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Finndu okkur á

Upplag 10.500 eintök.

Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
BÆJARHOLT 5

ARNARHRAUN 11

LANGEYRARVEGUR 7

102 m²

135,7 m²

53,6 m²

Falleg fjögurra herbergja endaíbúð.
Íbúðin er á efstu hæð. Björt og rúm
góð stofa. Vel skipulögð eign, fallegt
útsýni, stutt í skóla og leikskóla.

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

BIFREIÐASKOÐUN

Dalshrauni 5
Opið kl. 8-17 virka daga

Falleg fjögurra herbergja íbúð
ásamt bílskúr á fyrstu hæð í litlu
fjölbýlishúsi, einungis 5 íbúðir. Vel
staðsett. Yfirbyggðar svalir.

27,9 millj. kr.

Vel skipulögð tveggja herbergja
neðri hæð í tvíbýli með sérinngangi.
Verönd, útiskúr. Frábær staðsetning
og stutt í alla helstu þjónustu.

Stofnuð 1983

Krydd hlaut
hvatningarverðlaun
Hvatningarverðlaun Markaðsstofu Hafnarfjarðar veitt
Hvatningarverðlaun Mark
aðsstofu Hafnarfjarðar hlaut
veitingahúsið Krydd í Hafnar
borg, sem hefur með starfsemi
sinni og athöfnum gert Hafnar
fjörð að betra samfélagi, eins
og segir í umsögn dómnefndar.
Í röksemdum fyrir valinu
sagði m.a.: Frábær lyftistöng
fyrir miðbæ Hafnarfjarðar!
Maður þarf ekki lengur að fara
í bæinn fyrir fjör. Eigendur hafa
lagt mikið upp úr því að gestir
upplifi skemmtilega kvöldstund
í fallegu umhverfi ásamt því að
borða góðan mat. Þrenn
hafnfirsk hjón eiga staðinn.

Auk hvatningarverðlaunanna
veitti Markaðsstofan þrjár við
ur
kenningar; til TRU Flight
Training Iceland á Flugvöllum,

til Karels Ingvars Karelssonar
fyrir aðkomu að sjómanna
deginum og til grunnskólans
Nú.

TÖLVUÞJÓNUSTA
Alhliða
tækniþjónusta
fyrir þitt fyrirtæki

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

Treystu
mér fyrir
veislunni!

Ljósm.: Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir

39,9 millj. kr.

STAÐARBERGI

Eigendur veitingahússins Krydds við opnun í apríl sl.

Nú erum við hjá A. Hansen að ljúka okkar öðru
ári og við viljum að þú njótir góðs af því.

AFMÆLISTILBOÐ

Ómótstæðileg endurkoma veitingarstaðarins A. Hansen
þar sem gæði og góð þjónusta eru í fyrirrúmi.
Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin!

AFMÆLISTILBOÐ:

Nautasteik, glas af víni eða bjór og heit súkkulaðikaka
með vanilluís. Verð kr. 4.990,- tilboðið gildir 1.-28. febrúar.
Veitingahúsið er opið kl. 17.30-22 alla daga.
Barinn er opinn 21.30-01 fimmtud. og 19.30-03 föstud. og laugard.

A. Hansen | Vesturgötu 4 | Borðapantanir: ahansen@ahansen.is 565 1130 | www.ahansen.is

www.kökulist.is
Firði • sími 555 6655
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www.fjardarfrettir.is

Sunnudagur 10. febrúar

www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Guðsþjónusta kl. 11

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

leiðarinn

Kór Víðistaðakirkju syngur.

Sunnudagaskólinn kl. 11

Á síðasta fundi bæjarstjórnar
var það látið líta út eins og 200
millj. kr. tímabundin hækkun á
yfirdráttarheimild Hafnarfjarðar
bæjar væri ekkert mál enda væri
800 millj. kr. yfirdrátturinn not
að
ur til fjárstýringar. Þó hægt sé að láta 800
milljónir hljóma sem litla upphæð í stóru samhengi
þá er yfirdráttarlán eflaust dýrasta lán sem
bæjarfélagið getur tekið. Vonandi og sem betur fer
er ekki alltaf dregið á þessa lánaheimild en vel rekið
heimili þarf ekki yfirdráttarheimild. Sveitarfélagið
er með nokkuð jafna tekjudreifingu og ef þetta er
ekki stór og merkileg upphæð ætti að vera lítið mál
að spara fram til þess að ekki þurfi þennan yfirdrátt.
Á síðasta kjörtímabili var mikil áhersla lögð á að
greiða niður skuldir Hafnarfjarðarkaupstaðar og
þáverandi bæjarstjóri, sem menntaður var til
starfsins og hafði góða reynslu af rekstri sveitar
félaga, var umhugað um að lækka skuldirnir og
sagði að sveitarfélög ættu helst ekki að skulda neitt.
Það hefur verið látið líta svo út að skuldir séu að
lækka en það er alrangt. Skuldir bæjarins hafa alls
ekki lækkað og jafnvel hækkað! En hvernig stendur
þá á því að skuldahlutfallið og skuldaviðmiðið
lækkar? Jú, það er vegna þess að ytri aðstæður hafa
verið svo hagstæðar í þjóðfélaginu að skatttekjur
sveitarfélaga hafa hækkað mikið og því verða
skuldirnir lægra hlutfall af tekjum sveitarfélagsins.
Þrátt fyrir að fasteignaskattar hafi skilað auknum
tekjum vegna hækkunar á mati fasteigna hefur
vatnsgjald sem bæjarbúar greiða verið allt of hátt og
vatnsveitan hefur skilað gríðarlegum hagnaði
miðað við tekjur sem og fráveitan.
Og þrátt fyrir þetta og bættan hag eru skuldir ekki
greiddar niður og ekki stefnir í að áhersla verði lögð
á það né að það takist þó vilji verði til þess. Fastur
kostnaður sveitarfélagins er mikill í rekstri fræðsluog félagsþjónustu og enn er allt of litlu fjármagni
ætlað í viðhald fasteigna sveitarfélagsins. Samt lofa
stjórnmálamenn áfram nýjum íþróttahúsum sem
væri frábært ef nægilegt fjármagn væri til.
Hafnarfjarðarbær hafnaði þeirri lausn að byggja
eitt knattspyrnuhús fyrir Hafnfirðinga og þegar
hefur bæjarstjóri lofað að byggja knattspyrnuhús á
Ásvöllum en fróðir menn telja að upphitað hús eins
og vilji er að byggja þar kosti ekki undir einum og
hálfum milljarði. Svo hefur enginn talað um
rekstrakostnað frekar en pálmatrjánna.
Guðni Gíslason ritstjóri.

Sunnudagur 10. febrúar

Fjölskylduguðs
þjónusta og
sunnudagaskóli kl. 11
Barnakór kirkjunnar syngur..

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá.
Hressing í safnaðarsal á eftir.

Morgunmessur

Kyrrðarstund

TTT starf (10-12 ára)

á miðvikudögum kl. 12.
Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

miðvikudaga kl. 8.15
fimmtudaga kl. 17

www.vidistadakirkja.is

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

Sunnudagurinn 10. febrúar

Sunnudagur 10. febrúar

Sunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 13
FORELDRAMORGNAR
á miðvikudögum kl. 10-12
Heitt á könnunni.

Messa kl. 11
Barna- og unglingastarf
á mánudögum

KRÍLASÁLMAR

í kirkjunni á fimmtudögum kl. 10.30
Góð stund fyrir kríli, ömmur og afa.
Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook

www.astjarnarkirkja.is

Fallegt í Flensborgarhöfn

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

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

Ljósm.: Guðni Gíslason

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Fallegt var um að litast í Flensborgarhöfn á mánudaginn, seglskútur frosnar inni og sólin skein.
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Fíkniefni og unga fólkið okkar

Hvernig sinnum við vímuvarna barna sinna og hafa mikið um það að
fræðslunni í heilsubænum Hafnarfirði á segja hvort börnin okkar byrji að neyta
árangursríkan hátt? Hver ber ábyrgðina fíkniefna.
á því að ala upp börnin í Hafnarfirði?
Verndandi þættir gegn fíkniefnaneyslu
Þetta eru stórar spurningar og svörin eru meðal annars þátttaka í skipulögðu
eru mörg.
íþrótta- og tómstundastarfi, að
Í gegnum skólann, foreldra,
foreldrar viti hvar unglingarnir
íþróttafélög og félags
mið
eru og með hverjum, að
stöðvar fá börnin okkar
framfylgja útivistarreglum og
fræðslu um hætturnar sem
að verja tíma sinum með
tengjast vímuefnaneyslu. Í
unglingunum. Þátttaka í for
mínum huga er notkun raf
eldrastarfi grunn
skólanna og
retta, tóbaks, áfengis og
þátttaka í foreldrarölti er góð
kannabis allt hluti af því að
leið til að taka þátt í sam
Geir
teljast vímuefnaneysla. Hins
félagsverk
efninu að byggja
Bjarnason
vegar tel ég að við þurfum að
börnunum öruggt umhverfi
auka fræðslu til foreldra um skaðsemi því það þarf heilt þorp til að ala barn.
þessara efna og benda á verndandi þætti
Aukning er meðal unglinga að nota
gagnvart vímuefna
neyslu. Hér er rafrettur en um 20% nemenda í 10.
tækifæri fyrir Hafnarfjörð, skólann og bekk sögðust í fyrra hafa notað rafrettu
foreldrafélögin að gera betur. Foreldrar einu sinni eða oftar um ævina. 1. mars
eru þeir sem bera ábyrgð á uppeldi taka lög gildi um rafrettur sem líkja

6,5 milljónir til að
hækka
frístundastyrk
Nú á að hækka hann frá 1. september 2019
það bæjarfélagið rúmar 164 milljónir
kr. ef allir nýttu sér styrkinn að fullu alla
mánuði. Miðað er við 90% nýtingu í
tillögum æskulýðsfulltrúa um viðauka.
Alls eru tæplega 5.500 einstaklingar í
Hafnarfirði á aldrinum 6-18 ára og því
nýta um 62% sér frístundastyrkinn.

Allt stefndi í að frístundastyrkur yrði
hækkaður frá síðustu áramótum úr
4.000 kr. í 4.500 kr. á mánuði en vegna
ónógs undirbúnings fræðsluráðs sendi
bæjarstjórn tillöguna til baka til ráðsins
í kostnaðargreiningu á fundi sínum 12.
desember sl.
Nú hefur verið lögð fram á ný tillaga
um hækkunina og gert ráð fyrir að hún
taki gildi 1. september nk. Er lagt til að
gerður verði 6,5 milljón kr. viðauki við
fjárhagsáætlun til að dekka þann
aukakostnað sem verður fyrir þessa
fjóra mánuði.

þeim við tóbak og hreinlega banna sölu
til barna. Okkur hefur ekki gengið vel
síðustu ár að minnka kannabisreyking
ar ungmenna og þar þarf að finna leið
til að ná árangri. Þó að einhverstaðar í
hinum stóra heimi sé löglegt að nýta
þetta efni til lækninga þá er það ljóst að
börnin okkar eru ekki sjúklingar sem
þurfa slíkt. Það eru líka til góðar fréttir
af neyslu unglinga því að í dag hafa um
97% unglinga í 10. bekk ekki prufað að
reykja tóbak en um aldamótin reyktu
20% unglinga í 10. bekk daglega í
Hafnarfirði.
Þegar foreldrar, skólar og aðrir sem
tengjast uppelda barna vinna saman að
verkefnum sem ýta undir heilbrigðan
lífsstíll barna og unglinga þá eru mestar
líkur á að raunverulegur árangur náist.
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Lofnetsþjónusta
Netþjónusta
ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir
Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður
Raflagnaþjónusta

Lofnetstaekni.is
sími 894 2460

Höfundur er íþrótta- og
tómstundafulltrúi
Hafnarfjarðarbæjar.

Starfmaður óskast
hjá Rafpóleringu ehf.

Fyrirtækið þjónustar íslenskan iðnað, framleiðslu
og fleiri, með efnishreinsun á ryðfríu stáli.
Starfsstöð er að Stapahrauni 3b, Hafnarfirði.
Áhugasamir hafið samband í síma 661 8444, Erling,
eða sendið tölvupóst á rp@rp.is.
Öllum tölvupóstum verður svarað.
Yfirborðsmeðhöndlun á ryðfríu stáli

www.rp.is

STYRKIR TIL ELDRI BORG
ARA HÆKKI TIL JAFNS
Fjölskylduráð samþykkti á fundi
sínum 12. janúar sl. að leggja til við
bæjarstjórn að frístundastyrkur til eldri
borgara verði hækkaður í samræmi við
aðra hópa og fylgi þróun frístunda
styrkja fyrir börn og ungmenni.

RÚM 60% NÝTA SÉR
TÓMSTUNDASTYRK
3422 einstaklingar, 6-18 ára, fengu
frístundastyrk á síðasta ári og kostar

Útfararþjónusta

Ljósm.: Guðni Gíslason

861 ELDRI BORGARI FÉKK
STYRK
Samtals fengu 861 eldri borgari
frístundastyrk árið 2018. Þar af voru
177 einstaklingar með hæsta styrk,
48.000 kr. á ári og 19 voru með styrk
frá 40 til 48 þúsund. Gert er ráð fyrir að
fyrirhuguð hækkun hafi einungis áhrif
á þennan hóp þar sem aðrir eru með
lægri árskort. Miðað við þessar
forsendur er hægt að gera ráð fyrir að
fyrirhuguð hækkun kosti um 1.176.000
kr. á ári eða tæpar 400 þús. fyrir mánuð
ina 4 frá 1. september. Fjölskylduráð
mun meta um mitt ár hvort gera þarf
viðauka við fjárhagsáætlun vegna
þessa.
Alls eru tæplega 3.100 einstaklingar
67 ára og eldri búsettir í Hafnarfirði og
því nýta um 28% sér frístundastyrkinn.

Vönduð og persónuleg þjónusta

Inger Steinsson

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919
athofn@athofn.is - www.athofn.is
frítt söluverðmat | sanngjörn söluþóknun | fagljósmyndari
„Minn metnaður er
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð
og persónuleg þjónusta“

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is | gsm 896 6076

Domus fasteignasala – Firði, verslunarmiðstöð, 5. hæð (norðurturn)
220 Hafnarfjörður – sími 440 6013 – www.domus.is
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Tvennir hafnfirskir tvíburar í metsveitum
Íslands í 200 m boðhlaupi
Fimm af átta Íslandsmethöfum úr frjálsíþróttadeild FH
Bæði kvenna- og karlalið Íslands í
200 m boðhlaupi settu sl. sunnudag
Íslandsmet á alþjóðlega Reykjavíkur
mótinu sem upp á enska tungu nefnist
Reykavík International Games, RIG.
Tvennir hafnfirskir tvíburar úr FH
voru í liðunum ásamt Ara Braga
Kárasyni og voru því fimm af átta

keppendum úr FH og þrír af fjórum í
karlaliðinu.
Tvíburarnir eru annars vegar Mel
korka Rán og Kormákur Ari Hafliða
börn og börn Öddu Maríu Jóhannsdóttur
og hins vegar Hinrik Snær og Þórdís
Eva Steinsbörn og börn Súsönnu
Helgadóttur.

Melkorka Rán Hafliðadóttir, Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir, Glódís Edda
Þuríðardóttir og Þórdís Eva Steinsdóttir.

Kvennaliðið sigraði á 1,37.72
mínútum en lið Bandaríkjanna varð í
öðru sæti og B-lið Íslands í því þriðja.
Auk Íslandsmets setti liðið einnig
mótsmet. Í liðinu voru auk Melkorku
Ránar og Þórdísar Evu þær Guðbjörg
Jóna Bjarnadóttir og Glódís Edda
Þuríðar
dóttir. Fyrra Íslandsmet var

F.v.: Ari Bragi Kárason, Hinrik Snær Steinsson, Kormákur Ari Hafliðason og
Ívar Kristinn Jasonarson.

Tvö Íslandsmet Róberts Ísaks
Sundmaðurinn Róbert Ísak Jónsson
úr Firði/SH vann til silfurverðlauna á
alþjóðlega Reykjavíkurmótinu í 200 m
fjórsundi og setti tvö ný og glæsileg
Íslandsmet. Róbert sem keppir í flokki
S14 þroska
hamlaðra keppti í opnum
flokki á mótinu þar sem ekki var keppt
í sérstökum flokkum fatlaðra á RIG.
Róbert varð annar í 200 m fjórsundi
en Íslandsmetin setti hann í 400 m
fjórsundi og 200 m flugsundi. Í fjór
sundinu synti hann á 4,59.70 mínútum
og sló þar með Íslandsmet Jóns
Margeirs Sverrissonar frá 2013 sem var
5,01.32 mínútur.
Í 200 m flugsundi sló Róbert annað
met Jóns 2,42.58 mínútur, sem staðið
hafði frá árinu 2010 en tími Róberts
Ísaks var 2,26.67 mínútur.

Glæsilegt
kvöldverðarhlaðborð
aðeins 3.990 kr.

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

Róbert Ísak Jónsson.

Vinsæll frístundastyrkur
fyrir eldri borgara

Hafnarfjörður er fyrsta
sveitarfélagið til að bjóða eldri
borgunum frístundastyrk til
greiðsluþáttöku vegna íþrótta
og tómstunda
starfi eldri
borgara. Mark
miðið er að
gera eldri íbúum kleift að taka
þátt í íþrótta og tómstundastarfi
óháð efnahag og efla almennt

1,38.43 mínútur sem sveit ÍR setti í
Kaplakrika í mars í fyrra.
Karlaliðið varð í öðru sæti á 1,27.13
mínútum sem er nýtt Íslandsmet en lið
Bandaríkjanna sigraði á nýju mótsmeti,
1,26.40 mín. Fyrra Íslandsmet var
1,27.94 mín. sem sveit FH setti í mars
2017.

heilbrigði og hreysti þessa
aldurshóps.

861 FENGU FRÍ
STUNDASTYRK 2018

Helg
Ingólfsdóttir

Frístundastyrkurinn hefur
mælst vel fyrir hjá eldri
borgunum bæjarins en um er
að ræða 4 þúsund krónur á
mánuði eða 48 þúsund krónur

á ári. Styrkurinn greiðist með framvísun
kvittunar í Þjónustuveri Hafnarfjarðar
bæjar þar sem starfsmenn veita
ennfremur allar frekari upplýsingar.
Frá því frístundastyrkurinn var
hækkaður í ársbyrjun 2018 hefur
veruleg fjölgun verið í hópi eldri
borgara sem nýta sér þennan styrk sem
er ákaflega ánægjulegt því þá er einmitt
markmiðinu náð sem er að að auka
möguleika eldra fólks á því að stunda
fjölbreytta hreyfingu og heilsueflingu.
Höfundur er bæjarfulltrúi og
varaformaður fjölskylduráðs

Alþrif
Bryngljái
Tímapantanir í síma

5653232
KAPLAHAUNI 22

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613
gudni@fjardarfrettir.is
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Rengi, hákarl og dynjandi dans

Þétt var setið og víða um Hrafnistu gæddi fólk sér á þorramat.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

Fólk var í hátíðarskapi á Hrafnistu sl.
fimmtudag, fólk var prúðbúið og
jafnvel í þjóðbúningi enda glæsilegt
þorrablót að hefjast. Í aðalsal hússins og
í menningarsalnum var aðalhátíðin og
bauð heimilisfólk með sér gestum og
var glatt á hjalla. Undir hljómaði píanó
leikur Böðvars Magnússonar en
hafnfirska söngkonan Guðrún Árný
Karlsdóttir var veislustjóri og stýrði

Ljósm.: Guðni Gíslason

Fjölmennt á glæsilegu þorrablóti Hrafnistu

Glaðlegar mæðgur.
Guðrún Árný og Böðvar gengu um, spiluðu og sungu.
Harmón
ikkufélag Suðurnesja lék
hressi
leg lög í menningarsalnum og
fljótlega dunaði dansinn eins og enginn
væri morgundagurinn.
Virtust allir vera afar ánægðir með
þorrablótið enda hin glæsilegasta hátíð
og þeim sem að stóðu til sóma.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

Dansinn dunaði og sveiflan var létt.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

Soffía og Oddgeir fluttu minni karla og kvenna. Glæsilegir
þorrabakkar voru bornir á borð.

Ljósm.: Guðni Gíslason

hátíð
inni af myndugleik, fór með
gamanmál og söng og lék undir á
píanóið.
Borinn var á borð íslenskur
þorramatur og misjafnt var hvað fór á
hverju borði og hákarlinn þótti góður,
hjá þeim sem borðuðu hann. Var létt
yfir fólki og mikið spjallað. Oddgeir
Reynisson, rekstrarstjóri Hrafnistu
flutti minni kvenna og Soffía Egilsdóttir,
félags
ráðgjafi Hrafnistu flutti minni
karla og var góður rómur gerður að
báðum þessum erindum. Heimilis
iðnaðar
félag
ið sýndi þjóðbúninga og
þeim sem mættu í þjóðbúningum var
að sjálfsögðu hrósað. Eftir samsöng og
meira spjall var hreinsað af borðum og
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Ljósm.: Guðni Gíslason
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Horft yfir Ástjörnina og Ásfjall frá
göngustígnum við Ásbrautina.

SMÁAUGLÝSINGAR
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

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
sími 565 3066
Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög.
Myndbirting 1.200 kr.
Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is

Ástjörnin og næst lægsta fjall
Íslands – Perlur Hafnarfjarðar
Sjónarspilið var mikið þegar hrím
þoka og sólin kepptust um athyglina sl.
mánudag við Ástjörn eins og vel má sjá
á myndinni hér að ofan sem þá var
tekin.
Ástjörn og svæðið umhverfis hana
var friðlýst árið 1978. Í desember 1996
var verndarsvæðið stækkað með
stofnun fólkvangs við Ástjörn og
Ásfjall umhverfis friðlandið.
Ástjörn er einstætt náttúrufyrirbæri
sem á sér enga hliðstæðu í næsta
nágrenni hins nær samfellda þéttbýlis
höfuðborgarsvæðisins. Tjörnin og
svæð
ið umhverfis hana einkennist af
mjög auðugu gróður- og dýralífi. Í
tjörninni er mikið smádýralíf sem er þó
lítt rannsakað. Talið er að tjörnin hafi

Flottir öldungar

myndast fyrir um 2000 árum þegar
hraun myndaði þar stíflu.
Ástjörnin er í kvos vestan undir Ás
fjalli sem er sem best er vitað næst
lægsta fjall landsins. Göngustígur er

umhverfis tjörnina sem er vinsæl
göngu- og hlaupaleið en sunnanvert við
vatnið liggur stígur yfir í Skarðshlíðina
um Bleikisteinsháls, Vatnshlíðina og að
Hvaleyrarvatni.

S.V.D.K. Hraunprýði
Aðalfundur S.V.D. Hraunprýði verður haldinn
í Kletti, Hvaleyrarbraut 32, 19. febrúar kl. 19.30

Ljósm.: Guðni Gíslason

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf
Uppgjör reikinga
Kosning stjórnar
Önnur mál.

Þessa flottu hafnfirsku öldunga hitti ljósmyndari Fjarðarfrétta á Hrafnistu.
F.v.: Sigurður Björnsson óperusöngvari, Erlingur Jónsson myndhöggvari og
bróðir hans Árni Jónsson sem m.a. var lengi vörubílstjóri.

Veitingar í boði stjórnar.
Stjórnin.
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ÍÞRÓTTIR
HANDBOLTI:

ÚTSALA

15-50%
PIPAR\TBWA • SÍA

afsláttur af
umgjörðum

7. feb. kl. 20.15, Kaplakriki
FH U - Stjarnan U, 1. deild karla
8. feb. kl. 19.30, Ásvellir
Haukar U - Víkingur, 1. deild karla
8. feb. kl. 19.30, Fylkishöll
Fylkir - FH, 1. deild kvenna
10. feb. kl. 18, Framhús
Fram - Haukar, úrvaldsdeild karla
10. feb. kl. 20, Garðabær
Stjarnan - FH, úrvaldsdeild karla
12. feb. kl. 19.30, Ásvellir
Haukar - Selfoss, úrvalsdeild kvenna
ÚRSLIT KVENNA:
Haukar - Stjarnan: 25-25
HK U - FH: 22-33
FH - Stjarnan U: 32-19
ÚRSLIT KARLA:
Valur U - FH U: 30-30
Grótta - FH: 20-27
HK - Haukar U: 22-22
Akureyri - Haukar: 26-27

KÖRFUBOLTI:
7. feb. kl. 19.15, Ásvellir
Haukar - KR, úrvalsdeild karla
9. feb. kl. 16.30, Ásvellir
Haukar - Snæfell, úrvalsdeild kvenna
ÚRSLIT KVENNA:
Stjarnan - Haukar: (miðv.dag)
Haukar - Keflavík: 74-76
ÚRSLIT KARLA:
Skallagrímur - Haukar: 80-79
Haukar - Njarðvík: 85-72

sport@fjardarfrettir.is

MJÓDDIN
S:587 2123

Polla
lúðrapönk
Pollapönk, Lúðrasveit Hafnarfjarðar
og Kór Öldutúnsskóla leiða saman
hesta sína á stórtónleikum í Íþrótta
húsinu við Strandgötu laugardaginn 16.
febrúar kl. 14. Sambræðingur þessara
ólíku hópa verður án efa gríðarlega
spenn
andi en á efnisskránni verður
úrval laga Pollapönkaranna í nýjum
útsetningum. Miðasala er á midi.is

FJÖRÐUR
S: 555 4789

Gleraugnaverslunin þín

AÐALFUNDUR
Siglingaklúbbsins Þyts
verður haldinn sunnudaginn
10. febrúar kl. 14 í félagsheimili Þyts
að Strandgötu 88, Hafnarfirði.

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.

Dagskrá og nánari upplýsingar á heimasíðu félagsins
www.sailing.is

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði
sími 578 0200
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