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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I
Nú þegar nokkrir dagar eru 

til jóla eru flestir í óðaönn að 
undirbúa jólin á einhvern hátt. 
Jólaljósin skipta miklu máli 
við að lýsa upp skammdegið 
þegar snjórinn lætur ekki sjá 
sig og snjór sést ekki einu 
sinni í fjöllum.

Bæjarbúar eru hvattir til að 
horfa til verslana í heima
byggð áður en lengra er hald
ið eftir jólagjöfunum. Líflegt 
verður næstu daga í mið
bænum og Jólaþorpið verður 
opið leng ur á Þorláksmessu.

Gleðileg jól!

Jólin verða rauð í Hafnarfirði – eins og jólasveinarnir.
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Lokaskilafrestur efnis og auglýsinga er þriðjudaginn 8. janúar
Næsta blað kemur út fimmtudaginn 10. janúar

STAÐARBERGI

Starfsfólk Hraunhamars  
óskar viðskiptavinum, samstarfsaðilum 
og landsmönnum öllum gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári. 

Þökkum fyrir viðskiptin  
á liðnum árum.

Stofnuð 1983Starfsfólk Hraunhamars 
óskar viðskiptavinum, 
samstarfsaðilum og 
landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári. 
Þökkum fyrir viðskiptin
á liðnum árum.

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

842 
2217

sími

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is
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Það er umhverfisvænt að kaupa jólagjafir í heimabyggð

http://www.fjardarfrettir.is
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Aðfangadagur 24. desember:
Aftansöngur kl. 18
Sr. Einar Eyjólfsson predikar.

Kirkjukórinn syngur  
undir stjórn Arnar Arnarsonar,  

organisti er Aðalheiður Þorsteinsdóttir.

Jólasöngvar á jólanótt kl. 23.30
Sönghópur undir stjórn  

Arnar Arnarsonar kemur fram.

Jóladagur 25. desember:
Fjölskyldumessa  

og hátíð kl. 13
Kirkjukór, barna- og krílakórar syngja.

Lesin jólasaga.
Sr. Sigríður Kristín leiðir stundina. 

Gamlársdagur 31. desember:
Aftansöngur  

með nýju sniði kl. 18
Við komum saman í kirkjunni og syngjum 
saman fallegu jóla- og áramótasálmana.

Sr. Sigríður Kristín  
leiðir stundina og predikar.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

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

Aðfangadagur, 24. desember

Fjölskylduguðsþjónusta 
kl. 14

Barnakór Ástjarnarkirkju flytur  
söngleikinn Óskir trjánna

Aftansöngur kl. 18

Jóladagur, 25. desember

Hátíðarguðsþjónusta kl. 11 

Annar í jólum, 26. desember

Hlaupaguðsþjónusta kl. 10

Gamlársdagur 31. desember

Aftansöngur kl. 17

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja

Aðfangadagur, 24. desember

Aftansöngur kl. 17
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
 Einsöngur: Lilja Guðmundsdóttir sópran 

Hljóðfæraleikur:  
Vigdís Klara Aradóttir og Guido Bäumer.
Sr. Bragi J. Ingibergsson sóknarprestur.

Miðnæturguðsþjónusta 
kl. 23.30

Flensborgarkórinn syngur  
undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg.

Prestur: Sr. Stefán Már Gunnlaugsson. 

Jóladagur, 25. desember

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Einsöngur: Snæfríður María Björnsdóttir.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson. 

Gamlársdagur 31. desember

Helgistund kl. 17
Kór Víðistaðasóknar  

Helga Þórdís Guðmundsdóttir organisti
Sr. Bragi J. Ingibergsson sóknarprestur

www.vidistadakirkja.is

Nú líður að jólum og lokum 
þessa árs. Blikur virðast vera á 
lofti og ekki víst að hagsældin 
verði jafn mikil og hún hefur 
verið. Þá er mikilvægt að skuldir 
heimila og sveitarfélaga séu í 

lágmarki, því með aukinni verðbólgu hækka 
afborganir og minna verður til daglegrar neyslu. Sú 
stefna var mörkuð á síðasta kjörtímabili að greiða 
niður skuldir enda taldi þáverandi bæjarstjóri 
gríðarlega mikilvægt fyrir sveitarfélagið að skulda 
sem minnst. Þó okkar sveitarfélag sé komið með 
skuldir sínar undir hæstu viðmiðunarmörk þá er 
langt í frá hægt að segja að við skuldum lítið. Því er 
gríðarlega mikilvægt að ekki verði horfið frá 
þessari stefnu að greiða niður skuldir í stað þess að 
standa í stað eða jafnvel auka skuldirnar. Jákvæð 
skuldastaða hefur að mestu fengist með auknum 
tekjum en ekki með lækkun skulda. Það virðist oft 
gleymast.

Miðbær Hafnarfjarðar er enn í heljargreipum 
löngu úrelts miðbæjarskipulags. Hægt virðist miða 
við að vinna nýtt skipulag og stendur það þróun 
miðbæjarins fyrir þrifum. Það er alls ekki 
ásættanlegt að þjónusturými á jarðhæð við 
vistgötuna Strandgötu hýsi heildverslanir eða 
skrifstofur. Áríðandi er að fjölga verslunar og 
þjónusturýmum og tryggja að langir „dauðir“ kaflar 
séu ekki í götunni.

Það sést vel þegar gatan er göngugata hversu 
dreifing fólks er lítil og þær verslanir sem eru syðst 
í götunni verða hreinlega útundan. Það er ekki nóg 
að búa til falleg áróðursskilti og dásama miðbæinn 
þegar hann er alls ekki eins og bæjarbúar vilja. 
Gaman væri að sjá metnaðarfullar tillögur um 
bíllausa Strandgötuna þar sem áhersla væri lögð á 
góða dreifingu verslana, þjónustu og veitingastaða. 
Löngu tímabært er að taka upp bílastæðaklukkur til 
að stýra notkun bílastæða sem vekur upp spurningar 
um bílastæðasjóð sem samþykkt var að stofna.

Það er vonandi að á nýju ári verði vinna sett á 
fullt við undirbúning nýs skipulags fyrir miðbæinn 
og samkeppni auglýst. Miðbærinn er gríðarlega 
mikilvægur og menn mega ekki gleyma sér í 
einhverjum mínútuhverfum.

Lesendum, auglýsendum og öðrum samstarfs
aðilum er þakkað ánægjulegt ár með von um 
gæfuríkt komandi ár.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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 
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H a f n a r f j a r ð a r k i r k j A
Helgihald um jól og áramót 2018

Aðfangadagur jóla, 24. desember:

Aftansöngur kl. 18
Prestur:  Sr. Stefán Már Gunnlaugsson

Organisti: Guðmundur Sigurðsson
Kór: Barbörukórinn

Einsöngvari: Eyjólfur Eyjólfsson

Miðnæturmessa kl. 23.30
Prestar: Sr. Jón Helgi Þórarinsson og  

sr. Sigurður Kr. Sigurðsson
Organisti: Douglas A. Brotchie
Einsöngvari: Ágúst Ólafsson

Jóladagur, 25. desember:

Hátíðarmessa kl. 11
Messunni er útvarpað

Prestur:  Sr. Jón Helgi Þórarinsson 
Organisti: Guðmundur Sigurðsson 

Kór: Barbörukórinn
Flutt verður upprunaútgáfa af 

 „Heims um ból“ á 200 ára afmæli sálmsins 
Tvísöngur: Auður Guðjohnsen og  

Hulda Dögg Proppé
Gítarleikari: Þröstur Þorbjörnsson 

Sólvangur kl. 15
Hátíðarguðsþjónusta

Prestur: Sr. Jón Helgi Þórarinsson
Organisti: Guðmundur Sigurðsson
Félagar úr Barbörukórnum syngja

Gamlársdagur, 31. desember:

Aftansöngur kl. 17
Prestur:  Sr. Stefán Már Gunnlaugsson

Organisti: Guðmundur Sigurðsson
Kór: Barbörukórinn

Einsöngvari: Þórunn Vala Valdimarsdóttir

Nýársdagur, 1. janúar 2019:

Hátíðarmessa kl. 14
Prestur:  Jón Helgi Þórarinsson 
Ræðumaður: Egill Friðleifsson 

Organisti: Guðmundur Sigurðsson
Kór: Barbörukórinn 

Einsöngvari: Hugi Jónsson

Þrettándinn, 6. janúar 2019:

Helgistund kl. 11
Jólin kvödd

Prestur:  Sr. Stefán Már Gunnlaugsson
Organisti: Douglas Brotchie

Strandgatan getur verið ævintýraheimur 
ef sköpunargleðin fær að ráða!
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Fyrsta spor sérhverrar manneskju í 
átt að innihaldsríkara lífi er að íhuga 
hvaðan hamingjan er tilkomin. Sumir 
leita hamingjunnar í efnislegum ytri 
hlutum. En ég held þó að við séum nú 
flest á því máli að hamingjan komi að 
innan, frá hjartanu. Hún kemur frá 
sama stað og kærleikurinn. Hamingjan 
og kærleikurinn eru systkini. Góður 
maður sagði að innsta eðli kærleikans 
væri að ryðja burt hindrunum. Því er 
ég sammála að mörgu leyti. Ég held 
að kærleikurinn geri það á gangstígum 
samfélagsins og á veginum á milli 
hjarta og huga. Kærleikurinn greið
færir allar okkar leiðir og nærir þannig 
hamingjuna svo hún blómstri sem 
blómi í eggi við bestu mögulegu 
aðstæður.

Nú þegar aðventan er gengin í garð 
og jólin í augsýn höfum við séð jóla
ljósin kvikna, eitt af öðru á heimilum 
bæjarbúa. Jólaljósin minna okkur á 
þetta góða í lífinu; gleði, samveru  og 
kærleika gagnvart náunga okkar, svo 
lítið eitt sé nefnt. Jólaljósin lýsa inn í 
hjörtun okkar.

Stundum er veruleikinn þó sá að 
þau lýsa ekki upp eintóma gleði og 

hamingju. Sums staðar blasa við opin 
sár. Eitthvað sem áður var, er ekki 
lengur. Ástvinur horfinn á braut. 
Alvar leg veikindi. Missir. Einmana
leiki. Vonleysi. Það sem áður var svo 
gott, það sem áður yljaði inn að beini 
gerir það ekki lengur. Veröldin breytt. 
Aðventan kvíðabundin og þegar jólin 
ganga í garð verður missirinn og 
einmanaleikinn áþreifanlegri en 

nokkru sinni fyrr. Þegar við horfum 
upp á náunga okkar í slíkum aðstæðum 
væri göfugt og gott ef við gætum 
íhugað hvaðan kærleikurinn er til
kominn og hvers hann væntir af okk
ur. Eigum við að snúa blinda auganu 
að náunga okkar eða eigum við að ná 
inn að innsta eðli kærleikans? Ef við 
náum þangað og berum út það sem 
þar finnst þá erum við farin að vinna 

okkur í átt að systur kærleikans, ham
ingjunni. Hamingjan er ferðalag, en 
við ákveðnar aðstæður getur hún líka 
verið markmið. 

Við snúum ekki á þessar tilfinningar, 
við þurfum að ganga í gegnum þær. Á 
tíma aðventu og jóla held ég að fátt sé 
meira viðeigandi en að gangast við 
þeirri helstu köllun sem við erum, af 
Jesú Kristi, kölluð til í þessu lífi; að 
vera náunga okkar manneskja. Að 
lesa fyrir þau blindu, tala máli þeirra 
raddlausu, reisa við bogna, að ganga í 
samfylgd með náunga okkar í gegnum 
erfiða tíma. Hjálpast að við að ryðja 
burt hindrunum á stígum samfélagsins, 
hugans og hjartans, greiðfæra þannig 
allar leiðir svo aðstæður verði slíkar 
að hamingjan vaxi smátt og smátt þar 
til hún blómstrar sem blómi í eggi. 
Þannig lifum við boðskap Krists. Það 
eru raunveruleg jól. 

Gleðilega hátíð. 

Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg, prestur í Ástjarnarkirkju:

Jólahugvekja – hamingjan

Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg
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Á veglegri íþróttahátíð sem Hafnar
fjarðarkaupstaður stendur fyrir 27. 
desember verða afhentar viðurkenning
ar til íþrótta manna sem keppa með 
hafn firskum lið um, Íslandsmeistara, 
hópa bikar meistara, Norðurlanda meist
ara, heims meistara og sérstakra afreka, 
ásamt vali á íþróttakonu, íþróttakarli og 
íþróttaliði Hafnarfjarðar á árinu 2018.

Eftirtaldir eru tilnefndir sem íþrótta
karl Hafnarfjarðar 2018: 
Anton Sveinn McKee, SH  sund. 
Axel Bóasson, Keilir  Golf
Gunnar Egill Ágústsson, FH  

skylmingar
Kári Jónsson, Haukar  körfuknattleik ur
Kristinn Torfason, FH  frjálsar íþróttir
Leo Anthony Speight, Björk  

taekwondo
Magnús Gauti Úlfarsson, BH  

borðtennis
Nicoló Barbizi, DÍH  dans
Róbert Ingi Haraldsson, BH  badminton
Róbert Ísak Jónsson, Fjörður  sund

Eftirtaldar eru tilnefndar sem 
íþrótta kona Hafnarfjarðar 2018: 
Arna Stefanía Guðmundsdóttir, FH  

frjálsar íþróttir
Erla Björg Hafsteinsdóttir, BH  

badminton
Gabríela Einarsdóttir, Björk  klifur
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, Keilir  

golf
Hjördís Helga Ægisdóttir, Haukar  

karate
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir, SH  sund
Margrét Lea Kristinsdóttir,  Björk  

fimleikar
Sara Rós Jakobsdóttir, DÍH  dans
Tanya Jóhannsdóttir, Fjörður  sund
Þóra Kristín Jónsdóttir, Haukar  

körfuknattleikur

ÍÞRÓTTALIÐ
Meistaraflokkur kvenna í körfu

knattleik hjá Haukum og meistara
flokkur karla og kvenna í frjálsum 
íþróttum hjá FH eru tilnefnd sem 
íþróttalið Hafnarfjarðar 2018.

Þau eru tilnefnd
Íþróttakona og -karl Hafnarfjarðar útnefnd 28. des.
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Þann 9. desember hlupu 73 hlauparar 
af stað á Kaldárselsvegi, hlupu að 
vatnsbólinu og þaðan eftir stígum og 
vegum inn til bæjarins en markið var í 
Jólaþorpinu, 9,7 km síðar.

Valur Þór Kristjánsson var fyrstur í 
mark á 35,32 mín, annar var Hlynur 
Guðmundsson á 36,51 mín og þriðji 
var Valur Elli Valsson á 37.40 mín. 
Fyrst kvenna var Ragnheiður Svein

björnsdóttir á 43.24 mín., önnur varð 
Þóra Gísladóttir á 43,51 mín. og þriðja 
varð Anna Cecilia á 45,58 mín.

Hlaupaleiðin er falleg og skemmtileg 
og flestir hlupu til að njóta og sú sem 
naut sín best á leiðinni var 1,21.52 klst. 
á leiðinni. Vel var tekið á móti keppend
um í Jólaþorpinu þar sem verðlauna
afhending fór fram.

73 kepptu í níunda 
Kaldárhlaupinu

Hluti af Hátíð Hamarskotslækjar

Valur Þór Kristjánsson kemur fljúgandi upp frá Lambagjánni.
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Björgunarsveit Hafnarfjarðar býður 
sem fyrr Hafnfirðingum að kaupa 
jólatré og styrkja um leið starf Björg
unar  sveitarinnar. Hvalur hf. hefur lánað 
húsnæði sitt á horni Reykjavíkurvegar 
og Flatahrauns undir söluna og þar er 
gott úrval trjáa. 

Sl. föstudag birtist forseti Íslands, 
Guðni Th. Jóhannesson ásamt fjöl

skyldu sem valdi sér jólatré. Guðni 
forseti er verndari Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar. Var ekki annað að sjá en 
að krakkarnir hafi verið kátir með tréð 
sem þau völdu með foreldrum sínum.

Jólatrjáasala Björgunarsveitarinnar er 
opin virka daga kl. 1321.30 og um 
helgar kl. 1021.30.

Forsetinn keypti 
jólatré í Hafnarfirði

Styrkti starf Björgunarsveitar Hafnarfjarðar

Anton Sveinn Mckee úr SH stórbætti 
Íslandsmet sitt í 200 metra bringusundi 
á heimsmeistaramótinu í sundi í 25 m 
laug í Kína í síðustu viku. Var þetta 
þriðja Íslandsmetið sem Anton Sveinn 
setti á mótinu.

Anton Sveinn kom í mark á nýju 
Íslandsmeti 2:04,37 og varð 10 í grein
inni og komst því ekki áfram í úrslit. 
Þetta var annar besti tími sem náðst 
hefur af Norðurlandabúa

Hann átti sjálfur gamla metið í grein
inni, 2:07,04 frá því á ÍM25 í nóvem ber 
síðastliðnum.

Og hann var ekki búinn, því á 
laugardaginn bætti hann Íslandsmet sitt 
í 50 metra bringusundi sem hann setti 

fyrr á mótinu í 100 m sundi. Hann 
keppti í undanrásum í 50 m bringusundi 
og bætti um betur og synti á 26.74 sek., 
24 hundraðshlutum úr sekúndum 
hraðar en í fyrra sundinu.

Anton Sveinn æfir við býsna krefj
andi aðstæður, hann er í fullri vinnu 
sem krefst töluverðra ferðalaga, en með 
skipulagi og metnaði hefur honum 
tekist að koma sér upp æfinga áætlun 
sem virðist henta honum vel. Gamli 
þjálfarinn hans úr háskólanum og svo 
Klaus Jürgen Ohk yfirþjálfari SH eru 
honum svo innan handar með að meta 
álag og setja æfingarnar í samhengi. 
Þetta kemur fram á vef Sundsam bands
ins.

Íslandsmet Antons 
Sveins urðu fjögur

Einn besti bringusundsmaður Norðurlanda

Anton Sveinn McKee. 
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Laugardagurinn 22. desember - opið 12-17
14:00 Unnur Sara syngur frönsk jólalög
14:30 Jólabjöllurnar
15:00 Jólasveinar bregða á leik
15:30 Nemendur úr Tónkvísl flytja jólatónlist

Þorkáksmessa 23. desember - opið 12-22
13:30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14:00 Alda Ingibergsdóttir syngur jólalög
14:30 Lúðrasveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
15:00 Jólaball með Langlegg og Skjóðu

19:00 Jólaganga frá Hörðuvöllum í Jólaþorpið
19:00 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
19:15 Jólabjöllurnar leiða samsöng
19:30 Hnallþórujól - ekta amerísk 50’s jólalög
20:00 Sigríður Thorlacius syngur hugljúf jólalög

Nánar á jolathorpid.is

Forsetahjónin með tvö af börnum sínum ásamt félögum í Björgunarsveitinni.

Ekið heim með jólatré

Sennilegt er að vinsældir lifandi trjáa séu að aukast á ný en slík tré má í 
Hafnarfirði bæði fá hjá Björgunarsveitinni og Skógræktarfélaginu.
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Hæ, ég heiti Ríkey, er 14 ára og sem 
sagt í 9. bekk. Hér byrjar sagan mín. 

Ég vaknaði rétt áður en klukkan 
hringdi. Það var dimmt í herberginu og 
þegar ég kíkti út um gluggann sá ég að 
það var stórhríð úti. Snjórinn var í 
stórum sköflum á götunni og ég var 
viss um að margir þyrftu að ganga í 
vinnuna sína þennan morgun. Heppin 
erum við að pabbi er á stórum jeppa. Ég 
fór fram og pissaði og tannburstaði mig 
en fór svo og klæddi mig. Þegar ég kom 
fram í eldhús var pabbi búinn að setja 
morgunmat á borðið og var til í að gefa 
mér far niður í bæ svo ég næði 
skólarútunni. 

„Drífðu þig, Ríkey“ sagði hann 
„rútan fer korter í átta“ Ég skellti mér í 
úlpuna, tók töskuna og flýtti mér út í 
bílinn. Jeppinn komst í gegnum skafl
ana og við vorum mætt í tæka tíð fyrir 
rútuna. Ég flýtti mér úr bílnum í rútuna, 
það var skítkalt úti. Andrea, besta vin
kona mín var mætt og ég settist við 
hliðina á henni. Við hliðina á okkur sátu 
bestu vinir okkar, þeir heita Teitur, 
Hrannar, Einar og Birkir sem er kærasti 
Andreu. Teitur og Hrannar eru 15 ára 
og eru í 10. bekk, en Einar og Birkir eru 
14 ára og með okkur í 9. bekk. Við 
spjölluðum öll saman alla leiðina inn á 
Ólafsfjörð. Það er dálítið kósí að keyra 
úr dimmunni inn í göngin tvö þar sem 
birtan er sérstök. Á leiðinni fattaði 
Birkir að hann gleymdi skólatöskunni 
og nestinu sínu, en það var víst lítið 
hægt að gera í því. 

Þegar við komum fyrir framan 
skólann á Ólafsfirði sáum við lögreglu
bíl fyrir utan og þegar við komum út 
sáum við að það var búið að vinna 
skemmdaverk á skólanum.  Búið var að 
brjóta þrjár rúður. Inni var búið að 
henda öllu úr hillum og rífa bækur. 
Einnig var búið að velta um borðum og 
stólum og brjóta tölvu og ipad.

Skólastjórinn og lögregla bentu 
öllum krökkunum á að fara inn í íþrótta
húsið og setjast þar á gólfið. Þegar allir 

voru sestir þá byrjaði lögreglustjórinn 
að tala. „Eins og þið sjáið þá er búið að 
skemma heilmikið í skólanum. Ef þið 
hafið einhverjar upplýsingar til að 
hjálpa okkur að ná í þá sem gerðu þetta, 
þá vil ég biðja ykkur um að koma til 
mín og segja frá.“

Enginn stóð upp og ég var viss um að 
enginn hefði séð neitt því að veðrið 
hafði verið svo vont í gærkveldi að það 
var örugglega enginn úti. Skólastjórinn 
sagði að allir ættu að fara aftur heim, 
það væri ekki hægt að kenna í dag. Við 
fórum því aftur upp í rútuna og ókum til 
baka til Siglufjarðar. 

Áður en ég fór heim kom ég við hjá 
pabba og sagði honum hvað hafði gerst. 
Svo fór ég heim og fékk mér að borða.

Síðan fór ég til Andreu og við 
pældum mikið í því hver hefði getað 
gert þetta, en okkur datt enginn í hug. 
Eftir kvöldmat hitti ég Andreu aftur og 
við fórum að hitta strákana. Við fórum 
öll í sjoppuna að kaupa ís og settust 
niður og spjölluðum um innbrotið. 
Strákarnir höfðu frétt að þrír í 10. bekk 
hefðu viðurkennt að hafa brotist inn. 
Engin sérstök ástæða, bara leiddist.

Næsta dag var rosalega vont veður. 
Inni í Héðinsfirði var svo rosalega 
hvasst að ein vindhviðan feykti rútunni 
út af veginum og hún endaði á hliðinni. 
Allir öskruðu af hræðslu og reyndu að 
komast út, en hurðin var föst. Það var 
strax hringt í 112, en við þurftum að 
bíða um stund eftir lögreglunni og 
sjúkrabílnum. Allir virtust hafa sloppið 

vel nema Teitur. Hann hafði ekki verið 
í bílbelti og hafði kastast til í sætinu og 
skollið með höfuðið í rúðuna. Það 
blæddi mikið úr enninu á honum og 
hann kvartaði mikið um verk í bring
unni. Svo varð hann hvítur í framan og 
virtist vera að líða út af. 

Akkúrat þá kom lögreglan og 
sjúkrabíllinn á fleygiferð með ljós og 
sírenu. Strax á eftir kom líka björgunar
sveitabíllinn. Björgunarsveitamennirnir 
drifu strax í að spenna upp hurðina svo 
við kæmust út. Svo bjuggu sjúkra
flutningamennirnir um Teit og ákváðu 
að keyra með hann til Akureyrar í stað
inn fyrir að fara með hann á sjúkrahúsið 
á Siglufirði. 

Nú voru fleiri bílar komnir af því að 
fréttir af slysinu bárust hratt um bæinn. 
Björgunarsveitamenn fullvissuðu sig 
um að við öll værum ómeidd og skipu
lögðu far fyrir alla aftur í bæinn. 

Aftur kom ég við hjá pabba. Hann 
knúsaði mig fast og sagðist vera 
rosalega þakklátur fyrir að ég væri 
ómeidd. Ég fór svo með fleiri krökkum 
í félagsmiðstöðina og þar sátum við og 
ræddum slysið og biðum eftir fréttum 
af Teiti. 

Seinni partinn komu fréttir um að 
hann væri minna meiddur en talið var. 
Hann hafði tvírifbeinsbrotnað og svo 
fengið þetta stóra sár á ennið sem þurfti 
að sauma saman. Læknarnir vildu að 
hann yrði á spítalanum að minnsta kosti 
eina nótt til að jafna sig. 

Mikið vorum við fegin að hann 
skyldi hafa sloppið svona vel.

Nú er að krossa fingur og vona að við 
komust slysalaust í skólann á morgun 
og eigum venjulegan skóladag.

Endir

Verðlaunasaga úr smásagnakeppni 
Kennarasambands Íslands og Heimilis 
og skóla 2018. Rakel Björk sigraði í 
grunnskólaflokki 8.-10. bekk. 

Rakel Björk Heimisdóttir við verðlaunaafhendingu í Hannesarholti í október.
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Tveir skrítnir skóladagar – smásaga
eftir Rakel Björk Heimisdóttur í 8. bekk í Víðistaðaskóla

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • facebook.com/Gullsmidjan

Hún hring minn berÞORLÁKSMESSUSKATA
Hin árlega skötuveisla Hauka verður haldin á 
Þorláksmessu í Samkomusalnum.

Kæst skata og saltfiskur ásamt 
meðlæti á hóflegu verði.

Kl. 12-13.   Verð kr. 3.000.

Borðapantanir og miðasala í afgreiðslu, 
525 8700  og  bhg@haukar.is
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Hafnfirðingurinn Róbert Ísak Jóns
son úr SH/Firði varð fjórfaldur 
Norðurlandameistari á Norður landa
mótinu í Oulu í Finnlandi sem haldið 
var um þarliðna helgi.

Róbert Ísak varð Norðurlanda
meistari í sínum fötlunarflokki í 100 m 
bringusundi á 1,10.44 mín., í 200 m 
skriðsundi á 2,00.60 mín., í 100 m 
flugsundi og kórónaði svo árangur sinn 
með sigri í 200 m fjórsundi á 2,14.92 
mín.

Thelma Björg Björnsdóttir og Þórey 
Ísafold Magnúsdóttir úr ÍFR unnu 
einnig til verðlauna á mótinu. 

Thelma Björg, S6 fékk silfur í 400 m 
skriðsundi á 6,04.93 mín.

Þórey Ísafold, S14 fékk silfur í 100 m 
bringusundi á 1,26.22 mín. og brons í 
100 m flugsundi á 1:21.26 mín.

Þá setti Thelma Björg Íslandsmet í 
100 m skriðsundi, 1,23.71 mín.

Róbert Ísak fjórfaldur Norðurlandameistari
Glæsilegur árangur hjá þessum flotta hafnfirska sundkappa

Íslenski hópurinn í Oulu í Finnlandi. Á myndinni eru efri röð frá vinstri: 
Þórey Ísafold Magnúsdóttir, Róbert Ísak Jónsson og Guðfinnur Karlsson. 
Neðri röð frá vinstri eru Thelma Björg Björnsdóttir, Tanya Jóhannsdóttir og 
Heiður Egilsdóttir.

Róbert Ísak Jónsson.
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Gleðileg jól
Við sendum þér og fjölskyldu þinni hugheilar óskir um gleðilega 
og friðsæla jólahátíð . Þökkum ánægjulega  samveru og samfylgd 
á árinu  sem er að líða. 

Megi nýtt ár færa okkur öllum hamingju og góða heilsu.  

Bæjarstjórn og starfsmenn Hafnar�arðarbæjar

Lorem ipsum

Róbert Ísak Jónsson er aðeins 17 ára 
gamall en var sl. fimmtudag útnefndur 
íþróttamaður ársins hjá Íþróttasambandi 
fatlaðra. Magnað ár er að baki hjá 
Róberti sem vann til tvennra silfur verð
launa á Evrópumeistaramótinu í sundi 
sem fram fór í Dublin síðastliðið sumar. 

Á árinu setti Róbert 18 Íslandsmet, varð 
ferfaldur Norðurlandameistari og varð 
stigahæsti ungi sundmaðurinn undir 18 
ára aldri á heimsmótaröð IPC í sundi.

Róbert var nýverið valinn Íþrótta
maður ársins hjá Íþróttafélaginu Firði.

Íþróttamaður ársins hjá ÍF
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Bráðum koma blessuð jólin
börnin fara að hlakka til.
Allir fá þá eitthvað fallegt
í það minnsta kerti og spil.

Þannig hefst eitt kunnasta jólakvæði 
okkar Íslendinga. Í einfaldleika sínum 
minnir kvæði Jóhannesar úr Kötlum 
okkur á æskujólin og þá ljúfu 
tilhlökkun sem skín úr augum barnanna 
í aðdraganda hátíðarinnar.

„Jólin eru hátíð barnanna“ segjum 
við nánast umhugsunarlaust en áttum 
okkur um leið á því að það er ekki 
sjálfgefið. Við segjum líka að jólin séu 
hátíð ljóss og friðar en vitum sömu
leiðis að það á ekki við um alla staði 
jarðar innar sem við byggjum. Fyrir 
okkur flest eru jólin full af von og gleði 
en um leið setjum við okkur í spor 
þeirra sem njóta þeirra ekki á sama 
hátt. Við þökkum fyrir og gleðjumst 
yfir því sem við höfum.

Jólin sameina fjölskyldur og vini og 
því fylgir eftirvænting að fá að njóta 
kyrrðardaga með þeim sem okkur 
þykir vænst um. Þó að margir séu á 
þönum í aðdraganda hátíðarinnar þá 
eru það sjálf jólin sem færa okkur hina 
einu sönnu gleði. Það er mikilvægt að 
halda í hana og fara ekki framúr okkur 

sjálfum í undirbúningi jólanna heldur 
læra að staldra við, njóta og gefa af 
okkur. Börnin eru næm á líðan okkar 
sem eru fullorðin og þvert á það sem 
við höldum stundum vilja þau fremur 

njóta samverunnar með fjölskyldunni 
en þess sem lífsgæðakapphlaupið færir 
okkur. Þannig svífur jólaandinn yfir 
vötnum.

Ekki eru allir sem geta haldið eins 
gleðileg jól og þeir myndu gjarnan 
vilja. Sumir hafa misst ástvini, sem 
þeir sakna sárt yfir hátíðarnar eins og 
aðra daga. Aðrir glíma við sjúkdóma 
og heilsuleysi. Enn aðrir eru einmana 
og allt of margir eiga erfitt með að ná 
endum saman, jafnvel til að eiga fyrir 
brýnustu nauðsynjum. Hugsum til 
þeirra sem eiga erfitt og reynum eftir 
fremsta megni að létta þeim lífið, 
þannig að sem flestir njóti jólanna.

Sem betur fer eru þó jólin fyrir flesta 
yndislegur tími. Tilhlökkun barnanna 
beinist oft að gjöfum og tilstandi en við 
sem eldri erum vitum að jólin snúast 
öðru fremur um að gleyma erli og striti 
og horfa inn á við í samneyti við 
fjölskyldu og vini. Minningarnar um 
ljúfa samveru á jólum eru þær sem 
standa upp úr, veita gleði um ókomin 
ár og varðveitast í hjörtum okkar. Þær 
eru jólagjöfin sem fylgir okkur ævina 
til enda.

Ég sendi Hafnfirðingum öllum 
hugheilar óskir um gleðileg jól og 
farsæld á nýju ári.

Rósa Guðbjartsdóttir 
bæjarstjóri.

Jólahugvekja bæjarstjóra

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði.

Góðar minningar eru 
dýrmætasta jólagjöfin

Að frumkvæði íslenskra Gildisskáta 
(eldri skáta) kom Friðarloginn frá 
Betlehem til Íslands frá Danmörku, 
með Dettifossi, þann 19. desember 
2001. Friðarloginn logaði í St. Jósefs
kirkjunni í Hafnarfirði frá því hann 
kom til Íslands 2001 þar til 2009 að 
hann var fluttur til nunnanna í Karmel
klaustrinu. Á aðventunni ár hvert sækja 

íslenskir skátar Friðarlogann sinn til 
nunnanna í Karmelklaustrinu og útdeila 
til þeirra sem vilja þiggja vítt og breitt 
um landið. Athöfnin í ár var einföld en 
áhrifa mikil. M.a. sungu nunnurnar og 
léku sjálfar undir „Um sköpunina“, ljóð 
eftir hl. Jóhannes af Krossi og „Ég lifi í 
ást“, ljóð eftir hl. Teresu frá Liesieux, 
Karmelnunnu, lögin eftir Jónas Sen. 

Friðarloginn frá 
Betlehem

Skátar hafa fært hann í kirkjur bæjarins

Friðarloginn afhentur í Hafnarfjarðarkirkju. Karmelnunnurnar sungu einar og einnig með skátunum.
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Fulltrúi eldri skáta í Hvaragerði tekur á móti friðarloganum frá Betlehem.
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Kæru Hafnfirðingar, nú er enn eitt 
árið um það bil að renna sitt skeið og 
því við hæfi að líta um öxl. Árið hefur 
verið viðburðaríkt, það er ætíð nóg að 
gera hjá félagasamtökum og þar erum 
við engin undantekning.  Björgunarsveit 
Hafnarfjarðar er rekin eins og flestir 
vita með fé sem meðlimir sveitarinnar 
afla með ýmsum hætti og eigum við 
okkur marga velunnara.  

Hafnfirðingar helstu styrktaraðilar
Okkar helstu styrktaraðilar eru þið 

kæru Hafn firð ingar, við höfum í 
gegnum tíðina getað reitt okkur á ykkar 
stuðning sem skilar sér með 
margvíslegum hætti. Ætíð hafi þið 
tekið vel á móti okkur og keypt 

neyðarkall, einstakt jólatré og flugelda, 
fyrir þennan stuðning erum við þakklát 
og rennur styrkurinn beint í búnaðar
kaup og almennan rekstur sveitarinnar. 

Þáttaka í fjölbreyttum verkefnum
Fastir liðir á hverju ári eru nokkrir og 

má þar nefna þátttaka í hátíðarhöldum 
sjómannadags í Hafnarfirði.  Hálendis
gæsla en þá fer hópur frá sveitinni og 
dvelur í viku tíma á hálendinu og sinnir 
útköllum út frá þeirri staðsetningu 
ásamt upplýsingagjöf til ferðamanna. 
Þessi tími er okkur dýrmætur og eykur 
mjög á reynslu og þjálfun hópsins á 
ýmsum sviðum,  á þessum tíma sem 
dvalið er á hálendinu tekur fólk sér 
ýmislegt fyrir hendur og má þar nefna 

fjallgöngur á nálæg fjöll ásamt því að 
þeysast á fjallahjólum upp hverja 
fjallshlíðina á fætur annarri. 

24 nýliðar í þjálfun
Þegar dag tekur að stytta breytum við 

um gír og hefjum vetrarstarf okkar en á 
hverju hausti hefjum við þjálfun nýliða 
og í ár eru þeir í heildina 24 og skiptast 
í tvo hópa, nýliðar 1 og 2. Þjálfunin 
stendur yfir í tvo vetur eða 18 mánuði,  
þeir sem hófu þjálfun nú í haust eru 14 
en hópurinn sem er á öðru ári í þjálfun 
telur 10 einstaklinga. Unglingadeildin 
Björgúlfur er ákaflega virkur hópur hjá 
okkur og mikilvægt starf sem þar er 
unnið en í ár eru starfandi 28 unglingar 
undir handleiðslu öflugs umsjónar

Flugeldasala 
björgunarsveitarinnar  

er lífæð starfsins  
– Bæjarbúar! Leggjum okkar 

skerf af mörkum.

Takk fyrir 
stuðninginn
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manna hóps sem við erum ákaflega 
stolt af. Þessir tveir hópar, unglingar og 
nýliðar eru okkur dýrmætir en með 
þessu starfi er grunnur lagður að 
nýliðun sem er mikilvægur hlekkur í 
öllu starfi sveitarinnar. 

Endurnýjun tækja
Í ár hófst mikilvægur kafli í okkar 

starfi en það er endurnýjun tækja og 
höfum við fjárfest í tveimur nýjum 
biðreiðum, annars vegar sér útbúnum 
bíl fyrir sporhundana og hins vegar lítið 
breyttum fólks flutningabíl. Við horfum 
bjartsýn til komandi árs og hlökkum til 
áfram haldandi samstarfs kæru bæjar
búar.  Að lokum vil ég fyrir hönd Björg
unarsveitar Hafnarfjarðar óska ykkur 

gleðilegra jóla og heillaríks komandi 
árs, megi gæfa og gleði fylgja ykkur 
árið út.

Gísli Johnsen, formaður 
Björgunarsveitar Hafnarfjarðar.

Stund milli stríða með börnunum á góðri stundu.

Æfingar eru gríðarlega mikilvægur þáttur í starfi björgunarsveitarinnar.

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   14:16:29Flugeldasala:
• Hvaleyrarbraut 32 (innst á Lónsbraut) 
• Gamla slökkvistöðin (Flatahrauni 14)  

• Við Tjarnarvelli
OPIÐ:
Föstudaginn 28. desember  ............. kl. 10  22
Laugardaginn 29. desember  .......... kl. 10  22
Sunnudaginn 30. desember ............ kl. 10  20
Gamlársdag ..................................... kl. 09  16
Þrettándasala björgunarmiðstöðinni Hvaleyrarbraut 32:
5. janúar kl. 1422 og 6. janúar kl. 1020



Trönuhrauni 2 • sími 555 2662

Bílaverkstæði
Högna

ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

Fjarðargötu 19 • sími 565 3949

Félag eldri borgara
í hafnarfirði

Hraunsel, Flatahrauni 3 • www.febh.is

Steinhellu 7a • www.brammer.is

Linnetsstíg 2 • sími 555 4295Bæjarhrauni 2 • sími 555 0480

hús ehf.
B Y G G I N G A V E R K T A K A R

Rauðhellu 12 • sími 555 4662 Bæjarhrauni 12

BATTERÍIÐ | ARKITEKTAR

Hvaleyarbraut 32 • www.arkitekt.is Stapahrauni 1 • sími 555 4895
Bílaverk ehf.

Kaplahrauni 10 • sími 565 0708

Hjallahrauni 4 • sími 588 8488Hjallahrauni 4 • www.adalskodun.is Selhellu 13 • sími 555 6650

Ban Kúnn
Thai Restaurant

Tjarnarvöllum 15 • sími 565 5665

Flatahrauni 5a • sími 555 7030

OK
Fjarðargötu 13-15 • www.beautysalon.is

Víkingastræti 2 • www.gaflaraleikhusid.is Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is Bæjarhrauni 14 • www.gaman.is

Lækjargötu 34 • ´simi 544 4544

Grafarholti og Hafnarfirði

Reykjavíkurvegi 66 • www.lampar.is
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ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

Grandatröð 2 • www.hberg.is

Bæjarhrauni 2 • www.hibyliogskip.is

Dalshrauni 15 • www.husa.is

Bæjarhrauni 2 • sími 565 4513 Smiðjuvegi 44-46, Kóp. • www.idnvelar.is

HRAFNISTA
Reykjavík     Hafnar�örður

Kópavogur      Reykjanesbær      Garðabær

www.hrafnista.is

Ásvöllum • www.haukar.is

Gullhellu 1 • www.colas.is

rafstöðvar ehf.

Rauðhellu 9 • 5654069

Hringhellu 6 • www.hafnarbakki.is www.hafnarfjardarhofn.is

Korngörðum 2 • www.gara.is Garðahrauni 2, Gb. • www.goa.is

Brekkutröð 1 • sími 565 1944

HAGSTÁL ehf.

www.hhfh.is

Heimir sími 892 8607, Jens sími 898 0053

Heimir og Jens ehf.  
pípulagningameistarar

Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

Hraunbrún 40 • sími 555 1368

Haukur 
pressari

Heimir sími 892 8607, Jens sími 898 0053

Heimir og Jens ehf.  
pípulagningameistarar

Kauptúni 1, GB • www.hyundai.is

Strandgötu 50 • www.ibh.is Strandgötu 25 • www.jafn.is

Berghellu 1 • www.gamar.is
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Menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar

Opnunartími yfir hátíðarnar  
er eftirfarandi:
 
Þorláksmessa 23. des – opið kl. 12–17
Aðfangadagur 24. des – lokað
Jóladagur 25. des – lokað
Annar í jólum 26. des – lokað
27.–30. des – opið kl. 12–17
Gamlársdagur 31. des – lokað
Nýársdagur 1. jan – lokað

Strandgata 34
220 Hafnarfjörður
www.hafnarborg.is

Við óskum öllum  
Hafnfirðingum  
gleðilegra jóla og  
gæfuríks komandi árs.

Jólafrí – Næsta blað kemur út 10. janúar

Þetta blað er síðasta tölublað Fjarðarfrétta fyrir áramót
Næsta tölublað kemur út fimmtudaginn 10. janúar 2019

Fylgist með á www.fjardarfrettir.is og á www.facebook.com/fjardarfrettir
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ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

RAFGEYMASALAN
Rafgeymar eru okkar fag

Dalshrauni 17 • www.rafgeymar.is

Reykjavíkurvegi 60 • www.musikogsport.is

Strandgötu 32 • sími 517 8666

Gjáhellu 13 • www.markusnet.com

Strandgötu 37 • 565 4040

Fjarðargötu 9 • www.landsbankinn.is

Flatahrauni 5b • www.rafeining.is

www.n1.is

www.lodalausnir.is

Dalshrauni 13 • www.kjotkompani.is

www.kubbur.is

Strandgötu 31 •  www.penninn.is

Sími 822 3713

Meindýraeyðing 
HafnarfjarðarMARKAÐSSTOFA

Strandgötu 4 •  www.msh.is

Hreyfiafl fyrir atvinnulíf, bæjarbrag  
og þróun Hafnarfjarðar

Hraungötu 3, Gb. • www.kerfodrun.is www.kfc.is

Miðvangi 41 • www.netto.is

Reykjavíkurvegi 72 • www.nordurey.is

Strandgötu 43 • www.xshafnarfjordur.is Suðurhrauni 4a • www.samhentir.isCuxhavengötu 1  • www.saltkaup.is

Sigurjón Gíslason
Löggiltur dúklagningameistari

Sími 892 0402

Jón Bókari
Alþjóðaviðskipti ehf.

Cuxhavengötu 1, 220 Hafnarfirði
 s. 552 8771,  bokhald@jo.is

Jón Helgi Óskarsson, viðurkenndur bókari
Laufey Breiðdal, viðurkenndur bókari

Þórunn Kristín Sverisdóttir, bókari
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Þegar nemendur grunnskólanna 
koma í unglingadeild fá þeir tækifæri til 
að velja sér valgreinar. Í Hraunvallaskóla 
er þar engin undantekning á og þar geta 
nemendur í 8.10. bekk valið sér allt að 
6 valgreinar yfir skólaárið sem skiptist í 
þrjú valgreinatímabil. Boðið er upp á 
fjölbreyttar valgreinar innan skólans og 
utan og sumar valgreinarnar eru heilsárs 
valgreinar.

Af þeim valmöguleikum sem nem
endur í Hraunvallaskóla hafa má nefna: 
Þýsku, stíl og hönnun, Photoshop, leiki, 
eldhússmiðju, heimanám, veistu svarið 
og allt um hunda.

Halldóra Lind Guðlaugsdóttir kennir 
allt um hunda en hún býr á Völlunum 
og er sérfróð um hunda og hunda upp
eldi. Með henni starfar Hildur Gunnars
dóttir, þroskaþjálfi.

Blaðamaður Fjarðarfrétta heimsótti 
nem endur í hundavali, eins og val
greinin er daglega kölluð. Voru nem
endurnir búnir að búa til kynningar um 
hunda eða eitthvað sem tengdist hund
um.

Einn nemandinn var búinn að kynna 
sér allt um maltese hunda og upplýsti 
m.a. að sú hundategund væri ekki með 
feld, heldur hár svipað og maðurinn. 
Hundarnir væru viðkvæmir fyrir salti 
og augun væru sérstaklega viðkvæm. 
Nemandinn átti sjálfur maltese hund 
sem er glæsilegur smáhundur.

Annar nemandi var búinn að taka 
saman ýmsan fróðleik um hundafæði 
og þá sérstaklega hundanammi þar sem 
hráfæði og heilsufæði var í forgrunni.

Merkjamál hunda var viðfangsefni 
eins nemandans sem hafði kynnt sér 
hvað lesa mætti út úr svipbrigðum 
hunda, t.d. hvernig þeim liði.

Þá hafði einn nemandinn tekið saman 
fróðleik um hunda almennt, uppruna 

þeirra, hvenær ræktun hófst og um 
ýms  ar hunda tegundir.

Allar þessar kynningar höfðu það 
sammerkt að nemendurnir höfðu lagt í 
töluverða gagnaöflun sem þeir unnu úr 
og notuðu í kynninguna. Flestir nem
endanna áttu hunda sjálfir en allir voru 
mjög áhugasamir um hunda.

Markmið námsins er að nemendur fái 
þekkingu á atferli hunda og kynnist 
grunnhugmyndum í hundaþjálfun. Að 
nemendur þekki lög og reglur um 
hundahald á Íslandi, læri um umhirðu 

hunda og komist í kynni við hunda. Að 
nemendur fái innsýn í hvað er hægt að 
gera með hundum.

Í hundavalinu læra nemendur að 
skilja hunda, fá grunn þekkingu á 
þjálfun þeirra og þörfum ásamt því að 
umgangast þá. Nemendur fá tækifæri 
til að meta aðstæður sem geta komið 
upp í kringum hunda og greina þær í 
gegn um myndbönd. Nemendurnir 
fræðast um uppruna hunda, lög og 
reglur og þess háttar. Þeir læra um 
mismunandi hundategundir, eiginleika 
þeirra og tilgang. Nemendur fá einnig 
kennslu í „klikkerþjálfun“ og fá að 
prófa sig áfram í aðferðinni fyrst á sam
nem endum, síðan á hundum. 

Þá fá nemendurnir að kynnast hund
um og farið er í gönguferðir með hunda 
þar sem nemendur fá að spreyta sig á 
því að þjálfa hunda.

Það var greinilega mikill áhugi meðal 
nemendanna sem blaðamaður Fjarðar

frétta hitti og greinilega vel heppnuð 
valgrein.

Læra um hunda í Hraunvallaskóla
Nemendur unglingadeildar hafa möguleika á fjölbreyttum valgreinum

Hópurinn lagður af stað í gönguferð með hundana í hressilegu haustveðri.

Í kennslustofunni eru engir hundar.

Nemendurnir útbjuggu skemmtilegar kynningar. Haldið frá skólanum með hunda af ýmsum gerðum.

Halldóra Lind Guðlaugsdóttir með 
ungan fjörugan hvolp.
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ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

Fjarðargötu 19 • sími 519 8888

Útfararþjónustan ehf. 
Stofnuð 1990

Fjarðarási 25 • www.utfarir.is

www.vidistadakirkja.is

Fornubúðum 8 • www.studiodis.is Hjallahrauni 7 • sími 555 2348www.sh.iswww.facebook.com/skatalundur

IronViking ehf. • Flatahrauni 31 

Suðurhrauni 4a • www. vorumerking.is

Hafnarfirði • www.vg.is

Melabraut 23-25 • www.vhe.isDalshrauni 3  • www.valitor.is Reykjavíkurvegi 64 • www.hlif.is

www.vis.is Bæjarhrauni 20 • 585 8600 •  www.vsb.is

Súðavogi 7 • www.staff.is

Bæjarhrauni 2 • sími  555 6255

Hár og Snyrtistofan Björt
www.skolar.isStrandgötu 39 • sími 555 7060

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði

Strandgötu 75 • www.vonmathus.is

Melabraut 20 • www.sjtresmidja.is

Sigurjón Einarsson, málarameistari
Sími 894 1134 - hagmalun@simnet.is
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Stjórn Valitor veitti Mæðrastyrks
nefnd Hafnarfjarðar og Jólaaðstoð á 
Eyja fjarðarsvæðinu, sem er samvinnu
verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar, 
Hjálp  ræðishersins, Mæðrastyrks nefnd
ar Akureyrar og Rauða krossins við 

Eyjafjörð, styrk til að aðstoða efnalitlar 
fjölskyldur fyrir jólin. Styrkurinn er ein 
milljón króna sem samtökin fengu 
úthlutað hvor um sig.

Hjálparstörf þessara samtaka hafa 
lengi gegnt mikilvægu hlutverki í 

íslensku samfélagi en þörfin fyrir 
aðstoð þeirra er sérstaklega brýn um 
þessar mundir. Valitor hefur veitt 
góðgerðarsamtökum styrki úr sjóðnum 
undanfarin tíu ár fyrir jólin.

Viðar Þorkelsson, forstjóri Valitor 
afhenti fulltrúum samtakanna styrkinn 
sl. föstudag.

VÍÐA ÞÖRF FYRIR JÓLIN
Aðstæður fólks eru misjafnar um 

jólin og fjölmargir þurfa að reiða sig á 
aðstoð góðra aðila eins og Mæðrastyrks
nefndar. Margir einstaklingar hugsa 
líka fallega til náungans fyrir jólin og 
hvað er betri jólagjöf en að gefa þeim 
sem lítið eiga og eru þurfandi?

Mæðrastyrksnefnd fékk góðan styrk frá Valitor
Valitor veitti styrki til Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar og Jólaaðstoðar á Eyjafjarðarsvæðinu

Viðar Þorkelsson, forstjóri Valitor afhendir Kristjönu Ósk Jónsdóttur 
formanni Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar styrkinn.Boðið var upp á kaffi og jólakökur í höfuðstöðvum Valitor.

F.v.: Sigrún Jónsdóttir og Sigrún Harpa Guðnadóttir frá Valitor, Þorbjörg Bergsdóttir frá Mæðrastyrksnefnd, Pétur 
Pétursson frá Valitor, Ásta Eyjólfsdóttir frá Mæðrastyrksnefnd, Kristjana Ósk Jónsdóttir form. Mæðrastyrks nefnd ar, 
Viðar Þorkelsson forstjóri Valitor, Sigríður Halla Lýðsdóttir og Ásta Lunddal Friðriksdóttir frá Mæðrastyrksnefnd, 
Ingibjörg Elín Halldórsdóttir frá Rauðakrossdeild Eyjafjarðar og Steinunn M. Sigurbjörnsdóttir frá Valitor.
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Á hverju ári taka starfmenn Aðal
skoðunar sér hlé frá skoðunarstörfum 
og setja skoðunarstöðina við Hellu
hraun í jólalegan búning. Þegar gestir 
mæta í hús mæta þeim þægilegir 
jólatónar og girnilegur morgunverður 
bíður á bílalyftunni sem hefur verið 
klædd rauðu. Ómar Pálmason fram

kvæmdastjóri tóka á móti gestum og 
Þórður Marteinsson lék á harmónikku. 
Síðar söng Edgar Smári Atlason við 
undir leik Hafnfirðingsins Davíðs 
Sigur geirssonar við góðar undirtektir.

Morgunverður á bílalyftunni
Árlegur aðventumorgunn Aðalskoðunar þar sem gert var hlé á bifreiðaskoðun

Hafrún Dóra fjármálastjóri með dóttur sinni og yngsta gestinum, 2ja mánaða.

Davíð Sigurgeirsson gítarleikari og 
Edgar Smári Atlason söngvari.
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LENGRI OPNUNARTÍMI
ALLA DAGA TIL JÓLA
Þriðjudagur 18. des. 09-19
Miðvikudagur 19. des. 09-19
Fimmtudagur 20. des. 09-19
Föstudagur 21. des. 09-22
   

LENGRI OPNUNARTÍMI
ALLA DAGA TIL JÓLA
Laugardagur 22. des. 09-22
Þorláksmessa 23. des. 09-22
Aðfangadagur 24. des. 09-12:30
Jóladagur 25. des. LOKAÐ

og þú átt möguleika á
AÐ EIGNAST PS4 LEIKJATÖLVU!

TAKTU ÞÁTT 
Í SKEMMTILEGUM LEIK

Þátttaka er einföld. Þú verslar í Fjarðarkaupum, fyllir út miða og setur hann 

í sérmerktan kassa í versluninni og ert þar með komin/n í pottinn.

3x inneignarkort

3x gjafakort

Jóla
leikur

PS4

Fjar  arkaupa

KitchenAid
Artisan

175

JBL
Heyrnartól
Bluetooth
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„Hafnfirðingar eru greinilega miklir 
lestrarhestar og það hefur sýnt sig á 
Bókasafni Hafnarfjarðar í ár,“ segir 
Berglind Gréta Kristjánsdóttir, deildar
stjóri viðburða og kynningarmála hjá 
Bókasafninu. Það kemur blaðamanni 
Fjarðarfrétta ekki á óvart þegar hann 
mætir hjónum með háan stafla af 
bókum, blöðum og geisladiskum sem 
þau voru að taka fyrir fjölskylduna og 
sögðu þau safnið vera dýrgrip.

Bókasafn Hafnarfjarðar er lang 
útlánahæsta einstaka bókasafnseiningin 
á landinu með hátt í 200 þúsund útlán í 
ár að sögn Berglindar. Í ár lánaði safnið 
30 þúsund fleiri safngögn en það safn 
sem næst kemur. 

SJÖ ÚTLÁN Á HVERN 
BÆJARBÚA
„Miðað við stöðuna í lok nóvember 

mun útlánum fjölga í fyrsta skipti í þrjú 
ár eða um 6%. Útlán á hvern bæjarbúa 
eru tæplega 7 eintök. Gestafjöldi sýnir 
aukningu um rúm 4% á þessu ári og 
vonandi verður næsta ár jafn gott, ef 
ekki betra,“ segir Berglind sem er ein 
þeirra  um 30 starfsmanna sem gestir 
safns ins hafa miklar mætur á.

Segir hún árið 2018 einnig hafa verið 
mjög gott þegar litið er til viðburða og 
hópastarfs safnsins, en þátttökumet var 
slegið bæði í bókmenntaklúbbnum og í 
handavinnuhópnum. 

„Báðir hóparnir verða á sínum stað á 
næsta ári og að sjálfsögðu eru allir 
velkomnir. Aðsókn í sögustundir safns
ins hefur einnig verið afar góð og leik
skólar hafa verið duglegir að nýta sér 
þær.“ 

Sögustundirnar verða eins og áður á 
miðvikudögum kl. 10.30, en þær eru 
einkum hugsaðar fyrir leikskólahópa á 
aldrinum 3  6 ára.

Í haust fór bókasafnið af stað með tvo 
nýja viðburði fyrir börn og ungmenni, 

en það eru Bókabíó, þar sem sýndar eru 
kvikmyndir byggðar á barna og 
unglingabókum, og „Spilað, litað og 
lesið“, þar sem dregin eru fram spil og 
litabækur á barnadeildinni. 

Báðir viðburðir hafa fengið góðar 
viðtökur og verða þeir báðir á dagskrá á 
næsta ári að sögn Berglindar. Þá verða 
foreldramorgnarnir, fyrir mæður og 
feður með ung börn, áfram á sínum stað 
annan hvern þriðjudag frá kl. 1012. 

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ 
FRAMUNDAN
Dagskrá næsta árs er mjög fjölbreytt 

og spennandi, en boðið verður upp á 
fjöldann allan af fræðandi fyrirlestrum 
um barneignir og uppeldi.

Næsti stóri viðburður bókasafnsins er 
svo Safnanótt, föstudaginn 8. febrúar, 
en þemað nú er tölvur og tölvuleikir. 
Og þetta kvöld verður meðal annars 
boðið uppá kennslu í forritun, tónlistar
atriði og kynningu frá Rafíþrótta
samtökum Íslands. 

Viðburðir og hópastarf bókasafnsins 
er opið öllum og aðgangur er ókeypis, 
en nánari upplýsingar um dagskrá 

næsta árs má finna inni á heimasíðu 
safnsins eða á Facebooksíðu þess. 

Bókasafnsskírteini eru ókeypis fyrir 
börn yngri en 18 ára, eldri borgara og 
öryrkja, en fyrir aðra er árgjaldið  er 
aðeins 2.000 krónur, frá og með 
áramótum. 

ÞÝSKA BÓKASAFNIÐ
Frá 2006 hefur Bókasafnið hýst 

þýska bókasafnið fyrir Geotestofn
unina í samstarfi við Hollvina félagsa 
þýska menningarseturs ins. Er að finna 
barna og unglingadeild með þýsku 
barnaefni á mynddiskum og almennt 
myndefni á myndiskum og þýsk tímarit 
en einnig bókmenntir og fræðirit á 

þýsku. Hefur safnið verið vel nýtt enda 
sterkt samfélag þýskumælandi íbúa á 
Íslandi sem einnig hafa verið með 
uppákomur í safninu.

TÓNLISTARDEILDIN
Tónlistardeild Bókasafns Hafnar

fjarðar er stærsta tónlistardeild í al 
menn  ings bókasafni á landinu. Þar eru 
lánaðar út hljóm og geislaplötur í 14 
daga í senn án endurgjalds. Einnig eru 
lánaðar út nótur og bækur um tónlist. 

Þar eru allir velkomnir að grúska, 
hlusta og fá lánað!

EKKI BARA SKÁLDSÖGUR 
OG FRÆÐIRIT
Fjölbreytni bókanna á Bókasafninu 

er gríðarlega mikil og ekki víst að allir 
átti sig á því hvað þar er hægt að finna. 
Þar má finna fjölbreytt úrval tímarita, 
föndurbækur og bækur um alls kyns 
áhugamál, hestamennsku, smíðar, 
prjón  ar og næstum hvað sem er. Finna 

Fjölbreytt og öflugt starf í Bókasafninu
Komið með hátt í 200 þúsund útlán í ár og engin bókasafnseining kermst þar nálægt

Bergling Gréta Kristjánsdóttir, deildarstjóri viðburða og kynningarmála.

Áhugasamir krakkar í ritsmiðju með Evu Rún Þorgeirsdóttur á Bókasafninu.

Húsið var upphaflega byggt m.a. fyrir húsgagnaverslun og skemmtistað.

Þórarinn Eldjárn les úr bók sinni fyrir síðustu jól.
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má bækur á ýmsum tungumálum og 
því er örugglega eitthvað fyrir alla að 
finna á Bókasafninu í Hafnarfirði.

SAMKEPPNI UM 
STÆKKUN HRUNÁRIÐ
Það er ekki hægt að segja að 

núverandi húsnæði sé hentungt þó það 
hafi aðeins verið þarna frá 2002 en 
húsið er á mörgum hæðum ekki hannað 
upprunalega sem bókasafn. Kynntar 
voru verðlaunatillögur í samkeppni um 
stækkun safnsins rétt eftir hrun og varð 
mönnum fljótt ljóst að lítið yrði úr þeim 
áformum á næstunni.

Þrátt fyrir bættan efnahag hefur 
húsnæðismál Bókasafnsins ekki ratað á 
fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstað
ar en hver veit nema einhvern tíman 
verði hægt að byggja alveg nýtt 
sameiginlegt ráðhús og Bókasafn sem 

vel gæti verið byggt út í sjóinn framan 
við Fjörð. Lægi Strandstígurinn í 

gegnum húsið og Bókasafnið yrði 
upplýsingamiðstöð bæjarins.

Prjónað á Bókasafninu á Safnanótt.

Skák og ljómyndir.

Vinningstillagan úr arkitektasamkeppni um viðbyggingu árið 2008.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
þáverandi bæjarstjóri, les fyrir 
börnin í nóvember 2006.

Magnús Gunnarsson, þáverandi 
bæjarstjóri vígir nýtt húsnæði 
Bókasafnsins 19. apríl 2002.Lj
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Rekstur Hafnarfjarðarkaupstaðar 
hefur farið batnandi allt frá árinu 2013 
eftir erfið ár frá hruni. Ytri aðstæður 
hafa verið hagfelldar síðustu ár og 
sveitarfélög hafa notið góðs af því. Nú 
virðast hins vegar blikur á lofti og 
mögulega sér fyrir endann á þeirri upp
sveiflu sem við höfum verið í sl. ár. Það 
er því miður að Hafnarfjarðar kaup
staður hafi ekki nýtt hagsveiflu seinasta 
kjörtímabils til meiri uppbyggingar en 
raun ber vitni.

STEFNUYFIRLÝSING OG 
FORGANGSRÖÐUN
Fjárhagsáætlun er pólitísk stefnu

yfirlýsing. Í henni birtist stefna og 
forgangsröðun þeirra flokka sem sitja í 
meirihluta. Í fjárhagsáætlun ársins 2019 
eru vissulega þættir sem ber að fagna. 
Um annað erum við ósammála og þá 
helst forgangsröðun. 

Það er jákvætt að haldið verði áfram 
með átak í kaupum á félagslegum 
íbúðum sem hófst á seinasta kjörtíma
bili. Í ljósi þess hversu langt að baki 

mörgum nágrannasveitarfélögum 
Hafnarfjörður stendur hefðum við vilj
að sjá enn stærri skref tekin til að bregð
ast hraðar við þeirri brýnu þörf sem 

myndast hefur. Sveitarfélagið hefur 
lögbundnum skyldum að gegna við að 
leysa húsnæðisþörf þeirra sem þarfnast 
aðstoðar við. Mikilvægt er að þeim 
skyldum sé sinnt áður en farið er í fjár
frekar framkvæmdir á öðrum vett vangi.

BREYTINGARTILLÖGUR 
SAMFYLKINGARINNAR
Fulltrúar Samfylkingarinnar lögðu 

fram tíu breytingatillögur við fjárhags

áætlun. Með þeim vildum við draga 
fram ákveðin atriði sem við teljum 
mikilvægt að sinna. Þar af voru m.a. 
tillög ur um uppbyggingu á fjölbreyttu 
húsnæði, tillögur er vörðuðu stuðning 
við ungt fólk, barnafjölskyldur og 
aðbúnað starfsfólks Hafnarfjarðarbæjar. 
Þá lögðum við einnig fram tillögu um 
betri nýtingu skattstofna til að tryggja 
að lögbundnum hlutverkum sveitar
félags væri sinnt.

Engin tillagna okkar var samþykkt 
við afgreiðslu fjárhagsáætlunar að 
undan skilinni tillögu um aðgengi að 
sálfræði þjónustu í Ungmennahúsi sem 
ber vissulega að fagna. Öðrum tillögum 
var ýmist hafnað eða þær sendar inn í 
nefndir og ráð til frekari umfjöllunar. 
En þar sem ekki er gert ráð fyrir 
fjármagni í þær í fjárhagsáætlun næsta 
árs er alls óljóst um afdrif þeirra. Við 
munum þó halda þeim málum á lofti og 
reyna að tryggja framgang þeirra. 

ÓLÍK FORGANGSRÖÐUN – 
VINSTRIÐ OG HÆGRIÐ

Núverandi meirihluti kýs að for
gangs raða á annan hátt en við hefðum 
viljað sjá við þessar aðstæður. Í því 
kristallast meðal annars hugmynda
fræðilegur áherslumunur meirihlutans 
sem nú er við völd og okkar Jafnaðar
manna. Það birtist m.a. í skatta lækk
unum og óbreyttu útsvari sem kemur 
þeim best sem hæstar tekjurnar hafa og 
með því að lækka álögur á fyrirtæki 
sem flest eru í ágætum færum til að 
greiða til samfélagsuppbyggingar í 
okkar ágæta bæjarfélagi. 

Það er nefnilega mikilvægt að fjár
munum bæjarins sé í meira mæli varið 
í innviðauppbyggingu, eflingu grunn
þjónustu, grænni lausnir og umhverf is
vernd. Og ekki síst að forgangsraðað sé 
í þágu þeirra sem minnst hafa á milli 
handanna. Í því felst réttlæti og jöfn
uður. 

Höfundar eru bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar

Adda María 
Jóhannsdóttir

Friðþjófur Helgi 
Karlsson

Lítill hljómgrunnur fyrir tillögum annarra 
flokka við afgreiðslu fjárhagsáætlunar

Frederic Rohleder er þýskur 
Hafnfirð ingur sem hefur mikinn áhuga 
á járnbrautar lestum og hefur byggt 
ævintýranlegan heim með járnbrautar
lestum, lestarstöð og umhverfi.

Hann hefur stofnað fyrirtækið Litlu 
lestarstöðina sem flytur inn módel lestar 
og fylgihluti frá virtum fram leiðendum 
sem hafa verið í fararbroddi í smíði 
módellesta.

Frederic setti í október upp stórt 
módel í anddyri Bókasafns Hafnar
fjarðar og kynnti gestum safnsins 
töfraheim járnbrautarmódelanna.

Þó módelið þyki útlenskt að sjá, má, 
ef grannt er skoðað, finna þar ýmislegt 
kunnuglegt, kunnugleg hús og íslensk 
nöfn á húsum en Frederic segist hafa 
hugsað til Hafnarfjarðar þegar hann 
setti módelið upp.

Frederic segir markmiðið með stofn
un Litlu lestar stöðvarinnar hafi verið að 
kynna Íslendingum þetta skemmti lega 
áhugamál og gera þeim jafnframt kleift 
að eignast módellestar frá vönd uðum 
framleiðendum. Segir hann samsetn
ingu lestarstöðva, brúa og brautarspora 
vera frábæra leið til að draga hugann frá 
síbylju og áreiti hins annars ágæta 
daglega lífs okkar.

Litla lestarstöðin býður upp á byrju
narpakka fyrir alla aldurshópa, allt frá 
þriggja ára aldri. Jafnframt býðst þeim 
sem það vilja að sérpanta vörur frá 
framangreindum framleiðendum. 
Lestarnar er hægt að fá af ýmsum 

stærðum og gerðum og fjölbreytt úrval 
af módelhlutum til að gera glæsilegt 
umhverfi er einnig í boði.

Litlu lestarstöðina má finna í einu af 
jólahúsunum í Jólaþorpinu en sölusíðan 
er www.litlalestarstodin.is

Járnbrautarlest í Hafnarfirði
Frederic Rohleder sýnir lestir aka í Hafnarfjarðartengdu umhverfi á Bókasafninu

Frederic Rohleder við lestarmódelið sitt í anddyri Bókasafns Hafnarfjarðar.

Hver veit nema ferðamenn muni 
streyma í Fjörukrána í lestum?

Fólk var forvitið um lestirnar.
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Gleðileg jól
og þökkum fyrir viðskiptin á árinu.

Opnunartímar
jól og áramót 

23.des. Opið kl.11-22                                   
24.des. Lokað                                     
25.des. Lokað
26.des. Lokað

31.des. Opið kl.11-15                                   
1.jan. Opið kl.16-21                                     

31.des. Opið til kl.15                                   
1.jan. Lokað                                     

2.jan. Opið til kl.15
 

Flatahraun 5a          220 Hafnarfjörður          5557030          www.burgerinn.is 

FLOKKSÆLT
KOMANDI ÁR!

Við minnum á að flugeldaleifar og -rusl á alls ekki að fara 

með pappa og pappír, heldur í gám fyrir blandaðan úrgang 

á næstu endurvinnslustöð. Ónotaðir flugeldar og skottertur 

flokkast aftur á móti sem spilliefni og fara í tilheyrandi 

spilliefnagáma, en ekki í ruslið. Gleðilegt nýtt ár!

Nú er kominn tími á að kveðja gamla árið 
— og flokka það í viðeigandi gáma.



26    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 20. DESEMBER 2018  

Þegar fór að hausta tókum við  
íbúarnir í raðhúsalengjunum tveim sem 
deila göngustíg eftir því að peran í eina 
ljósastaurnum hér á göngu
stígnum var farin. Ég hafði  
samband við bæinn og bað 
þau um að skipta um peru líkt 
og bærinn hafði gert frá því að 
húsin voru byggð í kringum 
1980. Bjuggumst við íbúarnir 
við því að þetta yrði auðsótt 
mál líkt og áður en það var nú 
ekki og hófst nú stóra ljósa
staura málið.

Fyrstu svör frá bænum voru á þá leið 
að staurinn væri innan lóðamarka og 
því ætt um við að sjá um að skipta um 
peru.

Var bænum bent á að þeir hefðu séð 
um þetta alla tíð. Alveg sama, staurinn 
er innan lóðamarka og því ættum við að 
sjá um peruskiptin.

Var bænum bent á að það væri ekki 
jafnræði á milli íbúa götunnar þar sem 
sumir hafa ljósastaur í sinni götu sem 
bærinn sér um en aðrir þurfa greinilega 
að sjá um staurana sjálfir. Þau rök 
höfðu ekki heldur áhrif.

Var bænum þá bent á það að þeir 
greiddu rafmagn af staurnum og sjá því 
um rekst urinn af honum. Alveg sama, 
það hefðu verið mistök á sínum tíma 
(um 1980) og við eigum að sjá um 
peruskiptin.

Bærinn bauð okkur hins veg ar um að 
leiðrétta þessi mistök og tengja 
rafmagnið í staurnum inn á okkur. Ég 
spurði þá á hvern okkur íbúanna ætti að 

tengja þar sem þetta eru raðhús og 
engin sameign en þar hefur verið fátt 
um svör. 

Bænum hefur einnig verið 
bent á að það séu tvær rað
húsa lengjur sem sam nýti 
þennan eina ljósastaur, eigum 
við þá að skiptast á að hafa 
hann tengdan inn á okkur?  
Ljósastaurinn er að vísu nær 
annarri lengjunni og því 
kannski réttast að sú lengja 
borgi þetta? Einnig er ljósa
staurinn beint fyrir framan 

eina íbúðina í þessari lengju og því 
kannski langréttast að hann borgi þetta?  
Að minnsta kosti á bærinn greinilega 
ekki að borga þetta þrátt fyrir að hann 
hafi gert það í næstum 40 ár og þrátt 
fyrir að bærinn sjái um að greiða 
rafmagnið.

Í tölvupósti þann 15. október var 
loka svarið að lögmaður bæjarins yrði 
beðinn um álit á þessu en það hefur 
ekki borist okkur ennþá næstum tveim 
mánuðum síðar. 

Einnig fékk bæjarstjórinn tölvupóst 
þann 27. október um stóra ljósastaura
málið en hún hefur heldur ekki svarað 
þeim pósti. 

Að eyða tíma starfsmanna bæjarins 
og lögmanns og jafnvel að aftengja 
ljósastaurinn og tengja hann svo aftur 
inn á einhverja íbúa raðhúsanna (eða 
alla) er greinilega betri ráðstöfun á 
fjármunum bæjarins en að skipta um 
eina peru. 

Höfundur er íbúi í Hvammahverfi.

Geir 
Gígja

Signý hannar silkislæður fyrir Morra
Signý Þórhallsdóttir er hönnuðurinn 

á bakvið silkislæðurnar frá Morra. 
Signý útskrifaðist úr Listaháskóla 
Íslands 2011 og hefur síðan þá unnið 
hjá ýmsum hönnuðum í London, þ.á.m. 
Vivienne Westwood, þar sem hún 
starfaði í þrjú ár við að hanna fatnað og 
munstur. Signý leitast við að starfa á 

mörkum fata og prenthönnunar, og 
vinnur nú að eigin verkefnum á Íslandi, 
þar sem hún sækir innblástur í mynd 
og nytjalist, tísku sögu og íslenska 
náttúru.

Morra er nýstofnað tískumerki sem 
hannar vandaða fylgihluti og kven
fatnað með vísanir í alþjóðlega mynd 
og nytjalist í bland við staðbundin ein
kenni eins og íslenska náttúru og hand
verkshefð.

Fyrsta verkefni Morra heitir Sveigur 
og er lítil lína af silkislæðum. Slæðurnar 
eru myndskreyttar og sótt eru áhrif í 
íslenskar plöntur og slæðinga.

Slæðurnar eru þrjár og koma með 
mismunandi prenti, lit og stærð. Þær 
eru úr light Crepe de Chine silki og hafa 
AA gæðastuðul sem þýðir að efnið er 
ofið úr lengri þráðum og slitnar því 
síður. Slæðurnar eru prentaðar í Bret
landi, faldaðar á Íslandi og koma í 
fallegri öskju. Eru þær seldar í Epal.

Til gamans má geta að föðurafi 
Signýjar var Jóhannes F. Jónsson, 

smíða  kennari í Öldutúnsskóla og 
föður   amma hennar var Guðrún Þór

hallsdóttir sem var myndmenntakennari 
við sama skóla.

Stóra 
ljósastauramálið

Hrafnista hefur gefið út geisladisk 
með píanóleik við 37 sálmalög úr 
sálmabók kirkjunnar. Er þetta gefið út 
að frumkvæði þeirra Böðvars Magnús
sonar og Huldu S. Helgadóttur en 
Skarphéðinn Hjartarson f.v. organisti í 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði lék lögin á 
píanó.

Segir Böðvar fátt vera betur slakandi 
en að syngja fallega sálma og er 
markhópurinn eldra fólk sem ennþá á 
geislaspilara. 

Númer sálmanna er getið á geisla
diska hulstrinu og því auðvelt að finna 
textana í sálmabókinni.

Yfirskrift útgáfunnar er Dag í senn og 
eru í hulstrinu tveir geisladiskar. Er 

hægt að nálgast diskinn í verslunum, 
m.a. í Eymundsson á Strandgötunni.

Syngdu sálmana 
heima

Geisladiskur með píanóspili úr sálmabók

Opið er í Jólaþorpinu til kl. 22 á Þorláksmessu
Opið er lengur alla daga í verslunum í miðbænum
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HAFNARFJARÐAR 2018
ÍÞRÓTTA- OG VIÐURKENNINGAHÁTÍÐ

Íþróttakona og íþróttakarl Hafnar�arðar

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Íþróttahúsinu við Strandgötu
�mmtudaginn 27. desember 2018 kl. 18.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar og íþrótta- og tómstundanefnd 
standa fyrir  afhendingu viðurkenninga til  íþróttamanna sem 
keppa með hafnfirskum liðum, Íslandsmeistara, hópa 
bikarmeistara, Norðurlandameistara, heimsmeistara og 
sérstakra afreka, ásamt vali á íþróttakonu, íþróttakarli  og 
íþróttaliði Hafnarfjarðar á árinu 2018. 

Dagskrá hátíðarinnar:
• úthlutun styrkja vegna íþróttastarfs yngri en 18 ára
• viðurkenningar til þeirra sem urðu Íslandsmeistarar 2018
• viðurkenningar til þeirra sem urðu bikarmeistarar 2018
• viðurkenningar vegna Norðurlandameistara, heimsmeistara 

og annarra alþjóðlegra titla á árinu 2018
• afhending ÍSÍ bikars
• viðurkenning til „Íþróttaliðs ársins“ 2018
• afhending viðurkenningarstyrkja til íþróttafélaga
• viðurkenningar til þeirra hafnfirsku íþróttamanna sem skara 

fram úr og eru hvetjandi fyrir ástundun íþrótta
• lýst kjöri „Íþróttakonu og íþróttakarls Hafnarfjarðar“ 2018
• veitingar

Tilnefnd til íþróttakonu og 
íþróttakarls Hafnar�arðar:

Badminton
Erla Björg Hafsteinsdóttir, BH
Róbert Ingi Huldarsson, BH

Borðtennis
Magnús Gauti Úlfarsson, BH

Dans
Nicoló Barbizi, DÍH
Sara Rós Jakobsdóttir, DÍH

Fimleikar
Margrét Lea Kristinsdóttir, Björk

Frjálsíþróttir
Arna Stefanía Guðmundsdóttir, FH
Kristinn Torfason, FH

Golf
Axel Bóasson, Keilir
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, Keilir

Karate
Hjördís Helga Ægisdóttir, Haukar

Klifur
Gabríela Einarsdóttir, Björk

Körfuknattleikur
Kári Jónsson, Haukar
Þóra Kristín Jónsdóttir, Haukar

Skylmingar
Gunnar Egill Ágústsson, FH

Sund
Anton Sveinn McKee, SH
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir, SH
Róbert Ísak Jónsson, Fjörður
Tanya Jóhannsdóttir, Fjörður

Taekwondo
Leo Anthony Speight, Björk

Tilnefningar til íþróttaliðs ársins:
Meistaraflokkur kvenna í körfuknattleik, 
Haukar
Meistaraflokkur karla og kvenna í 
frjálsum íþróttum, FH

Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnar�arðar

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður
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Komdu í Karate
Hefjum æfingar samkvæmt 
stundaskrá 7. janúar 

Byrjenda námskeið  
hefjast þriðjudaginn 8. janúar
– Ókeypis prufutími

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is

Eins og sagt var frá nýlega kom út 
bók með síðustu uppskriftum úr safni 
Úlfars Eysteinssonar sem lést fyrr á 
árinu. Úlfar var Gaflari og ólst upp í 
Bristol við Suðurgötu.

Í bókinni sagði Úlfar: „Mér finnst 
karfinn vera einn fallegasti fiskurinn í 

karinu hjá fisksalanum, fiskur sem er til 
dæmis tilvalinn í japanska rétti en hér 
bjóðum við upp á hann að hætti Gunn
ars Eyjólfssonar leikara, en hann kynnti 
mig fyrir þessari uppskrift þegar ég var 
að vinna í Þjóðleiks hús kjall aranum.“ 

Karfaflök að hætti 
Gunnars Eyjólfssonar

Er birt í nýrri bók Úlfars Eysteinssonar heitins

KARFAFLÖK - AÐ HÆTTI GUNNARS EYJÓLFSSONAR
Fyrir fjóra
Innihald:
800 g karfaflök með roði
30 g smátt saxað engifer
10 g wasabiduft
100 g majónes
30 g sýrður rjómi eða grísk jógúrt
1 stk. sítróna
Hveiti
Salt

Aðferð
Hrærið saman majónesi og sýrðum 

rjóma, bætið engifer út í og síðan 
wasabi eftir smekk. Gott er að laga 
sósuna svolítið fyrr og láta standa í kæli 
í u.þ.b. klukkutíma. Flökin eru bein
hreinsuð og látin halda roðinu. Skerið 
fiskinn langsum og þversum með 
roðinu, þannig að fiskurinn í roðinu 
myndi teninga á stærð við sykurmola. 
Flökunum er velt upp úr hveiti og þau 
djúpsteikt í 180°C heitri olíu í 2–3 
mínútur. Stráið salti og sítrónusafa yfir. 
Borið fram með hrísgrjónum, wasabi
majónessósu og Kikkomansojasósu. 
Flott að nota prjóna.

Fyrir tvo
Innihald:
1200 g kæst skata með brjóski og 
roði, u.þ.b. 6 bitar
200 g rófur
200 g kartöflur
Dökkt rúgbrauð
Smjör

Aðferð
Vatnið saltað og fiskurinn soðinn í 5 

mínútur. Látið standa í soðinu með loki 
á í 10 mínútur.

Hamsatólg er brædd við meðalhita í 
potti og borin fram sjóðandi heit.

Vestfirskan hnoðmör eða „Vest
firðing“ þarf að hita í vatnsbaði (eða 
örbylgjuofni), geyma í vatnsbaði og 
bera fram heitan. Vestfirðingar nota 
frekar hnoðmör en hamsatólg.

Soðin kæst skata
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Aðventan er í raun ein stór hátíð. 
Framboð menningarviðburða er mikill 
og allir ættu að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi. Fólk er mikið á ferli, við jóla
gjafaleit og annan undirbúning jólanna.

Kirkjurnar hafa verið opnar enda 
aðventan kirkjulegur tími og skólabörn 
hafa komið í heimsóknir. Tónleikar eru 
gjarnan í kirkjunum enda notalegir 
staðir til að vera á. Boðskapur kristinnar 
kirkju byggir á kærleika og fyrir
gefningu, eitthvað sem virðist vera ofar 
í huga fólks á þessum tíma en öðrum.

Þeir sem ekki trúa fagna einnig 
þessum tíma kærleika og friðar og 
gaman er að sjá fjölskyldur saman á 
aðventunni og auðvitað spáir enginn í 
trú hvers annars.

Sunnudagaskólar kirknanna eru vel 
sóttir og sunnudagaskóli Fríkirkjunnar 
þar alls engin undantekning. Jólaball 
sunnudagaskóla kirkjunnar var haldið 
síðasta sunnudag í Jólaþorpinu á Thors
plani þar sem hljómsveit lék og börn og 
fullorðnir dönsuðu í kringum jólatréð.

Svipmyndir frá aðventunni
Jólaball sunnudagaskóla Fríkirkjunnar fyllti Jólaþorpið á Thorsplani

Jólaball sunnudagaskóla Fríkirkjunnar fyllti Thorsplanið og börn og fullorðnir dönsuðu í kringum jólatréð.
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Jólahjón í Hafnarfjarðarkirkju með Halli Guðmundssyni.Morgunsólin engu lík og þessi fjölskylda ljómaði á Thorsplani.

Skátarnir létu ekki snjóleysið á sig fá og dönsuðu og sungu við Hvaleyrarvatn.

Geislandi gleði hjá þessum systrum og afkomendum.

Þessi unga dama kom úr sveitinni og naut sín á jólaballinu í Jólaþorpinu.
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herbergi til leigu

Herbergi til leigu  
fyrir kvenkyns leigjanda  

frá 1. janúar.  
Upplýsingar í síma 865 8705. 

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

Bókabíó á Bókasafninu
Í dag, fimmtudag kl. 16.30 varður sýnd jólamyndin A 
Christmas Carol serm byggð er á samnefndri skáldsögu 
Charles Dickens. Myndin verður sýnd með íslensku tali.

Litlu jól BFH
Litlu jól BFH verða haldin hátíðleg á morgun, föstudag 
kl. 16-21 að Flatahrauni 14. 12 ára og yngri frá kl. 16 og 13 
ára og eldri frá kl 18. Vinningar veittir fyrir m.a. flottustu 
jólapeysuna, hjálminn og bestu tilþrif.

Jólaþorpið
Laugardagurinn 22. desember
Opið kl. 12-17
14.00 Unnur Sara syngur frönsk jólalög
14.30 Jólabjöllurnar
15.00 Jólasveinar bregða á leik
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 23. desember
Opið kl. 12-22
13.30 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
14.00 Alda Ingibergsdóttir syngur jólalög
14.30 Lúðrasveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar

15.00 Jólaball með Langlegg og Skjóðu
19.00 Jólaganga frá Hörðuvöllum í Jólaþorpið
19.00 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
19.15  Jólabjöllurnar leiða samsöng
19.30 Jólasveinar bregða á leik
20.00 Sigríður Thorlacius syngur hugljúf jólalög
Skjóða verður á vappi um bæinn og kynnir dagskrána 
frá kl. 14-16. Bettína verður á ferli á Strandgötunni með 
hestvagninn sinn frá kl. 13-17 og kl. 19-22.

Jólaganga á Þorláksmessu
Safnast verður saman á Hörðuvöllum og gengið 
þaðan kl. 19 og sem leið liggur í Jólaþorpið á 
Thorsplani. Farið verður vestur Tjarna rbraut og 
Skólabraut, út Austurgötu og inn Strandgötu að Jóla-
þorpinu. Björgunarsveit Hafnarfjarðar selur kyndla á 
Hörðuvöllum. Bílastæði við Lækjarskóla.

„Softballmót“ Hauka
Softballmót Hauka verður haldið 22. desember kl. 16 
á Ásvöllum. Lámarksfjöldi í liði er 5 leikmenn og er 
liðunum skipt í riðla og sigurvegarar riðlana fara í 
úrslitakeppni. Mótið er bæði fyrir stráka og stelpur 18 ára 
og eldri.

Búningakeppnin vakti mikla lukku í fyrra og verður að 
sjálfsögðu aftur samhliða mótinu og verða veitt 
glæsileg verðlaun fyrir flottasta búninginn.

Íþróttahátíð 
Hafnarfjarðarkaupstaður stendur fyrir afhendingu 
viður kenninga til íþróttamanna sem keppa með hafn-
firskum liðum, Íslandsmeistara, hópa bikarmeistara, 
Norðurlandameistara, heimsmeistara og sérstakra 
afreka, ásamt vali á íþróttakonu, íþróttakarli og íþróttaliði 
Hafnarfjarðar á árinu 2018. Allir bæjarbúar eru 
velkomnir! Hátíðin fer fram í íþróttahúsinu við Strand-
götu fimmtudaginn 27. desember kl. 18.

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. Opið 12-17, frítt 
inn. Lokað hátíðisdagana.

Sendið tilkynningar um viðburði  
á fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI Í HAFNARFIRÐI

Gátur
1. Hvað var gert við gömlu 

Þjórsárbrúna?
2. Koma páskar fyrir eða eftir jól?
3. Hvort er fljótlegra að rífa hús eða 

byggja það?
4. Úr hvaða deigi geta bakarar alls 

ekki bakað?
5. Hvað er líkt með hesti og jakka?
6. Hvaða banki er í sjónum við 

Íslandsstrendur?
7. Hvað er líkt með barnapela og fíl?
8. Hvaða farartæki hefur bæði hjól og 

fætur?
9. Hvað hefur eyru án þess að heyra? Lausnir á gátum:
1. Ekið yfir hana
2. Bæði fyrir og eftir

3. Það verður fyrst að byggja, svo 
hægt sé að rífa

4. Hádegi eða síðdegi
5. Báðir eru fóðraðir

6. Selvogsbanki
7. Báðir fæða lifandi afkvæmi
8. Hjólbörur
9. T.d. potturinn
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FRÉTTASKOT
FRÉTTIR 

UM JÓL OG 
ÁRAMÓT

Sendu fréttaskot á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is

Smelltu á 
LIKE 

HANDBOLTI: 
8. jan. kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar - Fram, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
 Fram  FH: 2527

Haukar  KA: 3328
Haukar  Afturelding: 2425

Víkingur  FH: 2031

KÖRFUBOLTI: 
5. jan. kl. 16.30, Ásvellir 

Haukar - Skallagrímur,  úrv.d. kv.

6. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Valur,  úrvalsdeild karla

9. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - KR,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Snæfell  Haukar: (miðv.dag)

Haukar  Stjarnan: 6073

ÚRSLIT KARLA:
Stjarnan  Haukar: (miðv.dag)

Haukar  Þór Þ.: 73106

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

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

Var málið tekið fyrir á fundi 
bæjarstjórnar 13. desember sl. þar sem 
síðari umræða um fjárhagsáætlun fór 
fram en tillaga um hækkunina var lögð 
fram við fyrri umræðu og þaðan vísað í 
fræðsluráð.

Nú bar svo við að bæjarstjórn sam
þykkti með 9 atkvæðum gegn 2 að vísa 

málinu til baka í fræsluráð til kostn
aðargreiningar og frekari úr  vinnslu. 

Er bæjarstjórn í raun að snupra 
fræðsluráð fyrir að hafa ekki unnið 
málið nægilega vel.

Hækkunin rataði því ekki inn í 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.

Fjárhagsáætlun þarf skv. sveitar
stjórnarlögum tvær umræður í bæjar
stjórn en m.v. hvernig þeim er háttað er 
greinilega mjög lítill tími til að vinna úr 
tillögum á milli umræðna.

Frístundastyrkir 
ekki hækkaðir!

Bæjarstjórn vísaði málinu til baka í fræðsluráð

Verslunarmiðstöðin Fjörður stendur 
fyrir Jólahátíð í dag fimmtudag og 
verður skemmtidagskrá frá kl. 19. Opið 
verður til kl. 20 í verslunum og því 
gefst gott tækifæri til að kíkja í verslanir 
og jafnvel klára jólagjafainnkaupin

Fyrstu 100 fá jólagjöf frá Firði 
Verslunarmiðstöð og allir sem mæta 
geta geta unnið 50.000 kr gjafabréf frá 
Spánarheimilum. Boðið verður upp á 
léttar veitingar og einhverjar verslanir 
verða með vörukynningu og Sigga 
Kling verður á svæðinu.

Dagskrá: 
19.00 Garðar Guðmundsson
19.15 Kór Mosfellsbæjar
19:45 Helga Möller
20:00 Helgi Björns
20:20 Tískusýning

KAFFIHÚS OG VERLANIR Í 
MIÐBÆNUM OG VÍÐAR
Hafnfirðingar þurfa ekki að fara langt 

yfir skammt eftir jólagjöfum en í 

miðbænum má finna fjölbreyttar 
verslanir þar sem hægt er að fá fatnað, 
skartgripi, úr, gjafa og hönnunarvörur 
auk þess sem hægt er að njóta góðra 
veitinga í einu af kaffi og veitinga
stöðum miðbæjarins.

Svo má ekki gleyma verslunum 
annars staðar í bænum, á Hraununum, 
við Reykjavíkurveg, Lækjargötu, 
Bæjarhraun og svo má finna sérvöru
verslanir í iðnaðarhverfinu fyrir utan 
Vellina.

Jólahátíð Fjarðar í dag
Helgi Björns, Helga Möller og Sigga Kling meðal skemmtikrafta

Ekki er ólíklegt að rekast á jólasvein þessa dagana.
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Gömlu jólaskreytingarnar

Gömlu jólaskreytingarnar sem nemendur Lækjarskóla gerðu fyrir áratugum síðan 
vekja alltaf mikla athygli þegar þær eru settar upp fyrir jólin. Synd að ljóskastarar 
utan á skólanum skemma upplifunina en það mætti auðveldlega laga.
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Í desember 2015 snjóði mjög mikið í 
byrjun mánaðar og gríðarlega fallegt 
var í bænum. Hús Fjörukráarinnar 
urðu enn ævintýralegri en fyrr.
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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
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Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460 Reykjavíkurvegi 74, sími  517 9688 
sjanghae.is | facebook.com/sjanghae

Glæsilegt 
kvöldverðarhlaðborð

aðeins 3.990 kr.

Þorláksmessa

Jólaganga 
með blys
Hin árlega jólaganga verður 

á Þorláksmessu en safnast 
verður saman á Hörðuvöllum 
kl. 18.45 og lagt af stað kl. 19. 
Gengið verður vestur 
Tjarnarbraut og Skólabraut, 
norður Austurgötu og inn á 
Strandgötu að Jólaþorpinu á 
Thorsplani.

Björgunarsveit Hafnarfjarðar 
selur kyndla á Hörðuvöllum og 
bílastæði eru við Lækjarskóla.

Í Jólaþorpinu tekur Björgvin 
Franz Gíslason á móti göngu
fólki og Jólabjöllurnar leiða 
samsöng. Þá flytja Björgvin 
Franz og Esther Jökuls okkur 
Hnallþórujól og syngja banda
rísk 50’s jólalög. Sigríður 
Thorlacius reiðir svo fram 
sérstaka hátíðardagskrá og slær 
botninn í dagskrá Jólaþorpsins 
þetta árið.

Jólaþorpið verður opið frá kl. 
1222 á Þorláksmessu.

VIÐ ERUM FLUTT
Við erum flutt af Hvaleyrarbrautinni  

yfir í Gjáhellu 13

Markus Lifenet ehf. • www.markusnet.com • 586 9071


