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Stofnuð 1983

ARNARHRAUN M/BÍLSKÚR JÓFRÍÐARSTAÐA VEGUR STUÐLABERG 108

135 m² 46,9 millj. kr. 180 m² 74,9 millj. kr.257 m² 84,9 millj. kr.

Falleg  4ja herb. íbúð m/ bílskúr á 
fyrstu hæð í litlu fjölbýlishúsi. Yfir
byggðar svalir. Falleg hraunlóð. Stutt í 
grunn og leikskóla og aðra þjónustu.  

Sérlega fallegt tvílyft einbýli/tvíbýli 
með innb. bílskúr auk þess er gróður
hús. Einstök staðsetning og útsýni, 
hornlóð, veðursæld. Stutt í skóla. 

Sérlega  fallegt vandað tvílyft parhús.  
Frábær staðsetning í hinu vinsæla 
Setbergi. Afgirtur pallur, fallegur 
garður. Geymsluloft. Gott fjölskylduhús. 
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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 817 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Fjárhagsáætlun 
samþykkt í bæjarstjórn
Í gær var á dagskrá bæjar

stjórnar að samþykkja fjár
hags  áætlun fyrir næsta ár og 
20202022. Fjölmargar til

lögur lágu fyrir frá bæjar full
trúum en engum sögum fer af 
vinnslu þeirra tillagna á milli 
funda en málið var 11. málið 

á dag skrá bæjarstjórnar en var 
17. mál á dagskrá bæjar stjórn
ar 14. nóvember sl. 

Alltaf gott að fá að sitja á háhesti þegar maður er lítill í mannhafinu í Jólaþorpinu á Thorsplani.
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JÓLABLAÐ 20. desember

Besti auglýsingamiðillinn?  –  Lumar þú á efni?

http://www.fjardarfrettir.is
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Sunnudagur 16. desember

Jólaball sunnudaga
skólans kl. 11

Þriðjudagur 18. desember

Jólastund fyrir skólabörn og 
foreldra þeirra kl. 18
Miðvikudagur 19. desember

Jólahugleiðsla kl. 18

 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 

Hafnarfjarðarbær hefur fengið 
fyrirtæki til að kanna hvernig 
bæjarbúar upplifa samskipti við 
embætti Hafnarfjarðarkaup stað
ar til þess að hægt sé að bæta 
þjónustuna. Það er fagnaðarefni 

að það sé gert en hægt er að spyrja sig hvort hugur 
fylgi máli. Heimasíða Hafnarfjarðarbæjar er ein 
stærsta upplýsingaveita ef bæjarbúar vilja leita 
upplýsinga. Þar ættu þeir auðveldlega að sjá hvernig 
stjórnkerfið virkar og hvar sé best að koma 
skoðunum sínum á framfæri. Þar þurfa líka að vera 
aðgengilegar allar þær ákvarðanir sem teknar eru 
og fyrirhugað er að taka svo bæjarbúar geti tjáð sig 
en það er grundvöllur lýðræðis og opinnar 
stjórnsýslu.

Enginn bæjarfulltrúa virðist hafa hlustað síðustu 
15 ár þegar hér hafa verið gagnrýndar lélegar 
fundargerðir bæjarins. Kvartað er undan óskil
virkum bæjarstjórnarfundum sem eru þeir lengstu á 
landinu. Eyddu menn t.d. heilli klukkustund í að 
ræða hugmynd um að færa bæjarstjórnarfundi til kl. 
14 á daginn. Allt stefnir í það að bæjar fulltrúastarfið 
sé svo viðamikið að fólk geti ekki unnið fullt starf 
með því. Þá er fólk var lengur fulltrúar almennra 
bæjarbúa og farnir að verja starf sitt með kjafti og 
klóm. Örstutt leit á netinu sýnir að Danir virðast líta 
allt öðruvísi á störf bæjarfulltrúa. Í sveitarfélaginu 
Ringsted þar sem búa um 23 þúsund manns. Þar er 
21 manna bæjarstjórn og þar funda menn kl. 19 á 
kvöldin, einu sinni í mánuði og helstu ráð bæjarins 
funda skv. fastlagðri fundar áætlun kl. 16.30 og síðar 
svo vinnandi fólk geti sótt þessa fundi. Á síðu 
sveitarfélagsins má finna dagskrá bæjarstjórnar og 
allra 7 undirráða hennar og ítar legar fundargerðir. 
Þar er líka hægt að finna hvað bæjarfulltrúar fá 
greitt fyrir vinnu sína og sá sem mest fékk greitt 
2017 fékk 517 þúsund íslenskar kr. á mánuði fyrir 
setu í bæjarstjórn og 4 ráðum og þar af formaður í 
einu. Sá sem fékk minnst var bæjarfulltrúi og sat í 
tveimur ráðum og fékk 227 þúsund íslenskar kr. 
miðað við gengi dagsins í dag.

Það er greinilegt að þar er ekki gert ráð fyrir að 
menn verði atvinnustjórnmálamenn.

Hafnarfjarðarbær gæti gert miklu betur í sam
skiptum við bæjarbúa og embættismenn og stjórn
málamenn t.d. að svara skriflegum fyrirspurnum. 
Það er hægt að gera mun betur ef vilji er til þess.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 16. desember

Fjölskylduhátíð kl. 11
Börn sýna helgileik
í umsjá Bryndísar og Maríu.

Smákökur á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

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

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Sunnudagur 16. desember

Fjölskyldustund  
á aðventu kl. 11

Barna og unglingakórar kirkjunnar flytja 
jólahelgileik ásamt hljómsveit.  

Ljós tendruð á aðventukransinum.

Jólaball í safnaðar
heimilinu kl. 11.30

Dansað í kringum jólatréð og jólasveinar 
koma í heimsókn. Kakó og piparkökur.

Jólavaka  
við kertaljós kl. 20

Ræðumaður: Einar Kárason, rithöfundur. 
Barbörukórinn og Unglingakór 

Hafnarfjarðarkirkju flytja aðventu og 
jólatónlist. Flautuleikur. 

Kirkjan myrkvuð í lok stundar og kveikt  
á kertum hjá kirkjugestum. 

Kakó og piparkökur eftir stundina. 
Allir velkomnir.

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

Sunnudagurinn 16. desember

Jólaball í Jólaþorpinu  
á Thorsplani kl. 11

Allir hjartanlega velkomnir.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagurinn 16. desember

Aðventukvöldvaka kl. 20
Falleg dagskrá í tali og tónum.
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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

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Laugardagurinn 15. desember 

13:30 Atriði úr söngleik Víðistaðaskóla
14:00 Félagar úr Skólahljómsveit Víðistaðaskóla leika jólalög 
14:30 Kór Öldutúnsskóla
15:00 Gosi og Ósk með söngvasyrpu
15:30 Nemendur úr Tónkvísl flytja jólatónlist

Sunnudagurinn 9. desember

11:00 Jólaball Fríkirkjunnar
13:30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14:00 Vigga og Sjonni leika jóladjazz
14:30 Kór og barnakór Ástjarnarkirkju
15:00 Jólaball með Sigga Hlö og alvöru jólasveinum

Nánar á jolathorpid.is

Skipulags og byggingarráð hafnaði, 
á sérstökum fundi sínum um skipu
lagsmál á Fornubúðum, öllum 60 
innkomnum athugasemdum við deili
skipulagsbreytingarnar. Helst var að 
þeim fundið að þær væru gildis hlaðnar 
og taldi skipulagsstjóri að eðlilegt hefði 
verið að fella skipulagslýsingu úr gildi 
þar sem ekki hafði verið leitað um 
sagnar m.a. Skipulagsstofnunar á henni 
þegar hún var gerð. Þá segir einnig að 
þær breytingar sem þegar hafa verið 
gerðar á skipulagi Hafnar svæðisins séu 
fordæmisgefandi.

FRESTUN HAFNAÐ
Fulltrúar Bæjarlistans, Samfylkingar

innar og Viðreisnar fóru fram á frestun 

á afgreiðslu málsins þar sem þeir töldu 
að ekki lægju fyrir nauðsynleg gögn í 
málinu. Óskuðu þeir jafnframt eftir 
nánari gögnum.

Var frestuninni hafnað með 3 
atkvæðum gegn 2 en ekki kemur fram í 
fundargerð að tillaga um breytingu á 
deiliskipulagi fyrir Fornubúðir 5 og á 
aðalskipulagsbreytingu þar sem gert er 
ráð fyrir breyttri landnotkun á svæðinu, 
hafi verið borin upp, hvað þá samþykkt. 

Þó má áætla það þar sem málið var 
sett á dagskrá bæjarstjórnar sem haldinn 
var í gær, miðvikudag. 

Skipulagsbreytingar  
fyrir Fornubúðir 5 

samþykktar?
Samþykktin ekki bókuð í skipulags- og byggingarráði

Fræðsluráð samþykkti á fundi sínum 
5. desember einróma fyrir sitt leyti 
hækkun á frístundastyrkjum úr 4.000 
kr. á mánuði í 4.500 kr. eða um 12,5%.

Höfðu fulltrúar Samfylkingar lagt 
fram tillögu þess efnis í bæjarstjórn 14. 
nóvember sl. en málinu var þaðan vísað 
í fræðsluráð. Fræðsluráð vísaði sam
þykkt sinni síðan til afgreiðslu í bæjar
stjórn og var málið á dagskrá fundarins 
í gær, miðvikudag. Segir í bókun 

ráðsins að með þessu sé bæjar félagið að 
koma enn frekar til móts við barna
fjölskyldur í Hafnarfirði.

Í greinargerð með tillögunni sagði: 
„Frístundastyrkir ættu að vera stolt 
okkar Hafnfirðinga og við eigum að 
leggja metnað okkar í að vera í forystu 
þegar kemur að því að jafna og auð
velda aðgengi barna og ungmenna að 
íþrótta og tómstundastarfi.“

Frístundastyrkir 
hækkaðir í 4.500 kr.
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Fjölmennt var í Jólaþorpinu á Thors
plani um síðustu helgi enda var veður 
gott. Íþróttaálfurinn birtist í skrýtnum 
jólasveinabúningi en börnin voru fljót 
að átta sig hver þarna var á ferðinni.

Fjölbreytt úrval er í jólahúsunum og 
hægt að kaupa kakó og fleira góðgæti 
til að maula á staðnum. Jólaþorpið 
verður aftur opið um helgina kl. 1217 
og bæjarbúar hvattir til að fjölmenna í 
miðbæinn.

Jólaundirbúningurinn í Hafnarfirði
Menningarlífið blómstrar og framboð mikið í kirkjum og víðar

Slagverkssveitin sló í gegn með nýju batucada trommurnar fra Brasilíu.Glæsilegir forskólakrakkarir voru í jólaskapi.

Glæsilegir stórtónleikar Tónlistarskólans
Fjölmennt var á tvennum glæsilegum tónleikum í Íþróttahúsinu v/Strandgötu

Annað árið í röð stóð Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar fyrir sannkölluðum stór
tónleikum í Íþróttahúsinu v/Strandgötu. 
Hróður skólans hefur farið víða og var 
vel mætt á tvenna tónleika sl. laugardag.

Alls komu á annað hundrað nemenda 
fram á tónleikunum dyggilega studdir 
af kennurum skólans. Flutningur þeirra 
var glæsilegur og efnisskráin var 
metnaðarfull og alls ekki einföld en 
flutt voru jólalög í ýmsum útgáfum. 

Sinfóníuhljómsveit skólans er 
glæsileg og öflug en hlýða mátti á 
lúðrasveit, gítarsveit, hrynsveit, klarí
nettusveit og flautusveit en einnig 
komu fram nemendur úr söngdeild 
skólans og fleiri.

Gestir tónleikanna voru hafnfirsku 
söngkonurnar Margrét Eir og Guðný 
Árný sem sungu bæði hvor fyrir sig en 
einnig dúett. Það var mikil stemmning í 

salnum þegar tónlistarfólkið flutti lagið 
Nóttin var sú ágæt ein þar sem áhorf
endur fengu að taka undir í hluta 
lagsins.

Verður spennandi að vita hvernig 
næstu stórtónleikar skólans verða.

Fleiri myndir koma á fjardarfrettir.is

Glæsilegur hópurinn.
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Jólatréð er fallegt og fagurlega skreytt.

Hafnfirðingarnir Anna Eðvaldsdóttur 
og Sylvía Rut Sigfúsdóttir árituðu 
bók sína Fyrstu mánuðirnir og buðu 
upp á konfekt og piparkökur. Lj
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LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Vertu með  
   einstakt jóla-
tré Björgunarsveit Hafnarfjarðar  

selur jólatré til að fjármagna björgunarstarfið  
þannig verða jólatrén okkar einstök  
því þau bjarga, ef þú kaupir

Þú færð einstakt jólatré  
á horni Flatahrauns og Reykjavíkurvegar
 
Opið
Mánud. til föstud. kl. 13.00 - 21.30
Laugard. og sunnud. kl. 10.00 - 21.30

www.spori.is 
- Finndu okkur á Facebook: 
Björgunarsveit Hafnarfjarðar 

bsh_einstakt_jólatré_198x138_20171212_END.indd   1 10.12.2018   14:16:29

Borghildur Sölvey Sturludóttir og 
Pétur Óskarsson sem bæði voru vara
bæjarfulltrúar vísa í álit sveitar stjórnar
ráðuneytis og telja brottvikningu sína úr 
pólitískum embættum ólögmæta og 
krefst  Borghildur um 4 milljóna kr., þar 
af 300 þúsund í lögfræðikostnað. Hafði 
hún m.a. tekið sæti sem bæjarfulltrúi en 
sat aðeins einn fund. Krefst Pétur 635 
þúsund kr. en honum var vísað úr 
nefndarstörfum fyrir Hafnarfjarðarbæ.

Hafa þau fengið lögfræðistofu til að 
reka sitt erindi við Hafnarfjarðarkaup
stað sem skorar á Hafnarfjarðarkaupstað 
að greiða kröfurnar fyrir 14. desember 
2018 og áskilur sér rétt til að reifa 
frekari atvik, málsástæður og lagarök 
fyrir kröfu sinni komi til málsóknar og 
áskilja tvímenningarnir sér rétt til að 
hækka kröfur komi til málsóknar.

Bréfin voru stíluð 30. nóv. og lögð 
fram á fundi bæjarráðs 6. des. sl.

Borghildur og Pétur 
gera bótakröfur

Eftir að hafa verið vikið úr pólitískum störfum

Borghildur Sölvey Sturludóttir Pétur Óskarsson

Á morgun, föstudag verður Twitter
maraþon lögreglunnar, svokallað 
„Löggu tíst“. Í löggutístinu munu Lög
reglan á Norðurlandi eystra, Lögreglan 
á Suðurnesjum og Lögreglan á höfuð
borgarsvæðinu nota samfélagsmiðilinn 

TÍST FRÁ KL. 16 TIL 04
Twitter til að segja frá öllum verk

efnum sem koma á borð þessara 
lögreglu liða frá því kl. 16  til kl. 04 á 
laugardags morguninn. Tilgangur við

burð  arins er að gefa almenningi innsýn 
í störf lögreglu með því að fylgjast með 
útköllum sem henni berast, fjölda þeirra 
og hversu margvísleg þau eru.

Á meðan á viðburðinum stendur 
munu embættin nota myllumerkið 
#löggutíst til að merkja skilaboðin.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
mun tísta frá sínum notendaaðgangi:  
@logreglan – eða á www.twitter.com/
logreglan

Löggan tístir á 
Twitter á morgun
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Verðlauna og viðurkenningahátíð 
Fimleikafélagsins Björk var haldin 5. 
desember sl. Einstaklingar og lið sem 
urðu Íslands og bikarmeistarar á árinu 
voru heiðraðir ásamt því að íþróttafólk 
félagsins var valið.

Hjá fimleikadeild urðu Margrét Lea 
Kristinsdóttir og Stefán Ingvarsson 
valin fimleikafólk ársins.

Í klifurdeild voru þau Gabríela 
Einarsdóttir og Óðinn Arnar Freysson 
valin klifurfólk ársins.

Taekwondodeild valdi svo þau Leo 
Anthony Speight og Isabellu Alexöndru 
Speight taekwondofólk ársins.

Margrét Lea Kristinsdóttir var svo 
valin íþróttakona Bjarkanna og Leo 
Anthony Speight íþróttamaður Bjark
anna.

Íþróttafólk Bjarkar 2018
Margrét Lea Kristinsdóttir og Leo Anthony Speight íþróttafólk Bjarkar 2018

Jafnaðarmenn telja skattkerfið 
mikilvægt til að jafna lífskjörin, standa 
vörð um og efla velferðarþjónustu sem 
allir vilja njóta og á að vera í stakk búin 
til að létta undir með þeim 
sem minnst mega sín. Þess 
vegna hafði Samfylkingin t.d. 
forystu um að taka upp þrepa
skiptan tekjuskatt til að jafna 
frekar skattabyrðina. En út 
svarið er flatur skattur og 
leggst á allan tekjustofninn. Ef 
svig rúm skapast til skatta
lækk ana, þá hljótum við að 
horfa til þeirra sem búa við 
lægstu launin.

1.500 KR. Á ÁRI FYRIR 
LÁGLAUNAFÓLK – 10.000 
KR. Á ÁRI FYRIR 
HÁTEKJUFÓLK 

Á bæjarstjórnarfundi í byrjun desem
ber samþykkti meirihluti Sjálfstæðis 
og Framsóknarflokksins og óháðra að 
hafa enn um sinn 0,04 prósentustigum 
lægri útsvarsprósentu en heimilt er 
samkvæmt lögum. Fyrir hinn almenna 
launamann eru það 292. kr. á mánuði 
og fyrir lægst launaða fólkið um 120. 
kr. á mánuði eða tæpar 1.500 kr. ári. 
Fyrir hátekjufólk, sem hefur 2 milljónir 
á mánuði, eru þetta 800. kr. á mánuði 
eða 9.600. kr. á ári. Það myndi muna 
um þessa upphæð fyrir láglaunafólkið, 
en skiptir afar litlu máli fyrir hálauna
fólkið. Hér blasir við hvernig mis
skiptingin grefur um sig í samfélaginu.

STYÐJUM VIÐ 
BARNAFJÖL SKYLDUR 
Samkvæmt fyrirspurn frá Samfylk

ingunni verður bæjar sjóður af 54 
milljónum með þessari skatta
lækkun. Þá upphæð hefði 
mátt nýta til þess að lækka 
álögur hjá þeim sem eru í 
mestri þörf, t.d. horfa til 
ör yrkja, eldri borgara og lág
launa fjölskyldna með aukn
um afsláttum og öflugri 
þjónustu. Eða stuðla að átaki í 
uppbyggingu félagslegs hús
næðis, hlúa að barnafjöl

skyldum með því að taka næstu skref í 
átt að gjaldfrjálsum leik eða grunnskóla 
eða ókeypis í strætó fyrir hafnfirsk 
börn. Barnafjölskyldur borga hlut
fallslega hæstu skatta í þjóðfélaginu, en 
þurfa á sama tíma að standa undir 
fjárfrekum útgjöldum. Af nógu er að 
taka og mörg brýn verkefni sem bíða.

JÖFNUM KJÖRIN 
54 milljónir bjarga ekki öllu, en geta 

verið mikilvæg skilaboð um áherslur 
og forgangsröðun í stjórn bæjarins. 
Hafnarfjörður hefur löngum verið til 
fyrirmyndar öðrum sveitarfélögum um 
að jafna kjör fólks, hlúa að öryrkjum, 
láglaunafólki og barnafjölskyldum. 
Jafnaðarmenn hafa lagt þar grunninn 
og þannig stuðlað að sátt og samstöðu í 
samfélaginu og trausti til bæjarins.

Höfundur er varabæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar.

Stefán Már 
Gunnlaugsson

Forgangsröðun 
sem skiptir máli

Leo Anthony Speight og Margrét Lea Kristinsdóttir.

Isabella Alexandra Speight og Leo 
Anthony Speight.Margrét Lea Kristinsdóttir og Stefán 

Ingvarsson

Gabríela Einarsdóttir ásamt Sjöfn 
Jónsdóttur yfirþjálfara klifurdeildar.

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.

Það þarf ekki að kynna Úlfar Ey 
steins son fyrir mataráhugafólki – saga 
hans nær allt frá því að hann var gutti á 
gömlu hafskipabryggjunni og kynntist 
þar framandi fiskum og fólki að 
veitingastaðnum hans Þremur Frökk
um þar sem hann stóð vaktina við elda
vélina undanfarna áratugi. 

Úlfar lést fyrir skömmu, nokkrum 
vikum eftir að hann ásamt Stefáni syni 
sínum, Lárusi Karli Ingasyni ljós
myndara og útgefanda og Steinunni 
Þorsteinsdóttur, kláruðu að ganga frá 
bókinni Úlfar og kokkarnir á Frökk
unum sem nú er komin í búðir.

GALDURINN LIGGUR Í 
VIRÐINGUNNI FYRIR 
HRÁEFNINU
„Í bókinni lagði Úlfar á borðið 

fjölmargar af sínum uppáhalds upp
skriftum og sagði um leið sögur af sér 
og fiskunum sem hafa ratað á pönnuna 
og í pottinn á veitingastöðunum hans í 
gegnum tíðina,“ segir Lárus Karl en 
hann og Úlfar voru vinir og félagar til 
margra ára og höfðu lengi haft áhuga á 
að gera bók eins og þessa.

Lárus segir bókina vera arfleið Úlfars 
 frá kynslóð til kynslóðar, frá föður til 
sonar, frá einum Frakka til annars. 
Þannig munu uppskriftirnar hans rata á 
eldavélina og gæla við bragðlaukana 
um ókomna tíð. Galdurinn á bak við 
matreiðslu Úlfars lá í virðingu hans 
fyrir uppáhaldshráefninu hans, fisk

inum, allt frá þorskinum að furðufiskum 
sem hann hefur gert að heimsborgurum. 
Uppskriftir sem hann vann með og að í 
mörg ár þar sem hann laðaði fram það 
besta úr fiskinum sem hann lét aldrei 
staldra of lengi við á pönnunni. „Örlítið 
krydd og engin ástæða til að nota marga 
liti af papriku eða fela fiskinn með 
öðrum hætti,“ var leiðarljósið hans. 

„Bókin var á leið í prentun þegar 
Úlfar lést og í anda Úlfars ákváðum við 
að halda áfram með hana, uppskriftirnar 
hans og sögur eiga erindi við okkur. 
Úlfar var skemmtilegur sögumaður og 
leiddist ekki að segja sögur af fólki og 
fiskum og við vonum að það skili sér í 
bókinni,“ segir Lárus Karl.

Arfleifðin hans Úlfars
Frá hafskipabryggjunni í Hafnarfirði á pönnuna

Birt verður uppskrift úr bókinni í 
jólablaði Fjarðarfrétta 20. desember.
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Opið mán.–lau. 11:30–21:00
sun. 16:00–21:00

Fjarðargata 19
220 Hafnarfirði

Þar getur þú sest niður í notalegu umhverfi og pantað mat 
af fjölbreyttum matseðli eða valið tilbúna rétti úr hitaborði. 
Hægt er að borða á staðnum eða taka með sér heim. 

www.tuktukthai.is
Sími: 519 8888Við tökum á móti stórum 

sem smáum hópum. 

Tuk Tuk Thai er frábær tælenskur 
staður í hjarta Hafnarfjarðar sem 
býður gómsætan mat á góðu verði.

Vandaður 
tælenskur matur 
á Tuk Tuk Thai

Vandaður 
tælenskur matur

Á sjómannadaginn 1985 var tekin í 
notkun ný sundlaug á Hrafnistu í 
Hafnarfirði sem hafði þá starfað í um 
átta ár. Þetta er 16 metra laug með lyftu 
auk þess sem heitir pottar eru við 
laugina. Sundlaugin var töluvert notuð 
en undanfarin ár hefur notkun minnkað 
og í dag eru flestir notendur hennar 
aðrir aldraðir en þeir sem hjúkrunar
heimilið sinnir svo sem gestir í dagdvöl 
og íbúar í nágrenninu.

Þegar velferðarráðuneytið gaf út 
kröfulýsingu hjúkrunarheimila, sam
hliða rammasamningi Sjúkratrygginga 
Íslands um starfsemi hjúkrunarheimila 
í lok árs 2016, var ljóst að engar 
sérstakar fjárveitingar verða áætlaðar til 
reksturs sundlauga á hjúkrunar heim

ilum. Þá hefur samsetning íbúa breyst 
og raunin orðin sú að íbúar hjúkrun
arheimila þurfa á það mikilli þjónustu 
að halda að aðeins örfáir þeirra geta 
notað sundlaugar.

Háfa stjórnarformaður Sjómanna
dagsráðs, sem rekur Hrafnistuheimilin 
og forstjóri Hrafnistuheimilanna ritað 
Hafnarfjarðarkaupstað bréf þar sem 
óskað er eftir viðræðum um það hvort 
sveitarfélagið sé tilbúið að koma að 
framtíðarrekstri svo sundlaugin geti 
áfram þjónað sínum tilgangi, sem er að 
bæta lífsgæði aldraðra.

Bréfið var kynnt á fundi bæjarráðs í 
síðustu viku og var „bæjarstjóra falið að 
ræða við aðila“ eins og segir í fundar
gerð.

Vilja viðræður um 
rekstur sundlaugar

Ekki gert ráð fyrir sundlaug í samningum við ríkið

Helgina 30. nóvember til 3. desember 
fóru þeir Sigurður Pálsson, Leo 
Anthony Speight og Jóhannes Cesar 
Helgason frá Björkunum til Írlands að 
keppa í bardaga á Irish open Koren 
Ambasador Cup í Taekwondo. Allir 
keppendur Bjarkanna sigruðu í sínum 
flokki. 

Sigurður sigraði örugglega í Senior 
80 flokki þar sem lokabardaginn fór 
254 fyrir Sigurði. 

Leo Anthony vann sína 3 bardaga í 
junior 68 kg og sigraði meðal annars 
öflugan írskan landsliðsmann 163. 

Jóhannes Cesar vann svo í Cadet +65 
kg og innsiglaði glæsilegan árangur 
Bjarkanna.

Öflugir bardaga
menn úr Björk

Þrír sigursælir á Írlandi í Taekwondo

Leo Anthony Speight, Jóhannes Sesar Helgason og Sigurður Pálsson.
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Þú sækir pizzu og stóran skammt
af brauðstöngum og færð
aðra pizzu sömu stærðar að auki. 

DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP  |  58 12345
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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

Íslensku jólafólin
Dagrún Ósk Jónsdóttir þjóðfræðingur kemur í Bókasafn 
Hafnarfjarðar í dag fimmtudag kl. 17 og segir frá 
íslensku jólafólunum, m.a. eiginmanni Grýlu, og gömlu 
jólasveinunum, Lungnaskvetti, Faldafeyki og Flotnös.

Er líða fer að jólum - tónleikar
Söng- og leikkonurnar Anna Margrét Káradóttir, Andrea 
Katrín Guðmundsdóttir og Gunnella Hólmarsdóttir leggja 
saman krafta sína ásamt gítarleikaranum Magna Frey 
Þórissyni á jólatónleikum í  Fríkirkjunni í kvöld, fimmtu
dag kl. 20. Flutt verður íslensk jólatónlist, en á efnis-
skránni eru þjóðleg, notaleg, fjörug, lágstemmd og ekki 
síst hátíðleg jólalög.

Jólatónleikar Guðrúnar Árnýjar
Guðrún Árný syngur og leikur á píanó ýmis jólalög sem 
hafa fylgt henni í gegn um árin í Víðistaðakirkju í kvöld, 
fimmtudag kl. 20. Gestasöngvarar eru Dísella Lárus-
dóttir og Arnar Jónsson. Birgir Steinn Theodorsson 
leikur á bassa og Rögnvaldur Borgþórsson leikur á gítar. 
Barna- og unglingakór Hafnarfjarðarkirkju syngur með.

Sögur og ljóð á Norðurbakka
Rithöfundarnir; Hallgrímur Helgason, Halldóra Thorodd-
sen, Haukur Ingvarsson og Linda Vilhjálmsdóttir lesa 
upp úr nýjum bókum sínum á Norðurbakkanum bóka-
kaffi í kvöld, fimmtudag kl. 20. Anton Helgi Jónsson 
verður kynnir kvöldsins.

Jólatónleikar Margrétar Eirar
Jólarósin Margrét Eir heldur nú tvenna jólatónleika sem 
ættu að finna jólabarnið í okkur öllum. Seinni tónleikarnir 
eru í Fríkirkjunni kl. 20 á morgun, föstudag en auðvelt er 
að  finna jólaskapið í einstakri umgjörð sem kirkjan er. 
Með henni eru tónlistarmennirnir Börkur Hrafn Birgirs-
son á gítar og Daði Birgisson á píanó.

Jólaþorpið
Laugardagurinn 15. desember
13.45 Atriði úr söngleik Víðistaðaskóla
14.00 Skólahljómsveit Víðistaðaskóla
14.30 Kór Öldutúnsskóla
15.00 Gosi og Ósk frá leikhópnum Lottu
15.30 Nemendur úr Tónkvísl flytja jónatónlist
Jólasveinar verða á vappi og Bettína verður á ferli á 
Strandgötunni með hestvagninn sinn frá kl. 13.
Sunnudagurinn 16. desember
11.00 Jólaball Fríkirkjunnar
13.30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14.00 Vigga og Sjonni leika jóladjass
14.30 Kór og barnakór Ástjarnarkirkju
15-16 Jólaball með Sigga Hlö og alvöru jólasveinum
Grýla verður á vappi um bæinn og hest  vagninn ekur um 
Strandgötuna frá kl. 13

Óður til Jóla - tónleikar
Kór Flensborgarskóla syngur á aðventukvöldi í Fríkirkj-
unni á laugardag kl. 17.

Jólahjón - tónleikar
Jólahjónin Bjartur Logi Guðnason og Jóhanna Ósk 
Valsdóttir og Örvar Már Kristinsson og Þóra Björnsdóttir 
standa fyrir árlegum jólatónleikum í Hafnarfjarðarkirkju 
kl. 17 á laugardag. Flutt eru jólalög úr ýmsum áttum 
og iðulega bregða flytjendur á leik eins og þeim er 
einum lagið. Leynigesturinn að þessu sinni er bassa-
leikarinn og þúsundþjalasmiðurinn Hallur Guðmunds-
son. Frítt inn.

Hátíðardjass
Hafnfirska hljómsveitin Trio North heldur jólatónleika í 
Fríkirkjunni 18. desember kl. 21. Þeir fá til liðs við sig 
söngkonuna Gyðu Margréti Kristjánsdóttur og saman 
munu þau flytja nokkur af helstu jólalögum samtímans 
sem allir þekkja með áhrifum frá djass, blús og poppi. 
Trio North skipa: Gunnar Ágústsson, bassi, Ragnar Már 
Jónsson, saxófónn og Unnar Lúðvík Björnsson trommur.

Mozart við kertaljós
Camerarctica heldur sína árlegu kertaljósatónleika í 
kirkjum nú rétt fyrir jólin og verða fyrstu tónleikarnir í 
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudagskvöldið 19. des em
ber kl. 21. Hópinn skipa þau Hallfríður Ólafsdóttir, 
Ármann Helgason, Hildi gunnur Halldórsdóttir, Bryndís 
Pálsdóttir, Svava Bernharðsdóttir og Sigur geir Agnars-
son. Á dagskránni verða kammer perlur eftir Mozart, 
Divertimento fyrir strengi, Kvartett fyrir klarí nettu og 
strengi og Kvartett fyrir flautu og strengi og tónleikunum  
lýkkur á jólasálminum „Í dag er glatt í döprum hjörtum“.

Á DÖFINNI Í HAFNARFIRÐI

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Hafnfirðingurinn Anton Sveinn 
McKee úr SH hóf fyrstur Íslendinganna 
keppni á heims meistaramótinu í 25 m 
laug í Hangzhou í Kína, þegar hann 
synti 100 metra bringusund. Hann kom 
í mark á 57,57 sekúndum sem er hans 
besti tími til þessa og þar með Íslands
met, en gamla Íslands metið hans var 
58,66 frá því árið 2017 í Berlín. 

Þá setti Anton Íslandsmet í 50 metra 
bringusundi í leið inni, en millitíminn 
hans var 26,98 sekúndur. Gamla metið 
átti Jakob Jóhann Sveinsson en það var 
0:27,37 frá árinu 2009.

KEPPTI Í MILLIRIÐLUM
Með þessu sundi synti Anton Sveinn 

sig inn í milliriðla en hann varð tólfti í 
undanrásum, en 16 bestu sundmennirnir 
úr riðlakeppninni ná inn í milliriðla. 
Anton varð 16. í milliriðlum á 57,96 
sekúndum en aðeins 8 komast áfram í 
úrslit.

Anton Sveinn hefur verið í góðri 
framför undanfarið, eftir stutta hvíld frá 

sundi í kjölfar ÓL 2016 hóf hann aftur 
æfingar með það að markmiði að ná 
lengra. Aðstæður hans eru töluvert 
breyttar frá því hann lauk námi í Banda
ríkjunum, þar sem vinnan hans kallar á 
töluverð ferðalög milli staða í 
Bandaríkjunum. Æfingaplanið hans er 
því sniðið að því og Anton er mjög 

agaður í öllum undir búningi fyrir mót 
eins og HM.

Heimsmetið í 100 metra bringusundi, 
55,61 sek. á Cameron van der Brugh 
frá Suður Afríku sem hann setti í Berlín 
2009, mótsmetið er frá því í Doha 2014 
56,20 sek. en það á Franca da Silva frá 
Brasilíu.

Tvö Íslandsmet Antons Sveins
Bætti eigið met í 100 m bringusundi og sló Íslandsmet í 50 m bringusundi í leiðinni

Anton Sveinn McKee. 
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Skátajól
Eldir skátar skemmtu sér í tilefni 

jólanna með börnum og barnabörnum í 
og við skátaskálann við Hvaleyrarvatn 
sl. sunnudag. Boðið var upp á dýrindis 
kaffihlaðborð, söng og sögur og 
jólasveinar mættu svo á staðinn þegar 
farið var að dansa í kringum varðeldinn.
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FH og Haukar mættust öðru sinni í 
Íslandsmótinu í handknattleik karla í 
Kaplakrika á mánudaginn.

Liðin mættust síðast 19. september á 
Ásvöllum en þá lauk leiknum með 
jafntefli, 2929 en leikir liðanna hafa 
yfirleitt verið hin besta skemmtun og 
það upplifðu þeir 1.640 áhorfendur í 
Kaplakrika að þessu sinni.

Varnir liðanna voru sterkar að þessu 
sinni en FH var öllu sterkari í fyrri 
hálfleik og náði mest 4 marka forystu. 
Haukar börðust vel undir lok 
hálfleiksins og minnkuðu muninn í tvö 
mörk, 1614.

Haukarnir komu kröftugir inn í seinni 
hálfleikinn og náðu fljótt að jafna og 
komast yfir. FHingar voru ekki á þeim 
buxunum að gefast upp og komust aftur 
yfir og lokamínúturnar voru æsi
spennandi en FHingar komust í 2524 
þegar rúmar 10 sekúndur voru til 
leiksloka. Haukar fengu svo aukakast 
þegar 2 sekúndur voru eftir og úr því 
skoraði Adam Haukur Baumruk við 
mikinn fögnuð Haukaáhangenda sem 
voru margir og áberandi á leiknum.

ÁSBJÖRN BESTUR

Besti leikmaðurinn í fyrri hluta 
úrvalsdeildar karla var Ásbjörn 
Friðriksson í FH en hann hefur verið 
gríðarlega öflugur í vetur. Ásbjörn var 
einnig kosinn besti leikstjórnandinn.

Þjálfari FH, Halldór Jóhann Sig fús
son, var svo kjörinn besti þjálfarinn.

Þá var Heimir Óli Heimisson, 
Haukum valinn besti línumaður fyrri 
hluta mótsins.

HANDBOLTI: 
13. des kl. 18.30, Víkin 

Víkingur - FH, bikarkeppni karla

13. des kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  Afturelding, bikark. karla

16. des. kl. 16.30, Ásvellir 
Haukar  KA, úrvalsdeild karla

16. des. kl. 19.30, Framhús 
Fram - FH, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
 FH  Haukar: 2525
FH U  ÍBV U: 2434

Haukar U  Fjölnir: 2327

KÖRFUBOLTI: 
14. des. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar  Þór Þ.,  úrvalsdeild karla

19. des. kl. 19.15, Stykkishólmur 
Snæfell - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

19. des. kl. 20.15, Garðabær 
Stjarnan - Haukar,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Stjarnan: (miðv.dag)

Keflavík  Haukar: 9788

ÚRSLIT KARLA:
Grindavík  Haukar: 111102

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

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

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

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð 

og persónuleg þjónusta“

frítt söluverðmat | sanngjörn söluþóknun | fagljósmyndari

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

Aftur jafntefli í leik FH og Hauka
Haukar skoruðu jöfnunarmarkið á síðasta sekúndubrotinu

Heimir Óli Heimsson
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Fleiri myndir á www.fjardarfrettir.is

Glæsilegt 
kvöldverðarhlaðborð

aðeins 3.390 kr.
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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

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460

Hið árlega jólaævintýri var í 
Hellisgerði sl. laugardagskvöld 
og var ætlað þeim sem vita að 
jólasveinar eru til og fylgdar
fólki þeirra. Það voru því stolt 
börn sem leiddu foreldra sína 
og lýstu leiðina í myrkrinu og 
fundu hin ýmsu ævintýri.

Langleggur og Skjóða tóku á 
móti gestum á sviðinu í 
Hellisgerði en síðar dreifðist 
fólk um garðinn þó fjölmennast 
hafi verið við tjörnina þar sem 
Grýla og Leppaplúði og ýmsar 
fleiri ævintýraverur birtust 
ljóslifandi. Jólabjöllurnar 

sungu jólalög sem gerði veruna 
í garðinum enn skemmtilegri.

Listakonan Heiðdís Helga
dóttir bauð aðallega börnum í 
piparkökupartý sl. laugardag.

Verslun hennar á Norður
bakka 1 er eins árs en 5 ár eru 
síðan hún sló í gegn með uglu
myndir sínar.

Fjölmargir komu í heimsókn 
og máluðu skraut á stórar 
piparkökur sem Brikk hafði 
bakað. Fengu sumir leiðsögn 
hjá listakonunni en allir fengu 
að taka listaverkið með sér 
heim til að hengja upp.

Mikil ljósagleði í Hellisgerði
Jólaævintýrið í Hellisgerði var afar vel sótt og góð stemmning

Piparkökumálun með listamanninum
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Börnin heilluðust af furðuverunum í garðinum.

Jólin nálgast!

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Hörpuómur á kvennakórstónleikum
Mikið framboð er á tónleik

um í bænum núna á aðventunni 
og hafa bæjarbúar og aðrir haft 
úr miklu að velja. Á suma 
tónleika hefur þurft að kaupa 
miða með miklum fyrirvara en 
aðra hefur verið hægt að ganga 
inn á.

Kvennakórinn hélt glæsilega 
tónleika í Víðistaðakirkju sl. 
fimmtudag og fengu stuðning 
af hörpuleikaranum Elísabetu 
Waage og flautuleikaranum 
Guðrúnu Herdísi Arnarsdóttur.
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Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir á 
Facebooksíðu Fjarðarfrétta

SENDU
FRÉTTASKOT Á
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is 
eða á sport@fjardarfrettir.is

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Sími 565 3373

opið laugardaga
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Finndu okkur á

Sjá nánar 

Jólastemmning í Firði

Opið til jóla:
19. -22. desember   kl. 10-22
Þorláksmessa  23. des.  kl. 11-23
Aðfangadagur  24. des.  kl. 11-13

Handverksmarkaður – opinn alla daga til jóla

lífleg dagskrá alla helgina

Hafnarfirði

http://www.fjardarfrettir.is

