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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Firði • sími 555 6655

Treystu Treystu 
mér fyrir mér fyrir 
veislunni!veislunni!

www.kökulist.iswww.kökulist.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Liyuan Chinese Restaurant
Reykjavíkurvegi 68 | 551 8168

Hádegistilboð! 20% afsláttur
af kvöldmatseðli

3 réttir  
1.850 kr.

Coke 
fylgir með!

Opið kl. 11-14 og 16-21 virka daga og kl. 16-21 um helgar.

Hrísgrjón fylgja með

Er nýja heimilið þitt í Hafnarfirði kannski hjá okkur?

Skoðaðu lausar eignir á heimavellir.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Þjónusta  
í fyrirrúmi!

Rafgeymasalan sérhæfir sig í 
sölu og þjónustu á rafgeymum 
fyrir allar tegundir farartækja og 
ferðavagna. Einnig rafgeyma 
fyrir golfbíla, vinnuvélar, lyftur 
o.fl. tæki.

óla ólagjafahandbókin
Farðu ekki langt eftir jólagjöfunum

fylgir blaðinu í dag!
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Sunnudagur 8. desember

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Ljósið frá Betlehem borið í kirkju.

Kveikt á tveimur aðventukertum.

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

Auglýsingar
sími 565 4513 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

www.fjardarfrettir.is

Sunnudagurinn 8. desember 
Annar sunnudagur í aðventu

Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventukvöldvaka kl. 20

 

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja  
2. sunnud. í aðventu, 8. des.

Guðsþjónusta kl. 11Guðsþjónusta kl. 11
Kaffihressing á eftir.

Verið velkomin!

www.vidistadakirkja.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: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Í dag er venjulegur mið viku
dagur. Ekkert brjálæði í gangi 
sem fær okkur til að hlaupa á 
eftir gylliboðum sem kannski 
eru ekki svo hagkvæm eftir allt. 

Undanfarið hafa dunið á 
okkur erlendar markaðsherferðir sem kenndar eru 
við netið, svartnætti og einhleypa. Ekkert tengir 
þetta saman nema það eina að markaðsöflin eru að 
reyna að fá okkur til að halda og trúa að það sé 
verið að bjóða okkur tilboð sem við getum ekki 
hafnað. Þegar verslanir bjóða mikla aflætti nánast 
stanslaust allt árið, þá hljótum við að velta því fyrir 
okkur hvort ekki sé verið að narra okkur. Hvert er 
raunverulegt verð á vöru? Hversu há álagning er 
eðlileg? Ef hægt er að fá 50% afslátt með því að 
vera í einhverjum Facebook hóp, þá spyr maður 
sig hver geti verið svo vitlaus að láta plata sig að 
borga fullt verð. Jú, það er þægilegi viðskipta
vinurinn sem lætur lítið hafa fyrir sér og borgar 
þegjandi og hljóðalaust. Viðskiptavinurinn sem 
fær að launum að borga allt of hátt verð.

Í auglýsingum er annars vegar verið að reyna að 
sannfæra okkur um að við þurfum eitthvað sem 
við vissum ekki einu sinni að við þyrftum eða þá 
að sannfæra okkur um að varan eða þjónustan sé 
best hjá viðkomandi, eða ódýrust. Jón Mathiesen 
sem rak verslun í húsi sínu að Strandgötu sagði eitt 
sinn: „Það bezta er aldrei of gott“.

Viðskiptavinir vilja treysta sínum kaupmönnum 
en slíkt traust getur horfið snögglega. Verslunar
eig endur í Hafnarfirði hafa haft kost á að hvetja til 
versl unar í Hafnarfirði með því að nota sér viku
legt fréttablað undanfarna áratugi. Það tækifæri 
hefur verið illa nýtt og bæjarbúar hætta að gera 
greinarmun á staðsetningu verslana. Kaupum inn 
þar sem við viljum hafa verslanir!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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

Árið 1956 var opnað þvottahús í vesturbæ 
Hafnarfjarðar að Hraunbrún 40. Nokkru seinna 
bættist við efnalaug og nafninu þá breytt í Þvottahúsið 
fatahreinsun Hraunbrún 40. Í daglegu tali Hafnfirðinga 
var þó alltaf fyrirtækið nefnt Þvotta húsið.

Fyrir 11 árum keyptu hjónin  Haukur Sveinsson og 
Phiyada Phrommachat húsið og fyrirtækið  af 
stofnandanum Maríu P. Jóhannesdóttur Poulsen.

Á sama tíma kom annað þvottahús í Hafnarfjörð 
sem kallaði sig nokkurn veginn sama nafninu. Þá fékk 
þvotta húsið viðbótarnafn, Haukur pressari.

Létu þau hjónin gera styttu af Hauki pressara og 
stendur hún fyrir utan húsið. Styttan fær að standa enn 
við Hraunbrún 40.

„Nú er komið að þeim tímamótum, að við höfum 
selt húsið og nýju eigendurnir hafa ekki áhuga á 
rekstri þvottahúss,“ segir Haukur. Starfsemi 
Þvottahússins verður því hætt um næstu áramót. 
Tekið verður við fatnaði og þvotti til og með 
föstudagsins 20. des og hann afhentur á Þorláksmessu, 
27. og 30. desember.

„Að þessu tilefni þökkum við öllum okkar 
viðskiptavinum fyrir góð og ánægjuleg samskipti 
síðasta áratug, en nú er komið að leiðarlokum. 
Jafnframt er hér komið á framfæri bestu jóla og 
áramótakveðjum og ósk um gott farsælt kom andi ár. 
Þetta er því miður ákveðin „þróun“ að kaupmaðurinn 
á horninu hverfur, kjötkaupmaðurinn, hárskerinn og 
nú Þvottahúsið. Við erum ekki komin á þá leið sem 
Frakkar og Spánverjar völdu að verja og velja 
nærþjónustuna fremur en stóru verslunarkjarnana.

Segir Haukur að þau muni halda rekstri og móttöku 
ótrauð áfram fram til jóla og muni þau reyna af 
fremsta megni að veita góða þjónustu á endasprettinum.

Enn eru óseld góð tæki í góðu viðhaldi, þótt þau séu 
komin til ára sinna. Þar má nefna atvinnuþvottavélar 
og þurrkara, sloppapressu, strauskálar rullu, 
þurrhreinsivél, straujárn, bletta hreinsiborð og sjóðvél 
svo eitthvað sé nefnt. Allt fæst þetta afhent á 
útsöluverði eftir áramót en kaupin þurfa þó að eiga sér 
stað fyrir áramót að sögn Hauks.

Fólk sem á ósóttan fatnað, þvott eða dúka er hvatt 
til að sækja það fyrir áramót. „Annars verður það allt 
óhreint aftur, þegar brottflutningur tækja hefst. 
Líklega gefum við restina til Samhjálpar áður en það 
ferli hefst, segir Haukur að lokum.

Þvottahúsið hættir
Hefur verið starfrækt þar síðan 1956
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Frá vígslu styttu af Hauki pressara sem Adisorn 
Wongpho (t.v.) gerði.

fjardarfrettir.is
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Þann 5. desember 1959 stofnaði 
Hallgrímur Steingrímsson Fiskbúð að 
Reykjavíkurvegi 3 en húsið stóð við 
Kirkjuveg. Steingrímur, faðir Hall
gríms, var kaupmaður og átti hann 
hús ið og á lóðinni var góð aðstaða 
bakatil.

Hallgrímur hafði verið vélstjóri á 
ýmsum bátum ásamt því að gera út bát 
og vera með fiskverkun. Hann langaði 
að vera sjálfs síns herra og sá að hann 
hafði til þess aðstöðu og ákvað að 
stofna fiskbúð, þrátt fyrir að þá voru 
sex fiskbúðir fyrir í Hafnarfirði.

Byggði hann húsnæði þarna á lóðinni 
og stofnaði Fiskbúð Hadda. Árið 1964 
kom svo konan hans, Ágústa Hannes
dóttir, frá Núpsstað, með í reksturinn og 
ráku þau verslunin við Kirkjuveginn til 
1985. 

Um jólin 1985 komu þau Hall grímur 
og Ágústa að máli við Ágúst Tómasson, 
systurson Ágústu, að taka við fisk
búðinni í eitt ár, þar sem hann væri á 
leiðinni í hjartaaðgerð til Englands. Þau 
hjónin Ágúst og Elísabet Þórdís Guð
mundsdóttir tóku við rekstrinum í 
janúar 1986 en Hallgrímur hætti alveg 

en kom við og við í búðina til að þess 
aðeins að finna lyktina.

Börn og barnabörn þeirra Ágústar og 
Dísu hafa öll komið við sögu fisk
búðarinnar. Tómas, elsti, sonurinn fór 
að venja komur sína í fiskbúðina strax 
12 ára og árið 2011 kom hann inn í 
reksturinn með foreldrum sínum. Þá 
hefur hans sonur, Ágúst Hjalti sem er 
17 ára, hjálpað til í búðinni með skóla 
og þar með hafa fjórar kynslóðir komið 
að rekstri Fiskbúðarinnar frá því hún 
var stofnuð.

Fiskbúðin flutti í núverandi húsnæði 
að Trönuhrauni 9, 30. september 2009.

Á þeim tíma sem Ágúst tók við 
búðinni var ekki alltaf gott aðgengi að 
nýjum fiski. Þurfti hann að hafa mikið 
fyrir því að ná í fisk og ók hann sjálfur 

suður með sjó, í Þorlákshöfn og stundum 
alla leið vestur á Snæfellsnes til að ná í 
fisk. Keypti hann fisk þá beint af 
útgerðum. Það var því mikil breyting 
þegar Fiskmarkaðurinn var stofnaður og 
auðveldaði hann öll inn kaup á fiski. Átti 
Ágúst hlutabréf nr. 1 í Fiskmarkaði Hafn
ar fjarðar sem stofnaður var árið 1986.

Ágúst segir neysluvenjur hafa breyst 
mikið á þessum 60 árum. Á fyrstu 
árunum var salan mest í þverskorinni 
ýsu, ýsuflökum, flöttum saltfiski og 
stökum sinnum lúðu. Nú er mesta salan 
í alls konar tilbúnum fiskréttum og 
humarsúpu!

Viðskiptvinum verður boðið upp á 
kaffi og tertu á afmælisdaginn á 
morgun, fimmtudaginn, 5. desember, 
opið er kl. 918.

Ljósin verða afgreidd dagana  
8.-9. des. 
13.-16. des.  
20.-23. des. 
Opið kl. 13-18 þessa daga
Lokað er aðfangadag.

Jólaljósin Jólaljósin 
í Hafnarfjarðarkirkjugarði

Jólaljósin ehf.
sími 692 2789

Panta má á www.jolaljosin.is 
Hægt er að panta frá og með 1. desember

Fiskbúðin í sömu ætt í 60 ár
Þverskorin ýsa ekki lengur algeng á borði Íslendinga – Terta  í búðinni á afmælisdeginum

Hallgrímur Steingrímsson í gömlu Fiskbúðinni.

Fiskbúðin gamla sem stóð við Kirkju 
veg en var skráð á Reykjavíkurvegi.

Ágúst Tómasson, Ágústa Hannesdóttir, Tómas Ágússson og Ágúst Hjalti Tómasson.

Fiskbúðin í dag.
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Það var árið 1991 að upp komu 
hugmyndir um að byggja verslunar
miðstöð í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Ástæðan var sú að það var ekki til 
hentugt húsnæði fyrir þjónustufyrirtæki 
í ört vaxandi bæjarfélagi og þess vegna 
hafði verslun teygt sig upp 
Reykjavíkurveg og eftir Bæjarhrauni.

Þá þegar hafði Kringlan í Reykjavík 
verið tekin í notkun og reyndin varð sú 
að það form að margar verslanir væru 
undir sama þaki hentaði fjöldanum. 

Laugardaginn 26. nóvember 1994 
var verslunarmiðstöðin Fjörður form
lega opnuð með 25 fyrirtækjum.

Þegar Fjörður var 10 ára var tilkynnt 
að bygging myndi hefjast ári síðar á 
húsnæði á Strandgötu 30 sem tengjast 
ætti Firði. Eins og bæjarbúar þekkja eru 
enn ekki hafnar byggingarframkvæmd
ir þar.

Glæsileg dagskrá var í tilefni af 
afmælinu föstudag og laugardag, 
söngur, skemmtun og margt um að 

vera. Að sjálfsögðu var afmæliskaka 
sem vakti mikla lukku.

Verslunarmiðstöðin Fjörður 25 ára
lksjf

Jón Rúnar Arilíusson bakari blæs á 
afmæliskertin með börnunum.

Ennþá eru þeir óvanir rúllustigum sem þó voru fundnir upp árið 1859.

Jólasveinninn beið spenntur eftir afmælisköku.

Þessi var ekki í nokkrum vafa hvaða skraut hún vildi fá á andlit sitt.
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óla
ólagjafahandbókin 

Þú þarft ekki langt
eftir jólagjöfunum!

Reykjavíkurvegi 66 | sími 550 1300 | www.lampar.is | www.facebook.com/flurlampar

Mikið úrval af skrautperum
Mikið úrval af Osram perum 

Loftljós | LED borðar,  
LED innfelld ljós | og margt fl.     
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 9. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

JÓLASTUND GEFUR GULL Í MUND!

Delluferðin
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.499.-

Gulur, rauður, grænn & salt
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Snjósystirin
TILBOÐSVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 4.499.-

Spil - Hungry Frogs
Verð: 3.799.-

Spil - Flying Squirrels
Verð: 2.499.-

Púsluspil
Verð frá: 399.-

Hvítabjörn
TILBOÐSVERÐ: 2.859.-
Verð áður: 3.699.-

Spil - Elephant Grab
Verð áður: 3.999.-

Spil - Poopyhead
Verð: 3.999.-

Bingovél
Verð: 1.999.-

PÚSL & SPIL 
Í MIKLU ÚRVALI!
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LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Fjarðarfréttir til jóla
fimmtudaginn 11. desember
fimmtudaginn 18. desember 

jólablaðið
Pantaðu auglýsingar í síma 565 4513  

eða með pósti á gudni@fjardarfrettir.is
www.fjardarfrettir.is 

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Upplifun í pakkann

JólatrjáasalaJólatrjáasala
Skógræktarfélags HafnarfjarðarSkógræktarfélags Hafnarfjarðar

Þöll við KaldárselsvegÞöll við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  Heitt súkkulaði í kaupbæti  
um helgina!um helgina!

Opið um helgar  
til jóla kl. 10-18

Íslensk jólatré  Íslensk jólatré  
og skreytingar úr og skreytingar úr 
efnivið skógarinsefnivið skógarins

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

Sendum okkar
bestu óskir um 

gleðilega
hátíð

Kynnið ykkur allt um
snjallmælavæðingu á

heimasíðu fyrirtækisins
hsveitur.is
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Jóla
leikur

Fjar  arkaupa
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.

3x15.000 kr.3x2 golfhringir 2x15.000 kr.

PlayStation
4

Apple
AirPods

Pro
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Við sendum landsmönnum öllum, 
til sjávar og sveita, hátíðarkveðju 
með þökk fyrir samstarfið á árinu 

sem er að líða.

Hatidarkvedja

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

hatidarkvedja19.pdf   1   2.12.2019   14:11:17

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 
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M E Ð  J A R Ð A R B E R J A B R A G Ð I

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Klassísk gæða húsgögn 
á góðu verði 

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Sófasett

Borðstofuborð

Stólar

Skenkar/skápar

Hvíldarstólar

Kommóður/hillur

o.m.fl.

Komið og skoðið úrvalið

GLOBL VIKTOR
Hvíldarstóll

BELLUS VISBY
Hornsófi

KRAGELUND OTTO

KRAGELUND K371

Kragelund stólar
K 406

Ami

Grace

Manning

Highrock

Kelsey

 

 

 

 

 

Chicago 
hornsófi
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BOSE NOISE CANCELLING 700  
HEYRNARTÓL 

Afburða hljóðeinangrun með 11 stillingum, 20 klst. rafhlöðu og 

frábærum hljóðnemum fyrir símtöl.

Þau eru  
mætt

Borgartúni 37, 105 Reykjavík  •  Hvannavellir 14, Akureyri  •  516 1000

verslun.origo.is og söluaðilar um land allt
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BOSE NOISE CANCELLING 700  
HEYRNARTÓL 

Afburða hljóðeinangrun með 11 stillingum, 20 klst. rafhlöðu og 

frábærum hljóðnemum fyrir símtöl.

Þau eru  
mætt

Borgartúni 37, 105 Reykjavík  •  Hvannavellir 14, Akureyri  •  516 1000

verslun.origo.is og söluaðilar um land allt
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Upplifun  
Mjúki pakkinn 
Harði pakkinn

Gjafabréf í axarkast 
Axir og bolir

Hjallahrauni 9 | www.berserkir-axarkast.is

Gjafabréf á vinsælustu 
fjölskyldusýninguna

Kaupið gjafabréf í síma 565 5900
þriðjudaga til föstudaga frá 13-17
og sækið eða fáið sent

Jólagleði
eldri skáta í Hafnarfirði 
Skátagildin í Hafnarfirði halda sína árlegu jólafjölskyldugleði 

í Skátalundi sunnudaginn 8. desember kl. 14

Heitt súkkulaði og rjómi .
Gestir leggja til á kaffihlaðborðið.  

Enginn aðgangseyrir.
Jólasagan, jólasöngvar, dansað  

í kringum varðeld.
Jólasveinninn kemur af fjöllum.

Eldri skátar velkomnir.
„Skátagildin í Hafnarfirði“ á Facebook 

Gjafabréf fyrir 
fyrirtæki og hópa 
Jólagjöfin í ár! 

Strandgötu 34 | Hafnarfirði
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Borvél
R18PD3-225S
27.900 kr.

Áður 34.900 kr.

Bitasett
40 stk

7.490 kr.
Áður 9.990 kr.

Fjölnotavél
R18MT3

12.690 kr.
Áður 14.900 kr.

Fjarlægðarmælir
m/ ljósi

14.900 kr.
Áður 18.900 kr.

Kastari
m/ hátalara
11.900 kr.
Áður 20.900 kr.

vfs.is

ALVÖRU VERKFÆRI

JÓLAGJAFIR
FYRIR ALVÖRU FAGMENN

Á DESEMBERTILBOÐI

VERKFÆRASALAN  • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI • DALSBRAUT 1, AKUREYRI • S: 560 8888 • vfs.is

Borvél
FPDX-202X
31.900 kr.

Áður 39.990 kr. Hitajakki
26.900 kr.

Áður 31.900 kr.

Skrúfjárnasett
Einangrað
9.900 kr.
Áður 11.590 kr.

Bitaskrúfjárn
7 bitar

8.490 kr.
Áður 9.990 kr.

Skrúfjárnasett
14 stk

9.900 kr.
Áður 14.290 kr.

Heyrnahlíf
m/ útvarpi

10.900 kr.
Áður 15.900 kr.

Heyrnahlíf
m/ umhverfismíkrafón

14.900 kr.
Áður 22.900 kr.

Laser
Pluto 1,2 Grænt/Rautt

39.900 kr.
Áður 48.900 kr.

Verkfærasett
100stk 1/4” og 1/2”

29.900 kr.
Áður 38.900 kr.

Verkfærasett
172stk 1/4” og 1/2”

18.900 kr.
Áður 22.900 kr.

Laser
Saturn 2 Rautt
19.900 kr.

Áður 27.900 kr.

Topplyklasett
Check Plus

12.900 kr.
Áður 17.990 kr.

Rörtöng
Quick Adjust

9.900 kr.
Áður 11.900 kr.

GearKlamp sett
2x Þvingur og vasahnífur

12.900 kr.
Áður 10.900 kr.
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Strandgötu 37 • sími 565 4040 • www.nonnigull.is

óla

ólagjafahandbókin

Farðu ekki 
langt eftir 
jólagjöfunum
Þökkum þeim fyrirtækjum sem 
auglýst hafa í bæjarblaðinu!

Fréttamiðill Hafn�rðinga

Þú getur keypt næstum hvað sem  
er fyrir jólin með Aukakrónum.

Gjafakortin fást  
í Jólaþorpinu 

Heimsóttu okkur í Jólaþorpið og fáðu 10% afslátt af 
gjafakortunum okkar. Heitir drykkir og ljúfmeti.

A. Hansen | Vesturgötu 4 | 565 1130  | ahansen.is | ahansen@ahansen.is

Opið á A.Hansen allan 
desember nema aðfangadag 

og jóladag. Bókaðu borð!
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Svíf þú inn í svefninn á 
springdýnu frá RB rúm

RB RÚM
DALSHRAUNI 8   HAFNARFIRÐI   SÍMI 555-0397   

RBRUM@RBRUM.IS   WWW.RBRUM.IS

Jólailmurinn 
frá 

Crabtree 
& Evelyn

Ný sending af sælurúmum

Jóla-        
ilmurinn 

frá 
Mysenso

Opnunartími 
fram að 

jólum 9-18. 
Laugardaga 

10-16.
Sunnudaga

13-16.
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Miðvikudaga | 16�15-17�15
Föstudaga | 15�00-16�00

Þriðjudaga | 15�00-16�00
Miðvikudaga | 16�00-17�00

Komdu í handbolta!

7. flokkur kvenna
(10'-11')

7. flokkur karla
(10'-11')

8. flokkur karla
(12' og síðar)

 M á n u d a g a   |  1 6 : 3 0 - 1 7 : 3 0 
 M i ð v i k u d a g a   |   1 5 : 0 0- 1 6 : 00 
 F i m m t u d a g a   |   1 6 : 1 5 - 1 7 : 1 5

Mánudaga | 16�15-17�15
Miðvikudaga | 15�00-16�00
Fimmtudaga | 15�00-16�00

Ásgeir Gunnarsson
s. 6975772

asgeir@altis.is

Jakob Lárusson
s.6998482

kobbilar@gmail.com

8. flokkur kvenna
(12' og síðar)

Mánudaga | 17�15-18�15
Miðvikudaga | 17�15-18�15
Fimmtudaga | 16�00-17�00

Sunnudaga | 14�00 (aukaæfing)

6. flokkur kvenna
(08'-09')

Skemmtileg hreyfing í góðum félagsskap!

6. flokkur karla
(08'-09')

Þriðjudaga | 17�00-18�00
Fimmtudaga | 17�15-18�15
Föstudaga | 16�00-17�00

Sunnudaga | 15�00 (aukaæfing)

Flokkur 
(fæðingarár)

Margrét Elín Egilsdóttir
s. 8685118

margreteg@hjalli.is

Æfingatímar

Sigurgeir Árni Ægisson
s. 6259997

sigurgeirarni@fh.is

Þjálfari
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Félagsfundur
Félagsfundur Sjómannafélags Hafnar-
fjarðar verður í fundarsal Hlífar, Reykja-
víkurvegi 64 í dag, miðvikudag kl. 18. 
Umræður um væntanlega sam einingu.

Mandarínujól
Jólatónleikar Kvennakórs Hafnarfjarðar 
verða í Víðistaðakirkju á morgun, 
fimmtudag kl. 20. Yfirskrift tónleikanna, 
Mandarínujól, er tilvísun í lagið Myrkur 
og Mandarínur en bæði lag og texti er 
eftir þær Sigríði Eir og Völu í Hljóm-
sveitinni Evu. Á efnisskrá tónleikanna 
verð ur fjölbreytt tónlist í anda jóla-
hátíðarinnar. Auk sígildra jólalaga sem 
flestum eru löngu kunn mun kórinn 
flytja klassísk hátíðarverk en einnig tón-
list sem stendur nær okkur í tíma.

Syngjandi jól
Kórar bæjarins syngja jólalög í Hafnar-
borg kl. 10.40-15.40 á laugardag. 
Sjá nánar á næstu s´ðu.

Jólaþorpið
Opið 13-18
Laugardagurinn 7. desember
14.00 Kvennakór Hafnarfjarðar
14.15 Barnakór Víðistaðakirkju
14.30 Jólabjöllurnar

15.00 Jól í Latabæ - Íþróttaálfurinn 
kemur í heimsókn

15.30 Nemendur úr Tónkvísl flytja 
jónatónlist

16.00 Tanya og Dans dívurnar
Jólasveinar 14-16 og Bettína verður á 
Strandgötunni með hestvagninn sinn.
Sunnudagurinn 8. desember
14.00 Vigga og Sjonni leika jóladjass
14.30 Mosfellskórinn
15.00 Jólaball með Hans og Grétu úr 

leikhópnum Lottu
16.00 Sveinn Sigurjónsson með 

nikkuna
Jólasveinar 14-16 og Bettína verður á 
Strandgötunni með hestvagninn sinn.

Jólagleði eldri skáta
Skátagildin í Hafnarfirði halda sína 
árlegur jólafjölskyldugleði í Skátalundi á 
sunnudaginn kl. 14-16. Gestir leggja til 
á jólahlaðborðið, jólasaga, jólasöngvar 
og dansað í kringum varðeldinn með 
jólasveininum. Eldri skátar og fjölskyldur 
velkomnir. Sjá á Facebook, Skátagildin í 
Hafnarfirði.

Hafnarborg
Í aðalsal safn sins er sýningin „Guðjón 
Samúelsson húsameistari.
Í Sverrissal stendur yfir sýningin Fangelsi.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Fært á stafrænt form
Tek að mér að færa vídeó, slide, ljósmyndir  

yfir á DVD diska eða flakkara.  
Fesbook/heima var best, sími 8637265   
siggil@simnet.is,  Sigurður Þorleifsson.

HANDBOLTI: 
6. des. kl. 19.30, Akureyri 

Þór Ak. - FH U, 1. deild karla

6. des. kl. 19.30, Seltjarnarnes 
Grótta - Haukar U, 1. deild karla

7. des. kl. 16, Akureyri 
KA/Þór - Haukar, úrvalsdeild kvenna

7. des. kl. 17.30, Ásvellir 
Haukar - KA,  úrvalsdeild karla

9. des kl. 19.30, Hlíðarendi 
Valur - FH, úrvalsdeild karla

10. des. kl. 19.45, Garðabær 
Stjarnan U - FH, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KONUR:
Valur  Haukar: 2915

Grótta  FH: 2329 
ÚRSLIT KARLAR:
Selfoss  FH: 3137
HK  Haukar: 2628
Grótta  FH U: 3727

Haukar U  Víkingur: 3129

KÖRFUBOLTI: 
4. des. kl. 19.15, Smárinn, 

Breiðablik - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KONUR:
Haukar  Grindavík: 
Keflavík  Haukar:  
ÚRSLIT KARLAR:
Njarðvík  Haukar: 

ÍÞRÓTTIR

FÉLAGSFUNDUR
Sjómannafélags Hafnarfjarðar
verður haldinn í fundarsal Verkalýðsfélagsins Hlífar,  

Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði, 2. hæð,  
miðvikudaginn 4. desember kl. 18:00

DAGSKRÁ:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Umræður vegna væntanlegrar sameiningu

Stjórn Sjómannafélags Hafnarfjarðar

Mikið hefur verið rætt um hækkun á 
leiguverði í félagslega húsnæðiskerfinu 
hjá okkur hér í Hafnarfirði. Mikilvægt 
er að allur rekstur húsnæðiskerfisins sé 
sjálfbær svo að hægt sé að halda áfram 
að fjölga íbúðum í húsnæðiskerfinu líkt 
og gert hefur verið markvisst á undan
förnum árum. Áætlanir okkar gera ráð 
fyrir áframhaldandi fjárfestingu þar 
sem verja á 500 milljónum króna á ári 
árin 2020 til 2023 til kaupa á félags
legum íbúðum, eða samtals fyrir 2.000 
milljónir króna.

BREYTING Á 
HÚSNÆÐISSTUÐNINGI
Í október síðastliðinum samþykkti 

fjölskylduráð þá breytingu að íbúar í 
félagslegu húsnæði eiga nú rétt á sér

stökum húsnæðisstuðningi frá Hafnar
fjarðarbæ. Sá stuðningur kemur til 
viðbótar við þann húsnæðisstuðning 
sem ríkið veitir og íbúar hafa hingað til 
einungis átt rétt á. Þessi breyting mun 
vega upp á móti hækkun leiguverðs og 

hafa þau áhrif að húsnæðiskostnaður 
þeirra tekjulægstu mun lækka frá því 
sem nú er. Auk þess er rétt að benda á þá 
staðreynd, að þrátt fyrir þessa breyt ingu 
verður Hafnarfjarðarbær áfram með 
lægsta leiguverðið miðað við önnur 
óhagnaðardrifin leigufélög sem rekin 
eru á sömu forsendum og kerfið okkar.

FJÖLSKYLDUVÆNT 
BÆJARFÉLAG
Í fyrstu fjárhagsáætlun núverandi 

meirihluta, var systkinaafsláttur á 
leikskólagjöldum aukinn til mikilla 

muna og nýjum systkinaafslætti var 
komið á skólamáltíðir grunnskólabarna. 
Aukinn systkinaafsláttur og hærri 
frístundastyrkur dregur úr útgjöldum 
barnafjölskyldna í bæjarfélaginu og er 
kærkomin kjarabót fyrir barnmargar 
fjölskyldur. Allt er þetta í takt við 
fjölskylduvænar áherslur meirihlutans 
sem hefur það markmið að létta undir 
með fjölskyldufólki og við það munum 
við áfram standa. 

LEIÐRÉTTINGAR EN 
ÁFRAM LÆGST
Almennt mun gjaldskrá fyrir árið 

2020 haldast óbreytt, eða hækka í takt 
við Lífskjarasamning. Þrátt fyrir leið
réttingu á fjórum liðum í gjaldskrá fjöl
skyldu og barnamálasviðs, verður 
gjald  skráin í Hafnar firði áfram sú 
lægsta á höfuð borgar svæðinu. Við 
mun um halda áfram að bæta þjónustuna 
okkar og verja viðkvæmustu hópa 
samfélagsins. Þetta er allt saman hægt 
að gera, vernda og tryggja án þess að 
hækka skatta á íbúa Hafnarfjarðar líkt 
og fulltrúar Miðflokksins, Samfylk
ingarinnar og Bæjarlistans lögðu til.

Ágúst Bjarni er formaður 
bæjarráðs og Margrét Vala er 
varaformaður fræðsluráðs.

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Margrét Vala 
Marteinsdóttir

Forgangsraðað í þágu velferðar

BESTA 
ÍÞRÓTTA 
LJÓSMYNDIN
Keppni opin öllum 
Mynd tekin 2019

Skilafrestur 10. jan.
www.ibh.is

Búðirnar í miðbænum

Penninn Eymundsson er ein af öflugu búðunum á Strandgötunni, glæsileg 
verslun og þar er opnað snemma og mikið opið.
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

Smelltu á 
LIKE 

Syngjandi 
jól

á laugardaginn

Flestir kórar bæjarins taka þátt í 
Syngj andi jólum, opnum tónleikum 
sem haldnir eru árlega í Hafnarborg.

Tónleikarnir í ár eru þeir tuttugustu 
og þriðju í röðinni og syngja 17 kórar 
en fyrstu tónleikarnir voru haldnir 13. 
desember 1997 en þá sungu 22 kórar 
frá kl. 13 til 20.20.

Tónleikarnir verða á laugardaginn 
og hefjast kl. 10.20. Aðgangur er 
ókeypis að tónleikunum og tilvalið 
að slaka á og hlýða á fallegan söng í 
aðdraganda jólanna.

DAGSKRÁ
10.00 Leikskólinn Stekkjarás
10.20 Leikskólinn Álfasteinn
10.40 Leikskólinn Arnarberg
11.00 Leikskólinn Bjarkalundur
11.20 Leikskólinn Hvammur
11.40 Hraunvallaleikskóli
12.00 Leikskólinn Norðurberg
12.20 Leikskólinn Smáralundur
13.00 Barna og unglingakór 

Hafnarfjarðarkirkju og 
Barnakór Ástjarnarkirkju

13.40 Gaflarakórinn
14.00 Kór Öldutúnsskóla
14.20 Litli kór Öldutúnsskóla
14.40 Kvennakór Hafnarfjarðar
15.00 Söngdeild Tónlistarskóla 

Hafnarfjarðar
15.20 Kvennakórinn Rósir
15.40 Hrafnistukórinn

fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

2020

Eyrún Ósk Jónsdóttir og Sverrir stóð 
fyrir Ljóðakaffi heima hjá sér á 
Sunnuveginum á sunnudag. 

Þar las Eyrún úr nýju bók sinni, 
„Mamma, má ég segja þér?“ fyrir gesti 

og Sverrir stóð við vöfflujárnið enda 
boðið upp á rjómavöfflur að þjóðlegum 
sið. 

Þægilegt andrúmsloft var við 
borðstofuborðið þar sem Eyrún las af 
miklum eldmóð ljóð sín við góðar 
undirtektir. Sagðist hún hafa rennt blint 
í sjóinn með þátttöku en jafnt rennsli 
hafi verið allan tíman og ávallt þétt 
setið við borðið.

Ljóð og rjómavöfflur
Vel heppnað ljóðakaffi í heimahúsi hjá Eyrúnu Ósk og Sverri

Það var mjög heimilislegt þegar Eyrún las við borðstofuborðið.

Eyrún Ósk Jónsdóttir

Ljóðabækurnar.
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Blóð sykurs-
mæling

Lionsklúbbarnir í Hafnarfirði stóðu 
fyrir blóðsykursmælingum í Firði 
síðasta laugardag. Mælingin var fólki 
að kostnaðarlausu og hjá flestum var 
allt í góðu lagi en nokkrum var bent á 
að leita læknis þar sem þeir mældust 
með of hátt sykurmagn í blóði.

Lúðra-
blástur

Lúðrasveit Hafnarfjarðar hélt glæsi
lega tónleika í Víðistaðakirkju sl. 
laugar dag. Á dagskrá voru fjölbreytt 
lög frá ýmsum heimshornum, sann
kallað heimshornaflakk.

Góð aðsókn var að tónleikunum.
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 
samkvæmi stærri og 

smærri hópa.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Happy Hour alla daga  
kl. 15 - 19 og fleiri  

flott tilboð á barnum.

Bergrún 
Íris 

tilnefnd
„Lang elst ur að ei lífu“ eft ir 

Hafnfirðinginn Bergrúnu Írisi 
Sæv ars dótt ur sem Bóka beit an 
gef ur út var ein 5 bóka sem til
nefndar voru til Íslensku bók
mennta  verðlaunanna 2019 í 
flokki barna og ung menna bóka.

Til nefn ing ar til Íslensku bók
mennta verðlaun anna 2019 
voru kynnt ar á Kjar vals stöðum 
á sunnudag. Til nefnt er í flokki 
fræðibóka og rita al menns efn
is, barna og ung menna bóka 
og fag ur bók mennta, en fimm 
bæk ur eru til nefnd ar í hverj um 
flokki.

For menn dóm nefnd anna 
þriggja, sem til nefnt hafa, munu 
í fram hald inu koma sam an 
ásamt Ing unni Ásdís ar dótt ur, 
for seta skipuðum formanni, og 
velja einn verðlauna hafa úr 
hverj um flokki. Verðlaun in 
verða af hent á Bessa stöðum um 
mánaða mót in janú arfe brú ar á 
kom andi ári af for seta. Verð   
launa upp hæðin er ein millj ón 
króna fyr ir hvert verð launa verk.

Bergrún Íris Sævarsdóttir
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Bæjarbúar og gestir sem 
komu í miðbæ Hafnarfjarðar 
um helgina létu snjóleysið 
ekki á sig fá. Kakóilmurinn lá 
yfir öllu og sjá mátti rjóma á 
nefbroddum.

Dagskráin var nokkuð hefð
bundin, Lúðrasveit Hafn ar
fjarðar lék og Karlakórinn 
Þrest ir söng, vel studdur af 
glæsilegum krökkum sem 
fylltu sviðið með Þröstunum.

Fulltrúar Cuxhavenborgar í 
Þýskalandi ávörpuðu gesti og 
tendruðu með bæjarstjóra á 
jólatrénu sem var gjöf frá 

bæjarbúum í Cuxhaven, vina
bæ Hafnarfjarðar í Þýskalandi.

Björgvin Halldórsson söng 
síðan og dagskráin endaði með 
rapparanum Auður.

Í Jólaþorpinu er nýjung í ár, 
bætt hefur við borðum sem 
staðið er við og er þak yfir 
þeim. Er þetta kærkomin 
viðbót fyrir þá sem fá sér 
eitthvað að snæða í þorpinu.

Fjölmargir lögðu leið sína í 
Fjörð sem fagnaði 25 ára 
afmæli og hefur það eflaust 
hafa góð áhrif á þátttökuna.

Jólapakkarnir við jólatréð heilluðu marga.

Jólastemmning í miðbænum
Fjölmennt í Jólaþorpinu þegar tendrað var á jólatrénu

Jólatréð kom alla leið frá Cuxhaven, vinabæ Hafnarfjarðar í Þýskalandi.

Cuxhaven tréð er stórt og glæsilegt.

Rólegt var yfir fólki sem naut verunnar í miðbænum.

Pabbaherðar voru vel nýttar í Jólaþorpinu sl. föstudagskvöld.
Nýju yfirbyggðu borðin voru 

vinsæl og jólaskrauti 
heillaði.
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