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Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð. Íbúðin er vel staðsett 
og er stutt í grunn- og leikskóla. 
Fallegt útsýni.

Sérlega falleg, vönduð 3ja 
herbergja endaíbúð á 2. hæð.  
Lyfta í húsinu og bílskýli. Fyrir 
fimmtíu ára og eldri. Góð aðkoma. 

Falleg  4ja herbergja  íbúð ásamt 
bílskúr á fyrstu hæð í litlu fjölbýlishúsi, 
einungis 5 íbúðir, vel staðsett með 
yfirbyggðar svalir.    

HVAMMABRAUT 14 ARNARHRAUN 11

89,4 m² 37,9 millj. kr. 97,5 m² 48,5 millj. kr. 135,7 m² 46,9 millj. kr.

SKIPALÓN 4

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Gleðilegt ár!
Flugeldar lýstu upp og glöddu - en ekki hvenær sem er

Opið hús mánudaginn  
14. janúar kl. 17-17:30

Næturhiminninn lýstist upp 
á gamlárskvöld yfir Hafnar firði 
enda voru veðurskilyrði góð 
fyrir flugelda. Var glæsi legt 
yfir að líta og flestir glöddust. 

Hins vegar var fólk almennt 
ekki ánægt með háværa 
skotelda flesta aðra daga og 
seint á kvöldin enda ætlast til 
að fólk virði reglur. Flestir 

hreinsa svo til eftir sig og sumir 
jafnvel eftir marga aðra og 
sýna þannig gott fordæmi. 
Hins vegar eru allt of margir 
sem skilja flugeldadrasl eftir.

Það var glæsilegt að horfa yfir Hafnarfjörð á gamlárskvöld.
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A. Hansen  |  Vesturgötu 4  |  Borðapantanir: ahansen@ahansen.is  565 1130  |  www.ahansen.is 

Fyrir árið 2019 hafa stjórnendur A. Hansen komið með margar nýjungar 
Á matseðlinum má nú finna auk safaríkra 

steika, pastarétti, heita súkkulaðiköku, sjávar
réttasalat og fleira á mjög sanngjörnu verði.

Opið kl. 17.30-22 alla daga.

Það má einnig finna nýjungar á barnum á 
rishæðinni, svo þú vilt ekki hanga heima, 
heldur koma og eiga gott kvöld og slaka á 
með fjölskyldu eða vinum.

Barinn: kl. 21.30-01 fi. og fö. og 9.30-03 laugard.

Karaoke föstudaga  
eftir kl. 22 og happy 
hour á barnum.

http://www.fjardarfrettir.is
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Síðastliðinn laugardag heiðraði SSÍ Anton Svein 
McKee sundmann ársins 2018. Var það gert í 
Ásvallalaug þar sem saman voru komnir 170 
sundkrakkar tóku þátt í „synt á milli stöðva“. Anton 
Sveinn McKee er 25 ára Hafnfirðingur úr Sundfélagi 
Hafnarfjarðar. Anton býr í Boston þar sem hann 
vinnur og æfir alla jafna. Hann sagði fyrr á árinu að 
þetta fyrirkomulag legðist vel í hann en hann hafði 
einsett sér að komast á bæði Íslandsmeistaramótin til 
að ná lágmörkum á bæði EM50 og HM25.

Anton Sveinn stóð sig afar vel á árinu. Hann synti á 
Evrópumeistaramótinu í 50 m laug í Glasgow í ágúst 
þar sem hann náði í undanúrslit í 100 m bringu og bætti 

eigið Íslandsmet í greininni. Þá synti hann á 
heimsmeistaramótinu í 25 m laug í Hangzhou núna í 
desember og stóð sig gríðarlega vel. Hann tvíbætti 
Íslandsmetið í 50 m bringusundi og bætti eigið 
Íslandsmet í 200 m bringusundi þar sem hann endaði í 
10. sæti. Þá bætti hann eigið Íslandsmet í 100 m 
bringusundi. Anton er í 21. sæti á heimslistanum í 200 
m bringusundi í 25 m laug og í 24. í 100 m bringu sundi.

Anton Sveinn sundmaður ársins

Sunnudagur 13. janúar

Fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11

Barna og unglingastarf á mánudögum

Æfingar barnakórs á þriðjudögum.

Starf eldri borgara á miðvikudögum

 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 

Gleðilegt ár!
Nýju ári fylgja nýjar væntingar 

og markmið og öll vonumst við 
eftir að árið verði bæði ánægju
legt og gefandi.

Skipulagsmál hafa mikið verið 
í umræðunni hér í bæ undanfarið ár og ekki að 
ástæðulausu. Þó leitast hafi verið eftir góðu sam starfi 
við bæjarbúa þá hafa þær leiðir sem farnar hafa verið 
við kynningar og umræðu við bæjarbúa ekki verið 
happadrjúgar og umræðan oftar farið í kvart anir og 
togstreitu í stað þess að geta verið gefandi umræða 
um framtíðarnýtingu bæjarlandsins okkar.

Mönnum er tíðrætt um hafnarsvæðið og jafnvel 
gengið svo langt að tala um nýjan miðbæ. Hafnar
fjörður er svo heppinn að geta státað af miðbæ sem 
er miðsvæðis frá náttúrunnar hendi og hvergi hefur 
sést nein stefna um að færa miðbæinn, hverjar svo 
sem skoðanir einstakra stjórnmálamanna eru um 
það.

Lengi hefur verið kallað eftir nýju miðbæjar
skipulagi enda líður miðbærinn fyrir skipulagsleysi 
og eilífar breytingar á því skipulagi sem er í gildi án 
þess að vel skilgreind framtíðarsýn sé til fyrir hann. 
Fyrir ári síðan var loks ákveðið að endurskoða 
skipulag miðbæjarins og þrjár arkitektastofur voru 
fengnar til hugmynda og tillöguvinnu að fram
tíðarsýn á miðbæ Hafnarfjarðar. Skiluðu þær af sér 
og var sú vinna kynnt á fundi skipulags og bygg
ingarráðs 6. mars en ekki birt né kynnt al menn ingi. 
Í febrúar kynnti skipulagsstjóri vinnu feril þar sem 
áætlaður var kynningarfundur fyrir bæjarbúa, hug
myndavinnan kynnt í bæjar blöðum, opnuð yrði 
heimasíða og bæjarbúum gef inn kostur á að koma 
á framfæri hugmyndum. Í framhaldi yrði svo unnin 
samkeppnislýsing og opin samkeppni síðan haldin 
og nýtt skipulag síðan unnið sem byggt væri á 
niðurstöðu samkeppninnar.

Ekkert hefur bólað á neinni kynningu til bæjarbúa 
á þessum 9 mánuðum síðan hugmyndavinnan var 
kynnt í ráðinu. Verslunareigendur í miðbænum eru 
orðnir langþreyttir á aðgerðarleysi enda vantar 
mikið upp á að uppbygging í miðbænum geti hafist. 
Jarðhæðir í miðbænum eru ekki fyrir skrifstofur eða 
heildverslanir og langar lokaðar húsahliðar eiga 
ekki að sjást í þessari stuttu götu sem Strandgatan 
er. Miklu fleiri verslunar og þjónusturými komast 
fyrir í miðbænum ef vel er haldið á spöðunum.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 13. janúar

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Sr. Þorvaldur Karl Helgason messar.

Fjölbreytt, skemmtileg og fræðandi dagskrá í 
sunnudagaskólanum sem Bylgja Dís leiðir. 

Foreldrar, afar og ömmur hvött til að koma 
með börnum sínum. 

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 13. janúar

Sunnudagaskólinn kl. 11
Skemmtileg stund fyrir alla fjölskylduna.

Guðsþjónusta kl. 14
fyrir eldri borgara í Víðistaðasókn, 
Garðasókn og Bessastaðasókn. 

Sr. Hans Guðberg Alfreðsson,  
sr. Henning Emil Magnússon og 

Margrét Gunnarsdóttir djákni þjóna.
Garðakórinn syngur  

undir stjórn Jóhanns Baldvinssonar.
Að lokinni guðsþjónustu syngur 

Gaflarakórinn undir stjórn  
Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur.

Kaffiveitingar á eftir í boði Víðistaðakirkju.

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

Sunnudagurinn 13. janúar

Sunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 13

Kór og  hljómsveit kirkjunnar  
leiðir sönginn.

Fermingarstarfið  
hefst þriðjudaginn 15. janúar.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Anton Sveinn við afhendinguna í Ásvallalaug.
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Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg þjónusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is
ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Inger Steinsson

Komdu í Karate
Vorönn var að hefjast 
Komdu í frían prufutíma  

Stundaskrá á www.kdh.is

Alls brautskráðust 72 stúdentar frá 
Flensborgarskólanum 20. desember sl. 
Nemendur brautskráðust af félagsvís
inda, raunvísinda, viðskiptafræði og 
opinni námsbraut. Tólf þessara nem
enda voru á íþróttaafrekssviði.

Dúx var Alexandra Líf Arnarsdóttir, 
með 9,1 í meðaleinkunn.

Í ávörpum sínum lögðu skólameistari 
og aðstoðarskólameistari áherslu á að 
stúdentarnir veldu sér ábyrgar og góðar 
leiðir en jafnframt að þetta unga fólk 
léti hjartað ráða för.

„Nú er valið ykkar. Veljið með hlið
sjón af væntingum ykkar, þess sem 

hjartað segir ykkur og munið að við 
verð um aldrei fullnuma. Þess vegna 
leitum við áfram að því sem bætir líf 
okkar, en ekki síður líf annarra. Það er 
gaman að breyta heiminum, krefjandi, 
tekur tíma, en gaman.“

SÖFNUÐU PENINGUM 
FYRIR KRAFT
Kolbeinn Sveinsson ávarpaði sam

komuna fyrir hönd nýstúdenta og 
tilkynnti m.a. að peningum hefði verið 
safnað til að færa Krafti, stuðningsfélagi 
fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 
krabbamein og aðstandendur þeirra.

Kór skólans söng við athöfnina, en 
einnig sungu þrjár nýstúdínur tvö lög 

og fengu þær leynigest með sér, 
aðstoðar skólameistarann sjálfan.

72 stúdentar frá Flensborgarskólanum
Alexandra Líf Arnarsdóttir fékk hæstu einkunn á stúdentsprófi

Útskriftarhópurinn ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara.

Magnús Þorkelsson skólameistari og Alexandra Líf sem fékk hæstu einkunn.
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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
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Á Nýárssundmóti fatlaðra barna og 
unglinga sem haldið var í Laugar
dalslaug 5. janúar sl. vann Hafn firð
ingurinn Tanya Elísabeth Jóhanns dóttir 
(15) úr Íþróttafélaginu Firði, Sjómanna
bikarinn 2019 fyrir stiga hæsta sund 
mótsins. Tanya keppir í flokki S7, 
hreyfihamlaðra. 

Þetta er fjórða árið í röð sem sund
maður úr röðum Fjarðar í Hafnarfirði 
vinnur Sjómannabikarinn en síðustu 
þrjú ár á undan vann Róbert Ísak 
Jónsson besta afrek mótsins. Róbert 

fékk á mótinu afhentan eignarbikar 
fyrir afrek síðustu þriggja ára.

Besta afrek mótsins vann Tanya í 50 
m skriðsundi þegar hún synti á tímanum 
39,50 sek. og hlaut fyrir vikið 587 stig. 
(1000 stig eru jafngildi heimsmets í 
flokki S7).

Ásmundur Einar Daðason félags og 
barnamálaráðherra afhenti Sjómanna
bikarinn sem sjómaðurinn Sigmar 
Ólason frá Reyðarfirði gaf til 
keppninnar árið 1984.

Tanya vann 
Sjómannabikarinn

Fjórða árið í röð sem sundmaður úr Firði hlýtur bikarinn

Tanja Elísabeth Jóhannsdóttir vann besta afrek Nýárssundmóts fatlaðra.

Arna Stefanía Guðmundsdóttir frjáls
íþróttakona var útnefnd íþrótta kona FH 
2018 og Einar Rafn Eiðsson hand
knattleiksmaður var útnefndur íþrótta
karl FH 2018.

Arna Stefanía var næst stigahæsta 
kona landsins í frjálsum íþróttum á 
innanhússtímabilinu og varð Norður
landameistari í 400 m hlaupi auk þess 
að vera ein sterkasta hlaupakona FH.

Einar Rafn stóð sig mjög vel með liði 
FH sem náði silfurverðlaunum á 
Íslandsmótinu í handknattleik og var 
Einar Rafn valinn í lið ársins og var 
með hæstu meðaleinkunn leikmanna 
deildarinnar.

Eftirfarandi voru tilnefndar sem 
íþróttakona FH 2018: Arna Stefanía 
Guðmundsdóttir, frjálsar íþróttir, Fanney 
Þóra Þórsdóttir, handknattleikur. Jasmín 
Erla Ingadóttir, knattspyrna og Mekkín 
Elísabet Jónudóttir, skylmingar.

Eftirtaldir voru tilnefndir sem íþrótta
karlar FH 2018: Kristinn Torfason, 
frjálsar íþróttir, Einar Rafn Eiðsson, 
handknattleikur, Guðmundur Kristjáns
son, knattspyrna og Gunnar Egill 
Ágústsson, skylmingar.

Arna Stefanía og 
Einar Rafn 

íþróttamenn FH

Úthlutað var úr minningarsjóði um 
Hrafnkel Kristjánsson og veittar 300 
þús. kr. til átaks og uppbyggingar á 
verkferlum gegn hvers kyns ofbeldi 
innan félagsins. - Sjá fjardarfrettir.is
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Víðistaðakirkja í Hafnarfirði
auglýsir eftir kirkjuverði/meðhjálpara í fullt starf

Starfsvið: Umsjón með kirkju og búnaði hennar, þjónusta 
við helgihald, umsjón með tónleikahaldi og upptökum, þrif á 
salarkynnum kirkjunnar, umsjón með eignaskrá kirkjunnar.
Hæfniskröfur: Áhugi á kirkjulegu starfi, frumkvæði og 
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileikar og snyrtimennska, 
lipurð í samskiptum og traust framkoma, góð íslensku- og 
enskukunnátta æskileg svo og almenn tölvukunnátta.
Umsóknir merktar „Starfsumsókn“ sendist til: 
Víðistaðakirkja, Pósthólf 351, 220 Hfj. - og rafrænt á srbragi@
vidistadakirkja.is 
Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2019.  
Öllum umsóknum verður svarað. 
Stefnt er að því að nýr starfsmaður hefji störf 1. apríl 2019.

Nánari upplýsingar veita  
Hjörleifur Þórarinsson formaður sóknarnefndar  

og séra Bragi J. Ingibergsson sóknarprestur.
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World Class á Tjarnarvöllum 7 opnar 
26. janúar n.k. Stöðin er 2400 fermetra 
fullútbúin heilsuræktarstöð í heims
gæða flokki eins og stöðvar World 
Class eru þekktar fyrir. 

Í stöðinni verður fullbúinn tækjasalur 
með Life Fitness og Hammer Strength 
tækjum, hjólasalur með 60 IC8 hjólum; 
byggður upp á pöllum með led lýsingu, 
heitur hóptímasalur með innrauðum 
hita í lofti og gólfi ásamt hita og raka
tækj um fyrir Hot Yoga, hóptímasalur 
og glæsi leg barnagæsla. Þá verður í 
stöðinni stór heitur nuddpottur, kaldur 
pottur fyrir víxlböð og kæliþjálfun, 
innrauð sauna og þurrgufa sem er opin 
öllum korthöfum. Þar verður hægt að 
opna út og njóta sólar og veðurblíðu á 
góðum dögum. Anddyri stöðvarinnar 
og potta svæðið prýða glæsileg granít 
og marm ara listaverk eftir listamanninn 
Sigurð Guðmundsson.

Áætlað er að opið verði eftirfarandi:
mán. til fimmtud. kl. 06  22:30
föstudaga kl. 06  20:30
laugardaga kl. 0816:30
sunnudaga kl. 10  15.

World Class opnar á Tjarnarvöllum
Stefnt er að því að opna glæsilega líkamsræktarstöð að Tjarnarvöllum 7 þann 26. janúar nk.

KYNNING

UNGLINGAHREYSTI
Unglingahreysti hefst brátt í World Class á Tjarnarvöllum og stendur yfir í 12 

vikur. Tímarnir verða á mánu dögum og miðvikudögum kl. 15:40. Þjálfari er 
Gunnar Stefán Péturs son einkaþjálfari. Hægt er að nýta Frí stunda   styrkinn.

Er þetta frábært námskeið fyrir krakka í 7. til 10. bekk sem langar að komast í 
hörku form, bæta úthald og styrkja líkamann.

Unglingahreysti er fyrir alla unglinga sem vilja ná  góðum tökum á almennri 
líkamsrækt, fræðast um hollt mataræði, æfingar og heilsu. Tímarnir eru fjöl breytt
ir og skemmtilega uppbyggðir með æfingum fyrir alla helstu vöðva hópa líkamans. 
Tekið er á styrk, þoli og snerpu. 

DANSSTÚDÍÓ

Dansstúdíó World Class leggur 
áherslu á skemmtilegt og krefjandi 
dansnám fyrir börn frá 7 ára aldri og 
upp úr. 

Hvetjandi umhverfi þar sem kennarar 
leggja mikið upp úr árangri og 
sjálfstyrkingu. 

Danssalurinn er öruggt umhverfi þar 
sem allir fá að njóta sín og geta þróað 
sinn persónulega stíl innan dansins. 
DWC hefur danskennslu í fyrsta skipti 
í Hafnarfirði á Tjarnar völlum og við 
erum spennt að dansa með Hafnfir ð
ingum. 

Vorönn er 12 vikur og lýkur með 
nemendasýningu í Borgarleikhúsinu. 
Allar upplýsingar, stundatafla og skrán
ing á dwc.is

Allir nemendur 13 ára og eldri fá 
frían aðgang í heilsurækt á meðan á 
námskeiði stendur. Þeir hafa þá aðgengi 
í allar 15 stöðvar World Class og 7 
sundlaugar.
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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

Hver man ekki eftir töfrateningnum 
sem sló í gegn um allan heim í upphafi 
níunda áratugs síðustu aldar. Frá þeim 
tíma hafa verið seldar meira en 350 
milljónir eintaka og enn eru áhugasamir 
um allan heim á öllum aldri að spreyta 
sig á upphaflega teningnum, Rubiks 
Cube 3x3 og ótrúlegri flóru annara 
sambærilegra teninga af öllum stærðum 
og gerðum.

Um síðustu helgi var haldin alþjóðleg 
keppni í töfrateningnum í Flens borgar
skólanum sem bar það sérstæða heiti 
„Lights of Reykjavík 2019“. Þrjátíu 
keppendur frá 7 löndum spreyttu sig í 
14 mismunandi greinum en teningarnir 
voru með allt að 7 kubbum á kant, 
pýramídalagaðir og flóknir auk þess 
sem keppt var blindandi og með fótum. 
Mótið var undir verndarvæng alþjóð

lega töfrateningssambandsins, World 
Cube Association.

ÁTTA ÍSLANDSMET
Hafnfirðingurinn Óskar Pétursson 

(15) setti þrjú Íslandsmet en hann hefur 
verið iðinn við að æfa sig og keppa 
síðustu tvö ár og árangurinn ekki látið á 
sér standa.

Það tók hann að meðaltali í þremur 
umferðum aðeins 10,63 sekúndur að 
leysa hefðbundinn 3x3 kubb og setti 
hann þar Íslandsmet en sjálfur á hann 
Íslandsmet í besta einstaka tímanum, 
9,53 sekúndur.

Hann setti einnig Íslandsmet í 4x4 
kubbi á 42,44 sekúndur auk þess sem 
hann var aðeins 1,22.30 mínútur að 
leysa 5x5 kubb og setti þar líka 
Íslandsmet.

Jafnaldri hans frá Vestmannaeyjum, 
Rúnar Gauti Gunnarsson setti einnig 
þrjú Íslandsmet; í 7x7 kubbi á 4,45.66 
mín. að meðaltali, í 6x6 kubbi á 3,02.03 
mín. að meðaltali og 2,42.55 mín. best.

Þá setti Stefán Jónsson tvö Íslands
met í megamix, sem er tólf hliða kubbur 
og tók það hann 1,31.58 mín. að 
meðaltali og 1,22.48 mín best.

Öll úrslit og fleiri myndir má sjá á 
www.fjardarfrettir.is

Óskar Pétursson setti þrjú Íslandsmet
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Töfrabrögð með töfrateningum
Alþjóðleg keppni í Rubiks töfrateningnum í Flensborgarskóla

Grannt er fylgst með keppendum sem spreyta sig á ýmsum gerðum kubba.
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Við útskrift nemenda við Flensborgar
skólann, 20. desember sl., var afhentur 
styrkur úr Fræðslusjóði Jóns Þórar
inssonar en hann hlaut Þorsteinn Krist
insson sem stundar nám í Lundi í Sví
þjóð.

Þorsteinn Kristinsson stundaði nám 
við Flensborgarskólann í Hafnarfirði á 
árunum 20048 og útskrifaðist með 
stúdentspróf á félags og náttúrufræði
braut. Síðan þá hefur Þorsteinn lokið 
BA prófi í stjórnmálafræði frá Háskóla 
Íslands og MSc námi í Asíufræðum frá 
Lundarháskóla í Svíþjóð, auk þess að 
nema kínversku við National Taiwan 

Normal University í Taívan. Þá hefur 
Þorsteinn einnig stundað rannsóknir í 
alþjóðastjórnmálum við Háskóla 
Íslands.

Síðustu tvö ár hefur Þorsteinn lagt 
stund á doktorsnám í alþjóðastjórn
málum við stjórnmálafræðideild Lund
ar háskóla, með sérstaka áherslu á 
„rísandi veldi“ í alþjóðakerfinu og 
svæðis  samruna í Austur Asíu. Sem 
hluta af þeim rannsóknum mun Þor
steinn halda til Taívan í byrjun árs 2019 
og dvelja sem gestafræðimaður við 
National Taiwan University í Taipei. Til 
þessa verkefnis hlaut hann svokallaðan 

Þorsteinn fékk styrk
Fékk styrk úr Fræðslusjóði Jóns Þórarinssonar

Þorsteinn Kristinsson ásamt Daníel Scheving Hallgrímsson úr sjóðsstjórn og 
Erlu Sigríði Ragnarsdóttur aðstoðarskólameistara.

„Taiwan Fellowship“ frá utanríkis
ráðuneyti Taívan sem er ætlað að veita 

erlendu fræðafólki brautargengi til 
slíkrar dvalar.

Ókeypis 
heilsufars

mæling
SÍBS ásamt Samtökum sykursjúkra, 

Hjartaheill og Samtökum lungna
sjúklinga bjóða Hafnfirðingum ókeypis 
heilsufarsmælingu í samstarfi við 
Heilsu eflandi Hafnarfjörð og heilsu
gæsluna. Mælingin er í boði í Firði 
laugardaginn 12. janúar og og í Hraun
seli, Flatahrauni 3, laugardaginn 19. 
janúar kl. 1116 báða dagana.

Til leigu
Til leigu glæsileg þriggja herbergja 

140 m² íbúð auk stæðis í bílageymslu 
fyrir 50 ára og eldri. Eignin er staðsett 

miðsvæðis í Hafnarfirði og  laus til 
afhendingar nú þegar. 

Gyða Gerðarsdóttir, löggiltur  
fasteignasali & leigumiðlari  
s. 695 1095. gyda@fastko.is
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HANDBOLTI: 
10. jan. kl. 20, Varmá 

Afturelding - FH, 1. deild kvenna

13. jan. kl. 16, Digranes 
HK U - FH, 1. deild kvenna

15. jan. kl. 19.30, Vestmannaeyjar 
ÍBV - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Fram: 3031

KÖRFUBOLTI: 
11. jan. kl. 18.30, Seljaskóli 

ÍR - Haukar,  úrvalsdeild karla

16. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Valur,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  KR: (miðvikudag)

Haukar  Skallagrímur: 7269
Snæfell  Haukar: 7558

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Valur: 92102

Stjarnan  Haukar: 10089

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Hraunsel, Flatahrauni 3 • www.febh.is IronViking ehf. • Stakkahrauni 1 

Gleðilegt ár!

Firði, Fjarðargötu • www.studiodis.is

Þóra Kristín Jónsdóttir, körfuknatt
leikskona og Kári Jónsson körfuknatt
leiksmaður voru útnefnd íþróttakona 
og íþróttakarl Hauka 2018 við athöfn á 
Ásvöllum á gamlársdag.

Veitti félagið um 160 íþrótta mönnum 
viðurkenningar fyrir þátttöku í 
landsliðsverkefnum og verkefnum 
sérsambanda ÍSÍ og útnefndi  Ingv ar 
Þór Guðjónsson sem þjálfara ársins en 
undir hans stjórn varð kvenna lið 
körfuknattleiksdeildar Hauka bæði 
deildar og Íslandsmeistari.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Þóra Kristín og Kári 
íþróttamenn Hauka

Ingvar Þór Guðjónsson var útnefndur þjálfari ársins hjá félaginu

Dadda Sigríður Árnadóttir, móðir Kára, Þóra Kristín og Ingvar Þór.
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Allt í einum pakka í Víkingaþorpinu – Öðruvísi stemmning

w w w . f j o r u k r a i n . i s  -  P a n t a n i r :  b i r n a @ f j o r u k r a i n . i s  /  S :  5 6 5  1 2 1 3

Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 25. janúar

Pakkatilboð í Víkingastræti

ATH.  Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum. - Aukanótt í 2ja manna herbergi kr. 5.800, á mann

1. Þorrapakki:
Gisting, bjór og þorrahlaðborð
Víkingasveitin leikur fyrir matargesti
Tveggja manna herbergi kr. 14.500 á mann

                   Tilboð gilda til 16 febrúar 2019

2. Árshátíðarpakki: 
Gisting með fordrykk og þriggja rétta hátíðarkvöldverði
Tveggja manna herbergi  kr. 15.900 á mann

            Tilboð gilda til 15. apríl 2019

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu
Tveggja manna herbergi kr. 14.500 á mann

           Tilboð gilda til 15. apríl 2019

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar: www.fjorukrain.is
Víkingasveitin leikur fyrir 
matargesti eins og þeim 

einum er lagið

Gerum tilboð fyrir hópa 
í gistingu og mat

Sérréttamatseðill

HLIÐ ÁLFTANESI

Gisting og veitingar

Hlið á Álftanesi

Við kynnum nýjan 
möguleika í

gistingu og mat
Verið velkomin 

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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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

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

Glæsilegt 
kvöldverðarhlaðborð

aðeins 3.990 kr.

Íþrótta og viður kenningar
hátíð Hafnarfjarðar var haldin 
27. desember sl. í íþróttahúsinu 
við Strandgötu.

Það sem bar hæst á hátíðinni 
var útnefning íþróttakarls og 
íþróttakonu Hafnarfjarðar 
2018.

Sara Rós Jakobsdóttir úr 
Dans íþróttafélagi Hafnar fjarð
ar var útnefnd íþróttakona 
Hafnarfjarðar 2018.

Axel Bóasson úr Golf
klúbbn um Keili var útnefndur 
íþróttakarl Hafnarfjarðar 2018.

Alls voru 20 einstaklingar 
tilnefndir af hafnfirsku íþrótta
félögunum innan ÍBH, 10 
konur og 10 karlar.

Sara Rós Jakobsdóttir er 
margfaldur Íslands og bikar
meistari í standard, latin og 
10 dönsum á árinu. Hún keppir 
fyrir landslið Dansíþrótta sam
bands Íslands ásamt dansfélaga 
sínum og tóku þau þátt í fjölda 
alþjóðlegra móta víðsvegar um 
heiminn með góðum árangri. Í 
ár var 6. sætið í úrlistakeppni 
Evrópumeistaramótsins í 10 
dönsum besta afrek þeirra.

Axel Bóasson er einn af 
bestu kylfingum landsins og er 
á þriðja ári sem atvinnumaður. 
Hann er Íslandsmeistari og 
stigameistari karla á árinu. 
Hann sigraði á Evrópumóti 
atvinnu manna í blönduðum 

liðum ásamt Birgi Leifi, 
Valdísi og Ólafíu á Gleneagles 
í Skotlandi. Axel varð einnig í 
öðru sæti liða í tvímenningi á 
Evrópukeppni atvinnumanna 
ásamt Birgi Leifi.

AFREKSLIÐ 
HAFNAR FJARÐAR
Afrekslið Hafnarfjarðar 

2018 er meistaraflokkur karla 
og kvenna í frjálsum íþróttum 
hjá Fimleikafélagi Hafnar
fjarðar en liðið varð Íslands
meistari félagsliða í frjálsíþrótt
um samanlagt karla og 
kvenna lið innanhúss, Íslands
meistari félagsliða í frjáls
íþróttum kvennaliðið innan

húss, bikarmeistari félagsliða í 
frjálsíþróttum karlaliðið innan
húss og bikarmeistari félags
liða í frjálsíþróttum kvennaliðið 
utanhúss. Auk þess átti liðið 
stóran hóp í öllum landsliðs
keppnum í karla og kvenna
flokki á árinu.

Auk liðsins var meistara
flokkur kvenna hjá Haukum 
tilnefndur.

474 ÍSLANDS
MEISTARAR
474 einstaklingar hafa orðið 

Íslandsmeistarar á árinu 2018, 
þar af 55 þjálfarar og Íslands
meistaratitlarnir eru enn fleiri. 
Þessir einstaklingar fengu við
ur kenningu frá Hafnarfjarðar
kaupstað á hátíðinni.

FH á lang flesta Íslands meist
arana, 177 talsins. Frjáls
íþróttadeild félagsins  á 113 
þeirra og knattspyrnudeildin 54.

Sundfélag Hafnarfjarðar er 
með næst flesta Íslands
meistara, 105 þar af 62 í garpa
sund.

Haukar eru með þriðju flesta 
Íslandsmeistarana, 48 og þar af 
eru 34 úr körfuknattleiksdeild.

Bikarmeistarar fengu einnig 
viðurkenningu sem og þeir 
sem urðu Norðurlandameistarar 
og aðrir sem hlutu alþjóðlega 
titla á árinu.

ÍSÍ BIKARINN
ÍSÍ bikarinn var í ár veittur 

Knattspyrnufélaginu Haukum 
fyrir öflugt íþróttastarf í því 
fjölgreinafélagi sem Haukar 
eru.

VIÐURKENN INGAR
STYRKIR VEITTIR
Hafnarfjarðarbær veitti þeim 

íþróttaliðum sem urðu Íslands
meistarar 300 þús kr. styrk 
hverju.

Þá var úthlutað 20 milljónum 
króna úr sjóði sem Rio Tinto á 
Íslandi, ÍBH og Hafnar fjarðar
bær standa að og ætlað er að 
efla íþróttastarf 18 ára og 
yngri.

Sjá nánar og fleiri myndir 
á fjardarfrettir.is

Axel og Sara Rós  
íþróttamenn Hafnarfjarðar 2018

474 Íslandsmeistarar með hafnfirskum liðum

Sara Rós Jakobsdóttir úr DÍH og Axel Bóasson úr Keili, íþróttamenn Hafnarfjarðar 2018.
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Haukar fengu ÍSÍ bikarinn.

Litun og plokkun 
fylgir frítt með öllum 
andlitsmeðferðum að 
andvirði 10 þúsund kr. 
eða meira*!
*Hægt að versla í formi gjafakorts.
*Gildir aðeins í janúar. Firði • sími 555 2056 • beautysalon.is

Tilboð mánaðarins í janúar!
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