
ársins í bogfimi

Nói Barkarson.

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber
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Hafnarfjarðarbær og Útlendinga
stofnun hafa gert með sér samning um 
þjón ustu við umsækjendur um alþjóð
lega 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 
Útlend ingastofnun 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 um 
sækjend urnir 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 Hafnarfjarð
ar bær um  sækjendum margvísleglega 
þjónustu, skólavist fyrir börn og aðra 
félagslega þjónustu. Þá er gert ráð fyrir 
túlkaþjónustu, tómstundum, inter net
aðgangi og fullorðinsfræðslu.

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

Nýr samningur við 
Útlendingastofnun

Samningur um þjónustu og húsnæði fyrir 60 manns Þann 17. janúar síðastliðinn sam
þykkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar að 
skilyrða fjárveitingar til íþróttafélaga og 
þeirra sem bjóða upp á tómstundaiðkun 
fyrir börn og unglinga. Þar kom 
eftirfarandi fram:

„Félögin setji sér siðareglur, við
bragðsáætlanir og fræði sitt fólk um 
ofbeldi, kynferðislega áreitni og 
kynferðisofbeldi. Einnig skulu sömu 
aðilar stofna óháð fagráð sem taki á 
móti ábendingum og kvörtunum iðk
enda. Þá skulu þeir sem Hafnar fjarðar
bær styrkir eða gerir samninga við sýna 
fram á að farið sé eftir jafnréttisáætlunum 
og jafnréttislögum í starfi sínu og að 
aðgerðaráætlun sé skýr. Hafi félag ekki 
gert jafnréttisáætlun með aðgerðar
áætlun skal það gert. Hafnarfjarðarbær 
hefur eftirlit með því að fyrrgreind 
atriði sé uppfyllt og fjárveitingar skil
yrðast við.“

FLEST EFTIR AÐ SETJA SÉR 
SIÐAREGLUR
Í úttekt á jafnréttismálum innan 

íþróttafélaga Hafnarfjarðar sem unnin 
var af íþrótta og tómstundanefnd í apríl 
sl. kemur ýmislegt fróðlegt fram og eru 
niðurstöðurnar eftirfar andi:

Með þessari samþykkt bæjarstjórnar 
ætti að vera mikil hvatning fyrir íþrótta
félög að koma sér upp jafnréttis áætlun 
og siðareglum. En flest öll félög/deildir 
eiga eftir að koma sér upp siða reglum 
og/eða gera þær reglur meira áberandi. 
Í skýrslunni kemur fram að ekki öll 
félög/deildir notast við jafnréttisstefnu 
og jafnframt kemur fram að sum félög 
og deildir sem að styðjast við 
jafnréttisstefnu fari ekki að fullu eftir 
þeim. Því miður virðist vera eins og að 
jafnréttisstefnan sé aðeins til sýnis. 
Ítrekað kom fram í svörum frá félög
unum/deildunum að það væri alveg 
óþarfi að fara í átaksverkefni eða gera 
mælingar á kynjahlutfalli iðkenda eða 
jafnréttisstefnunni vegna þess að það 
væru allir jafnir.

Það dugar ekki að hafa jafnréttisstefnu 
ef félag/deild telur að það þurfi ekki að 
styðjast við jafnréttisstefnu og nota 
hana sem tól/verkfæri til þess að ná 
fram sem mestum jöfnuði í starfi félag
anna. Það verður áhugavert að sjá 
hvern ig mál þróast og hvort að árangur 
náist í jafnréttismálum innan íþrótta
félaga Hafnarfjarðar þar sem það á við. 

Í svörum frá íþróttafélögunum má 
greina að jafnréttisfræðslu er ábótavant 
og má þar margt bæta. Einnig kom 
fram að félög hafa ekki alltaf tök á að 
fara í hin ýmsu átaksverkefni vegna 
skorts á fjármagni. Það ætti ekki að vera 
til fyrirstöðu fyrir félögin að halda 
jafnréttisfræðslu.

Það eru líka margt sem er jákvætt, 
æfingatímum er vel/ágætlega skipt upp 
á milli kynja og aldursflokka, og sam
kvæmt svörum frá félögunum/deild
unum þá fara laun ekki eftir kyni heldur 
reynslu og menntun og jafnt aðgengi er 
að endurmenntun. Félögin eru með
vituð um að bæði kynin séu jafn áber
andi í fræðslu og kynningarefni sem 
koma frá félögunum/deildunum og 
jafn framt er jafnræði í verðlaunum. 
Einnig kom fram misræmi milli kynn
inga deilda innan félaga, sumar fara í 
skóla til þess að kynna starfið sitt á 
meðan aðrar telja það bannað. Það þarf 
að samræma aðgengi tómstunda og 
íþrótta félaga að kynningu til barna í 
bæjarfélaginu.

JAFNRÆÐI VERÐUR LÍKA 
AÐ VERA Í AÐGENGI AÐ 
KYNNINGAREFNI OG 
KYNNINGUM

Í flestum boltaíþróttum er kynja
hlutfallið iðkenda um 60/40 þar sem 
kvenkyns iðkendur eru í minnihluta. 
Það er á ábyrgð þeirra félaga að jafna 
það kynjahlutfall og vinna með styrk
ingu á kvennaflokkum félaganna. Það 
er jákvætt að félögin flest eru meðvituð 
um mikilvægi jafnréttis áætlana og að 
setja sér stefnu í jafn réttismálum. Sum 
sérgreinasamböndin virðast halda vel 
utan um sín félög, eins og Frjáls íþrótta
sambandið með launatöflum og öðrum 
viðmiðum. Það þarf að styðja íþrótta
félögin í því að koma á virkum 
jafnréttis áætlunum.

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, 
íþrótta og tómstundanefnd, íþrótta full
trúi Hafnarfjarðar, ÍSÍ, sérgreina sam
böndin og íþróttafélögin verða að vinna 
saman að því að hvert eitt og einasta 
félaga setji sér skýrar siðareglur og 
jafnréttis áætlun. Að þessum stefnum sé 
fylgt eftir með mælingum og áætlunum. 
Hafnar  fjarðarbær hefur stigið fyrsta 
skrefið í þá átt með ákvörðun bæjar
stjórnar að setja á laggirnar óháð fagráð.

Fæst íþróttafélög hafa 
sett sér siða regl ur

Bæjarstjórn gerði kröfur vegna styrkveitinga
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Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Þöll við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  
um helgina!

Opið alla daga  
til jóla kl. 10-18

Íslensk jólatré  
og skreytingar úr 
efnivið skógarins

www.skoghf.is — Finndu okkur á Facebook
Nánari upplýsingar í síma 555 6455 og 894 1268

Auglýsingar
 

sími 565 3066 - 896 4613
gudni@fjardarfrettir.is
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AÐSKOTAHLUTUR 
Í UMHVERFINU,
AUÐLIND Í SORPU

Íbúar Hafnarfjarðar geta sett allt plast saman í lokuðum 

plastpoka í sorptunnuna. Plastpokarnir eru flokkaðir 

vélrænt frá öðru rusli og þeim komið í endurnýtingu.

Flokkuðu plasti má einnig skila í grenndargáma eða 

á endurvinnslustöðvar SORPU. 

Nánari upplýsingar á facebook.com/plastipoka

HAFNFIRÐINGAR!
NÚ FER ALLT PLAST Í POKA

SORPTUNNA
(ORKUTUNNA)

PLAST SKOLAÐ STAFLAÐ

SETT Í PLASTPOKA OG 
BUNDIÐ VANDLEGA FYRIR
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Tendrað á jólatrénu sem nú er gjöf frá vinabænum Cuxhaven í Þýskalandi
Fjölmennt í Jólaþorpinu á fyrsta degi og kórar bæjarins      sungu inn jólin á maraþontónleikum í Hafnarborg

Fjölmennt var á Thorsplani sl. 
föstudag þegar tendrað var á jólatrénu á 
Thorsplani. Tréð er gjöf frá vinabæ 
Hafnarfjarðar, Cuxhaven í Þýskalandi 
og kom hópur manns frá Cuxhaven til 
að fylgja gjöfinni eftir.

Þetta var jafnframt fyrsti opnunar
dagur í Jólaþorpinu en til jóla verður 
opið þar um helgar kl. 1217. Að venju 
söng Karlakórinn Þrestir í upphafi en 
síðan kom tónlistarfólkið Friðrik Dór, 
Jóhanna Guðrún og Davíð Sigur
geirsson en Bubbi Morthens var síðast
ur á dagskránni.

Thorsplan er fagurlega skreytt, 
jólatréð er glæsilegt með fallegum risa 
stórum jólapökkum undir trénu og góð 
stemmning var í þorpinu. Þar ilmaði af 
ristuðum möndlum og heitu súkkulaði 
og virðist sem vel hafi tekist til í litlu 
jólahúsunum.

Jólaballið á sunnudeginum var ekki 
mjög fjölmennt en einstaklega 
skemmti  legt og nutu vel þeir sem 
mættu en myndband frá því má sjá á 
Facebooksíðu Fjarðarfrétta ásamt fleiri 
myndböndum.
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Tendrað á jólatrénu sem nú er gjöf frá vinabænum Cuxhaven í Þýskalandi
Fjölmennt í Jólaþorpinu á fyrsta degi og kórar bæjarins      sungu inn jólin á maraþontónleikum í Hafnarborg

Fleiri myndir má finna á www.fjardarfrettir.is og á Facebook
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Fyrsta sex mánaða þrepi verkefnisins 
Fjölþætt heilsurækt í Hafnarfirði – 
heilsuefling fyrir eldri aldurshópa 65+ 
er nú lokið. Að loknum kynningarfundi 
í byrjun ársins voru rúmlega 170 þátt
takenda skráðir í verkefnið en draga 
þurfti um þátttöku þar sem mun færri 
komust að en vildu. Þeir sem drógust 
inn á haustið, um 60 þátttakendur eru 
nú allir orðnir virkir þátttakendur. Um 
200 einstaklingar taka nú þátt í verk
efninu, um 150 á öðru þrepi þess og 60 
á fyrsta þrepi.

MEGINMARKMIÐ 
VERKEFNIS OG FYRSTU 
NIÐURSTÖÐUR
Megin viðfangsefni þessa verkefnis er 

heilsutengt forvarnarstarf, markvisst 
lýðheilsutengt inngrip með raunprófan
leg um aðferðum og mælingum. Áhersla 
er á daglega þolþjálfun og styrkt ar
þjálfun tvisvar sinnum í viku auk mánað
arlegra fræðsluerinda um nær  ingu, lyf og 
notkun lyfja tengda þjálf unar tíma og 
aðra heilsutengda þætti. Þátttakendur 
sem hófu þátttöku í byrjun febrúar á 
þessu ári þreyttu mælingar fyrir þjálfun
ar tíma og síðan aftur að 6 mánuðum 
liðnum. Ein staklega jákvæðar niður
stöður komu í ljós í kjölfar seinni 
mælingar miðað við grunnmælingar.

DAGLEG HREYFING 
GRUNN UR AÐ GÓÐRI 
HEILSU

Dagleg hreyfing jókst verulega hjá 
þátttakendum. Hún var fyrir verkefnið 
rúmlega 11 mínútur á dag en var við lok 
fyrsta þreps, eftir 6 mánuði, rúmlega 28 
mínútur sem gera um 147% aukningu. 
Þetta er einstaklega ánægjulegt þar sem 
viðmið alþjóðlegra heilbrigðisstofnana 
er 30 mínútna dagleg hreyfing fyrir 
þennan aldurshóp. Þá var einnig veru
leg aukning á þátttöku í styrktarþjálfun 

en aðeins um 15% þátttakenda höfðu 
stundað styrktarþjálfun að einhverju 
marki áður. Meðalfjöldi á viku að 
lokinni 6 mánaða þjálfun var 1,72 skipti 
en viðmiðin eru 2 skipti á viku frá 
alþjóðlegum heilbrigðisstofnunum. 
Þessi tvö atriði ásamt einstaklega vel 
sóttum fræðslu erindum og vilja hinna 
eldri til að kljást við breytingar á eigin 
lífsstíl skapa þann árangur sem náðst 
hefur í öðrum mælingum. 

HELSTI ÁRANGUR
• Blóðþrýstingur, efri mörk, hafa 

lækkað verulega, eða úr 149 niður í 138 
mmHg sem gera um 7% árangur, neðri 
mörkin lækkuðu einnig, úr 83 niður í 
80 mmHg sem er ágætur árangur þar 
sem þátttakendur eru komnir niður í 
eðlilegan blóðþrýsting neðri marka og 
úr háþrýstingi efri marka

• Hvíldarpúls lækkaði samhliða því 
sem afkastageta jókst um rúmlega 8% 
sem hvort tveggja eru ánægjuleg tíðindi 
hjá fólki á aldrinum 65–90 ára

• Hreyfifærni. Styrkur í fótleggjum 
jókst um 17,2%, vöðvaþol arma um rúm
lega 27% auk þess sem allar mæl ingar 
tengdar hreyfifærni færðust til betri vegar

• Fituprósenta og fitumassi. Bæði 
fitu   prósenta og fitumassi lækkaði sam
hliða því sem vöðvamassi jókst

• Lífsgæði færðust til betri vegar og 
almennt hefur þátttakendum liðið vel 
samhliða því að félagslegir þættir hafa 
eflst 

• Þessar niðurstöður eru sam bæri
legar niðurstöðum hjá þátttakendum í 
Reykjanesbæ sem taka þátt í sama 
verk efni. Verkefnið leiðir vonandi til 
þess að viðkomandi aðilar geti sinnt 
at  höfnum daglegs lífs lengur, búið 
leng  ur í sjálfstæðri búsetu og orðið 
hvati fyrir aðra eldri einstaklinga og 
samfélagið allt til að efla eigin heilsu 
með markvissri heilsueflingu. Þess má 
geta að meðalaldur hópsins er rúmlega 
73 ár, karla um 74 ár og kvenna tæplega 
73 ár. Yngsti þátttakandi er 65 ára en sá 
elsti 90 ára.

Hópurinn hefur verið duglegur að 
gefa af sér, flestir fylgja æfingaáætlunum 
vel og flestir staðráðnir í því að halda 
áfram. Brottfall milli þrepa var rúmlega 
12% sem er langt umfram væntingar en 
gera má ráð fyrir allt að 2040% brott
falli hjá þessum aldurshópi í verkefnum 
af þessum toga.

Á réttri leið að farsælum efri árum
Dagleg hreyfing jókst og styrkur jókst á fyrstu 6 mánuðum átaksverkefnis

Janus Guðlaugsson, hjá Janus heilsueflingu, kynnir verkefnið fyrir eldri borgurum í janúar sl.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

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

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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Bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar hefur 
samþykkt nýja húsnæðisáætlun um 
stöðu húsnæðismála í sveitarfélaginu 
og er hún gerð til ársins 2026. 

Hlutverk áætlunar er að draga fram 
mynd af því hver staða húsnæðismála 
er í sveitarfélaginu, greina framboð og 
eftirspurn eftir mismunandi húsnæðis
formum og setja fram áætlun um 
hvern ig sveitarfélagið ætlar að mæta 
húsnæðisþörf heimila, til skemmri og 
lengri tíma. 

Húsnæðisáætlun hefur það að megin
markmiði að stuðla að auknu húsnæðis
öryggi íbúa í sveitarfélaginu. Síðan í 
maí 2016 hefur starfshópur skipaður af 
bæjarráði unnið að verkefninu ásamt 
fjölskylduþjónustu og skipulagsfulltrúa. 

HELSTU FORSENDUR  
TIL GRUNDVALLAR
Helstu forsendur sem liggja til grund

vallar þessari greiningu og áætlun eru 
gildandi aðal og deiliskipulagi Hafnar
fjarðar, greining á gögnum meðal 
annars frá Hagstofu Íslands, Íbúða
lánasjóði, Þjóðskrá Íslands og Hafnar
fjarðarkaupstað. Almennt miðast gögn 
frá Hafnarfjarðarkaupstað við lok júní 
2018. Í kjölfar greiningar á stöðu hús
næðismála og samsetningar íbúa í 
sveitarfélaginu var farin sú leið að gera 
hluta af upplýsingum aðgengilegar á 
heimasíðu sveitarfélagsins með upp
lýsingamælaborði. 

LEIGUMARKAÐUR OG 
FASTEIGNAMARKAÐUR
Meðalleiguverð í Hafnarfirði á árinu 

2017 byggt á þinglýstum leigu samn
ingum nam 2.158 kr. á m². Meðal leigu
verð hefur hækkað um 39% frá árinu 
2013. 

Meðalleiguverð í félagslegum íbúð
um sveitarfélagsins er um 1.130 kr. á 
m² á sama tíma. Samkvæmt aðal og 

deiliskipulagi er áætlun um úthlutun 
lóða til íbúðarbyggingar fyrir allt að 
4.950 íbúðir til ársins 2030. 

Sú uppbygging mætir íbúða þörf skv. 
spá Hagstofu Íslands og rúmlega það 
að því gefnu að allar lóðir verði 
fullnýttar til byggingar á íbúðum á 
uppgefnu tímabili. 

Ef miðað er við að 2,9 íbúar búi í 
hverri íbúð er möguleiki á allt að 
14.300 manns geti búið í þessum 
íbúðum. Áætluð skipting þessara lóða 
er að 73% þeirra séu fjölbýlishús, 17% 
raðhús/parhús og 10% einbýlishús og 
mun uppbygging vera í Áslandi, 
Skarðshlíð, Hamranesi og Hrauni.

Samkvæmt aðal og deiliskipulagi er 
byggingatímabil á Hraunum áætlað til 
ársins 2035. Fermetraverð í sérbýli var 
346 þús. kr. að meðaltali á árinu 2017 
og hækkaði um 25% milli ára. Alls 
hefur fermetraverð hækkað um 52% frá 
árinu 2013. Fermetraverð í fjölbýli var 
401 þús. kr. að meðaltali á árinu 2017 
og hækkaði um 22% milli ára. Alls 
hefur fermetraverð hækkað um 68% frá 
árinu 2013.

MEGINMARKMIÐ AÐ 
TRYGGJA ÍBÚUM 
HÚSNÆÐI VIÐ HÆFI
Meginmarkmið Hafnarfjarðarbæjar í 

húsnæðismálum er að tryggja íbúum 
sveitarfélagsins húsnæði við hæfi. 
Áhersla er lögð á að íbúar hafi öruggt 
húsnæði hvort sem fólk þarfnast stuðn
ings með sín húsnæðismál eða ekki. 
Fjölbreytt framboð þarf að vera fyrir 
hendi til að koma til móts við íbúa. 
Horfa þarf til íbúaþróunar í sveitar
félaginu og við framboð húsagerða og 

búsetukosta þarf að taka mið af þróun 
samfélagsins og húsnæðismarkaðarins 
á hverjum tíma, svo sem varðandi 
fjölskyldu stærðir, aldurssamsetningu, 
stöðu á byggingarmarkaði og efna
hagsþróun. Húsnæðisáætlun Hafnar
fjarðarbæjar tekur mið af fjölbreyttu 
mannlífi og heilsueflandi samfélagi þar 
sem horft er til umhverfissjónarmiða og 
sérstöðu sveitarfélagsins hvað varðar 
verndun byggðar og samspil við 
ósnortna náttúru sveitarfélagsins.

HELSTU ÁHERSLUR TIL 
NÆSTU FJÖGURRA ÁRA

• Gert er ráð fyrir framlagi að fjárhæð 
500 milljónir króna á ári til fjárfestinga 
í félagslega húsnæðiskerfinu á árunum 
2019 til 2022.
• Stofnuð hefur verið húsnæðis sjálfs
eignarstofnun í eigu Hafnarfjarðarbæjar 
sem mun byggja tvö sex íbúða fjölbýlis
hús fyrir þá sem eru undir tekju og 
eignamörkum samkvæmt lögum um 
almennar íbúðir.
• Farið verði í heildstæða stefnumótun 
í samráði við notendur um fram tíðar
fyrirkomulag búsetumála fatlaðs fólks í 
sveitarfélaginu, meðal annars með til
liti til þjónustu í eigin húsnæði. Lögð 
verði áhersla á fjölbreytni búsetu forma 
í samráði við notendur.

Ný húsnæðisáætlun samþykkt
Meginmarkmið að tryggja íbúum Hafnarfjarðar húsnæði við hæfi
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Þessi ungi herra spígsporaði stoltur um á 100 ára fullveldisamælinu í 
Hásölum í sínum þjóðlega búningi og fannst hann vera Batman!
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Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Þöll við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  
um helgina!

Opið alla daga  
til jóla kl. 10-18

Íslensk jólatré  
og skreytingar úr 
efnivið skógarins

www.skoghf.is — Finndu okkur á Facebook
Nánari upplýsingar í síma 555 6455 og 894 1268
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Þjóðlegt yfirbragð var yfir messunni í 
Hafnarfjarðarkirkju sl. sunnudag. Þar 
mátti sjá fjölmarga kirkjugesti í 
íslenskum þjóðbúningi og þær sem lásu 
ritningalestra og bænir voru klæddar 
þjóðbúningi. Sr. Jón Helgi Þórarinsson, 
prestur Hafnarfjarðarkirkju kynnti 
þjóð  búninga þeirra sem lásu. 

Jón Sigurðsson rekstrarhagfræðingur 
og fv. ráðherra flutti hátíðarræðu og 
fjall  aði um fullveldi og sjálfstæði 
Íslend   inga.

Veisla var í safnaðarheimilinu eftir 
messu þar sem einnig fór fram útskrift 
Annríkis en alls útskrifuðust 29 konur 
sem höfðu lært að sauma þjóðbúninga.

Messan var hluti af 100 ára full
veldisafmæli Hafnarfjarðar og Hátíð 
Hamarskotslækjar.

HÁTÍÐ 
HAMARSKOTSLÆKJAR
Laugardaginn 1. desember hófst 

Hátíð Hamarskotslækjar sem í ár var 
tileinkuð 100 ára fullveldisafmæli 
Íslands. Það er Steinunn Guðnadóttir 
sem hefur borið veg og vanda af 
undirbúningi þessarar hátíðar sem 
hefur verið árleg.

Eyjólfur Eyjólfsson og nemendur 
hans í Söngskóla Sigurðar Dementz 

heilluðu gesti með söng og leik á 
langspil, hinu þjóðlega hljóðfæri en 
Eyjólfur kynnti langspilið fyrir hátíðar
gestum.

Steinunn Guðnadóttir hélt fróðlegan 
fyrirlestur um Jóhannes J. Reykdal, 
frumkvöðul rafvæðingar í Hafnarfirði 
og sagði frá Hafnarfirði í byrjun 20. 
aldar.

Halldór Árni Sveinsson, sem unnið 
hefur með Steinunni að gerð heimildar
myndar um Jóhannes sýndi brot úr 

þeirri mynd og Guðrún Hildur Rosen
kjær hjá Annríki, þjóðbúningum og 
skarti, kynnti íslenska þjóðbúning inn, 
þróun hans og áhrif Sigurðar Guð
mundssonar, Sigurðar málara. Nokkuð 
fjölmennt var á hátíðinni og fjölmargir 

í íslenskum þjóðbúningi sem setti 
skemmtilegan svip á hátíðina.

Þjóðbúningar voru áberandi um helgina
100 ára fullveldi fagnað með Hátíð Hamarskotslækjar og hátíðarmessu

Steinunn Guðnadóttir flutti fyrirlestur um Jóhannes J. Reykdal.

Guðrún Hildur Rosenkjær við útskrift nemenda sinna.

Ritningalestrar og bænir voru lesnar af konum í þjóðbúningi.

Eyjólfur Eyjólfsson og nemendur hans léku á langspil og sungu.
Fullveldisafmæliskaka.
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Flestir voru með blóðsykurinn í lagi 
þegar félagar úr Lionsklúbbunum í 
Hafnarfirði mældu blóðsykur í blóði 
gesta í Hafnarborg sl. laugardag.

Einstaka mældist með of hátt blóð
sykurmagn og voru þeir hvattir til að 
leita til læknis til nánari rannsóknar.

Voru Lionsfélagar ánægðir með 
þátttöku bæjarbúa þegar blaðamaður 
Fjarðarfrétta lét mæla blóðsykurmagnið 
hjá sér um hádegisbil. Aldur, kyn og 
blóðsykurmagn er skráð sem gefur 
ágæta mynd af ástandi bæjarbúa.

 
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

Banna 
farsíma-
notkun á 

skólatíma
Öldutúnskóli hefur ákveðið að banna 

notkun farsíma á skólatíma nemenda 
frá næstu áramótum.

Þetta þýðir að ekki má nota síma fyrir 
fyrstu kennslustund dagsins, í frí mín
útum, hádegishléi, á leið í eða úr íþrótt
um, í kennslustundum, eftir síðustu 
kennslu stund og í frístundaheimilinu.

Ef nemendur koma með farsíma í 
skólann á að vera slökkt á þeim og þeir 
ofan í tösku eða í læstum skáp nemenda 
unglingadeildar.

Ef foreldrar þurfa að ná sambandi við 
börnin sín á skólatíma á að gera það í 
gegnum skrifstofu skólans. Foreldrar 
barna í frístundaheimili eiga að hafa 
samband við frístundaheimilið ef það 
þarf að koma einhverjum skilaboðum 
til barnanna.

Nemendur hafa aðgang að snjall
tækjum í skólanum á skólatíma og eiga 
því ekki að nota eigin snjalltæki í 
skólanum. Nemendur á öllum stigum 
geta nýtt spjaldtölvur í námi.

Brjóti nemendur þessa reglu varðandi 
símana verður það unnið skv. agaferli 
skólans.

Valdimar Víðisson, skólastjóri 
Öldutúnsskóla segir í Facebook færslu: 
„Þurfum aðeins að staldra við og skoða 
á hvaða vegferð við erum varðandi 
samskipti. Aðgengi að börnum er orðið 
með þeim hætti að sumir foreldrar hafa 
samband við börnin sín á skólatíma í 
farsíma barnanna, jafnvel á meðan 
börnin eru í tíma.

Við ætlum í þetta verkefni með 
foreldrum og nemendum. Erum sann
færð um að þetta skilar sér í betri skóla
brag.“

Á vef skólans segir að þessi regla hafi 
verið í gildi og því sé engin breyting á 
skólareglum. Þar segir að nemendur 
eigi ekki að koma með óþarfa hluti í 
skólann. Það hefur verið litið framhjá 
þessu undanfarin ár varðandi ungling
ana því þeir hafa stundum fengið að 
nýta símana í námi. Nú þurfi það ekki 
lengur með tilkomu spjaldtölva.

Flestir með blóðsykurinn í lagi
Lionsfélagar mældu blóðsykur í blóði bæjarbúa
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tapað - fundið

Gleraugu fundust við göngustíg 
skammt frá Engidalsskóla.  

Eigandi getur vitjað þeirra hjá Ástu,  
í síma 899 2239. 

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

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

Náið og traust samstarf heimilis og 
skóla skiptir máli. Rannsóknir sýna að 
ávinningurinn er m.a. betri líðan barna í 
skólanum, aukin áhugi og 
sjálfstraust nemenda, betri 
ástundun og það eflir sam
takamátt foreldra í uppeldis 
og menntunarhlutverkinu. 
Það er m.a. af þessum ástæð
um að samkvæmt lögum eiga  
foreldrafélög að vera starfandi 
í öllum grunnskólum, sem 
hafa það að markmiði að 
styðja við skólastarfið, stuðla 
að velferð nemenda og efla tengsl 
heimilis og skóla. 

Foreldrafélög eru vettvangur fyrir 
foreldra til að hafa áhrif á skóla
samfélagið með uppbyggjandi hætti. 
Bekkjafulltrúar hafa frumkvæði að og 
taka þátt í undirbúningi að sameigin
legum viðburðum í bekkjarstarfinu í 
samstarfi við kennara og foreldra sem 
stuðla að auknum tengslum foreldra, 
kennara og nemenda. Reynslan stað
festir að þar sem foreldra þekkjast 
geng ur betur að leysa mál sem upp 
koma bæði innan bekkjarins og milli 
skólasystkina. Stjórnir foreldra félag
anna standa fyrir mikilvægu starfi, s.s. 
fræðslu og viðburðum og eiga einnig í 
nánu samstarfi við skóla stjórn endur og 
starfsfólk félags miðstöðv anna. Þá eiga 
for eldrar fulltrúa í skólaráði enda mikil
vægt að rödd foreldra heyrist sem 
víðast og þeir hafi aðkomu að ákvarð
ana töku sem varðar velferð barnanna 
þeirra.

Foreldrafélög í Hafnarfirði hafa einnig 
sameiginlegan samstarfsvettvang sem er 
Foreldraráð Hafnarfjarðar. Hlut  verk 

þess er að vera málsvari 
foreldra grunn skólabarna og 
vinna að sameiginlegum 
málefnum foreldra félaganna í 
Hafnar firði. Foreldraráðið 
hefur áheyrnar fulltrúa í 
fræðsluráði Hafnarfjarðar og í 
íþrótta og tóm stunda nefnd og 
oft er óskað eftir til nefningum 
í ýmsa starfs hópa á vegum 
bæjarins sem fjalla um velferð 

barn anna. 
Nýlega hélt Foreldraráðið fjölmennt 

mál þing um forvarnir undir yfir
skriftinni „Ekki barnið mitt“ í sal Flens
borgarskóla. Í lok málþingsins skrifuðu 
málþingsgestir undir svohljóðandi 
ályktun: „Stjórn foreldraráðs Hafnar
fjarðar leggur til að Hafnarfjarðarbær 
stórefli forvarnir í samvinnu við 
fagaðila, lögreglu og foreldra. Þá er 
hvatt til þess að starfsemi Götuvitans 
verði aukin verulega og úrræðum fyrir 
börn í vanda fjölgað“. Í kjölfar 
málþingsins héldu fulltrúar Foreldra
ráðsins á fund með bæjarstjóra og 
afhentu honum ályktunina ásamt 
undirskriftunum með ósk um að málið 
fengi efnislega meðferð innan bæjar
stjórnar og að forvarnarmál séu sett í 
forgang í samstarfi við foreldra. Nú 
hefur því verið lýst yfir að settur verði á 
fót starfshópur til að fjalla um leiðir í 
eflingu forvarna. Við í stjórn Foreld
ráðsins fögnum því og erum fús til að 
leggja því lið.

Stefán Már 
Gunnlaugsson

Foreldrasamstarf 
sem virkar

Samtakamáttur foreldra skiptir máli 
og hefur áhrif. Með traustu og góðu 
samstarfi getum við komið svo miklu 
til leiðar í stuðningi við skólastarfið og 
velferð barnanna okkar. Forsendan er 
virk þátttaka okkar allra í þágu barnanna 
og skólans. 

Höfundur er formaður stjórnar 
Foreldraráðs Hafnarfjarðar.

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.

Tónajól – stórtónleikar
Tónajól - stórtónleikar verða í Íþrótta húsinu við Strand-
götu á laugardaginn kl. 14 og 16.
Hátíðartónleikar nemenda Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
með Sinfóníuhljómsveit skólans, gítarsveit, kórsöng, 
lúðrasveit, hrynsveit, píanóleik og forskólanum. Gestir 
tónleikanna eru söngkonurnar Guðrún Árný og Margrét 
Eir.

Jólatónleikar Fríkirkjukórsins
Jólaljósin ljóma er yfirskrift kórs Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 
sem haldnir verða í Fríkirkjunni á laugardag kl. 16. 
Sungin verða Innlend og erlend jólalög og hátíðlegir 
aðventusálmar. Kirstín Erna Blöndal syngur einsöng, 
Fríkirkjubandið spilar, stjórnandi er Örn Arnarson.

Jólafundur skátagildanna
Árleg fjölskylduhátíð eldri skáta verður í Skátalundi á 
sunnudaginn kl. 14. Hátíðin er haldin af St. 
Georgsgildinu í Hafnarfirði og Skátagildinu Skýja borg-

um. Jólasögur, jólasöngvar, kaffihlað borð og dansað 
með jólasveininum í kringum varðeldinn.

Jólaþorpið
Laugardagurinn 8. desember
14.00 Jóla Wally sýnir sirkusbrögð
14.30 Vigga og Sjonni leika jóladjass
15.00 Íþróttálfurinn, Siggi Sæti, Solla Stirða og Halla
15.30 Barnakór Víðistaðakirkju
Jólasveinar stelast í bæinn og Bettína verður á ferli á 
Strandgötunni með hestvagninn sinn.
Sunnudagurinn 9. desember
13.30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14.00 Verðlaunaafhending í Kaldárhlaupinu 
14.30 Guðrún Árný og barna- og unglingakór 

Hafnarfjarðarkirkju
15.00 Jólaball með Skoppu og Skrítlu
Grýla verður á vappi um bæinn og hest  vagninn ekur um 
Strandgötuna frá kl. 14

Jólaævintýrið í Hellisgerði
Jólaævintýri í Hellisgerði verður á laug ar   daginn kl. 18. 
Ævintýrið er ætlað þeim sem vita að jólasveinar eru til.
Langleggur og Skjóða taka á móti gestum á sviðinu og 
geta gestir ferðast um Hellisgerði og hitt jólaálf sem 
kann alls konar sirkuslistir, Rauðhettu og úlfinn, 
Jólaköttinn, Grýlu og Leppalúða og jólasveinana sem 
eru farnir að stelast í bæinn. Jólabjöllurnar syngja 
jólalög. 

Litla Álfabúðin verður opin og býður veitingar til sölu.

Tónleikar Þrasta og  
Barnakórs Öldutúnsskóla
Karlakórinn Þrestir og Barnakór Öldutúnsskóla halda 
jólatónleika í Víðistaðakirkju á sunnudaginn kl. 17. 
Flutt verða jólalög, sungin af hvorum kór fyrir sig og 
sameiginlega. Kórstjórar eru Árni Heiðar Karlsson og 
Brynhildur Auðbjargardóttir.

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.

Sendið tilkynningar um viðburði  
á fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI Í HAFNARFIRÐI

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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HANDBOLTI: 
7. des kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar U - Fjölnir, 1. deild karla

9. des. kl. 15, Kaplakriki 
FH U - ÍBV U, 1. deild karla

10. des. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
 Valur  Haukar: 2624

FH  KA: 3626
Stjarnan U  Haukar U: 2334

FH U  Víkingur: 2818

KÖRFUBOLTI: 
6. des. kl. 19.15, Keflavík 

Keflavík - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

12. des. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Stjarnan,  úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Breiðablik: 8063

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460

STAÐAN Í ÚRVALSDEILD KARLA
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
11 Haukar 11 7 2 2 323 23 16
2 Selfoss 11 7 2 2 311 22 16
3 Valur 11 7 2 2 297 36 16
4 FH 11 6 3 2 312 13 15
5 Afturelding 11 5 3 3 300 5 13
6 Stjarnan 11 6 0 5 310 3 12
7 ÍR 11 3 3 5 283 -12 9
8 KA 11 3 2 6 280 -16 8
9 ÍBV 11 3 2 6 314 -6 8
10 Fram 11 3 1 7 281 -18 7
11 Grótta 11 2 2 7 257 -22 6
12 Akureyri 11 2 2 7 277 -28 6

FH - Haukar 
á mánudag
Hafnarfjarðarliðin Haukar og FH eru 

í góðri stöðu í úrvalsdeildinni í hand
bolta karla eftir 11 umferðir. Staða efstu 
6 liða er ótrúlega jöfn en Haukar tróna 
á toppnum með 16 stig eins og Selfoss 
og Valur en FH kemur fast á hæla þeirra 
með 15 stig. 

FH og Haukar mætast í Kaplakrika á 
mánudaginn kl. 19.30 en liðið gerðu 
2929 jafntefli á Ásvöllum í september. 
Nú hljóta Hafnfirðingar að fylla Kapla
krika og styðja sitt lið enda mikið í húfi.

Spariklædd börn og spenntir afar og 
ömmur og aðrir fjölskyldumeðlimir 
voru áberandi á fyrri hluta tónleikanna 
Syngjandi jóla, sem haldnir voru í 22. 
sinn sl. laugardag. Þá sungu barnakórar 
bæjarins og riðu kórar leikskólanna á 
vaðið og sungu jólalög af mikilli 
innlifun en eitt og eitt ættjarðarlag mátti 
heyra enda 100 ára fullveldis af mæli 
Íslands þennan dag.

Sungu börnin af mikill innlifun og 
það sást greinilega að þau hlakkaði 
mikið til jólanna.

Eftir hádegið komu stærri kórar sem 
sungu af miklum metnaði við góða 
stjórn reynslumikilla kórstjóra. Síðan 
tóku við kórar fullorðinna og lauk 
tónleikunum með söng Hrafnistu
kórsins sem, auk Gaflarakórsins, státa 
af elstu söngfélögunum.

Hafnarborg var þétt setin frá kl. 10 
um morguninn en örlítið fækkaði þegar 
þeir fullorðnu tóku við en allir fengur 
að njóta fallegs söngs og jóla stemmn
ingin var allsráðandi.

Fleiri myndir frá tónleikunum má 
finna á www.fjardarfrettir.is 

Glæsileg Syngjandi jól í 22. sinn
Fimmtán kórar sungu á 100 ára fullveldisafmælisdegi Íslands

Geitungarnir, vinnu og virknitilboð í 
Hafnarfirði og Ruth Jörgensdóttir 
Rauterberg og Þorpið, frístundamiðstöð 
á Akranesi hlutu Múrbrjótinn 2018. 
Alþjóðadagur fatlaðs fólks er 3. des
ember. Í tilefni af því og í tengslum við 
samkomu sem Ás styrktarfélag og 
Átak, félag fólks með þroskahömlun 
héldu í tilefni dagsins og þess að félögin 
eiga 60 og 25 ára afmæli á þessu ári 
veitti Þroskahjálp viðurkenningu sína, 
Múrbrjótinn.

Geitungarnir hlutu Múrbrjótinn 
vegna framlags í þágu aukinna tækifæra 

fatlaðs fólks á vinnumarkaði. Verkefnið 
felur í sér aukin tækifæri fatlaðs fólks 
með miklar stuðningsþarfir til þátttöku 
á almennum vinnumarkaði. Lögð er 
áhersla á að hugmyndir notanda ráði 
för. Nýbreytnin í starfi Geitunganna 
felst í því að einstaklingar með miklar 
stuðningsþarfir fá tækifæri til að reyna 
sig á almennum vinnumarkaði með 
stuðningi aðstoðarmanna. Fyrirtæki í 
Hafnarfirði hafa tekið virkan þátt og 
boðið upp á starfsprófanir fyrir Geit 
unga með góðum árangri. Geitungarnir 
eru virknitilboð þar sem leitast er við að  

hafa fjölbreytta valkosti og boðið upp á 
starfsþjálfun/ starfsprófun á almennum 
vinnumarkaði með ófötluðu fólki. 
Unnið er að því að byggja brú, fyrir þá 
sem það vilja, frá hæfingu yfir í atvinnu 
með stuðningi á almennum vinnu mark
aði. Einnig er unnið að skapandi 
verkefnum í húsnæði Geitunganna og 
unnið markvisst að valdeflingu hvers 
og eins með fræðslu, vinnu og/eða 
virkni.

Geitungarnir eru með aðstöðu í 
gömlu Skattstofunni að Suðurgötu 14 
þar sem þeir eru með opna verslun.

Geitungarnir fengu Múrbrjótinn 2018

Ánægðir verðlaunahafar sem fengu Múrbrjótinn 2018, Geitungarnir og Rut Jörgensdóttir og Þorpið á Akranesi.
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