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Finndu okkur á

Upplag 10.500 eintök. Dreift vikulega frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
ESKIVELLIR 11

Yfir 70 ára reynsla,
þekking og þjónusta
á rafgeymum

RAFGEYMASALAN
Dalshrauni 17, Hafnarfirði • 565 4060

www.rafgeymar.is

OPIÐ HÚS sunnudaginn 15. desember kl. 13.30-14.00

NÝBYGGINGAR – NÝTT Í SÖLU – OPIÐ HÚS
Glæsilegar nýjar 3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Eskivelli 11 í Hafnarfirði.
Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan og utan. Afhending í febrúar 2020. Stærðir frá 82,8 - 93,5 m².
Verð frá 42 - 45 milljónir kr. Nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars.
Hraunhamars. Sýnum samdægurs.

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON

Sími 842 2217

Opið alla daga til jóla
www.litlagaeludyrabudin.is

Deilt um túlkun á
vatnsveitulögum

www.kökulist.is
Firði • sími 555 6655

veitur sveitarfélaga yrði skýrð
og þá tekið mið af þeirri túlkun,
sem sveitarfélögin hafa gengið
út frá áratugum saman, að
fjármagnskostnaður taki bæði
til kostnaðar vegna lánsfjár og

kostnaðar vegna eigin fjár.
Hefur ráðuneytið framlengt
frest sveitarfélaganna til 10.
janúar 2020 til að upplýsa for
sendur vatnsgjalda er tengjast
umræddri 10. grein.

Ljósmynd: Guðni Gíslason

Samorka og Samband
íslenskra sveitarfélaga hafa
tekið upp viðræður við sam
göngu- og sveitarstjórnarráðu
neytið þar sem óskað var eftir
því að 10. gr. laga um vatns

Treystu
mér fyrir
veislunni!

Stofnuð 1983

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

BIFREIÐASKOÐUN

Ungir skátar á öllum aldri fagna komu jólahátíðarinnar við Hvaleyrarvatn.

Er nýja heimilið þitt í
Hafnarfirði kannski hjá okkur?

Skoðaðu lausar leigueignir á heimavellir.is

Dalshrauni 5
Opið kl. 8-17 virka daga
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Stutt helgistund í upphafi og síðan verður
dansað í kringum jólatréð!
Jólasveinn mætir á svæðið með góðgæti.
Öll börn velkomin ásamt foreldrum,
ömmum, öfum, frænkum og frændum!

www.facebook.com/fjardarfrettir.is
Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

leiðarinn

www.astjarnarkirkja.is

3. sunnudagur í aðventu, 15. desember

Fjölskyldustund kl. 11

Barna- og unglingakórarnir
flytja jólahelgileik.
Hljómsveit leikur.
Sunnudagaskólinn tekur þátt í stundinni.
Á eftir verður gengið í kringum jólatréð
og jólasveinar kíkja í heimsókn.
Kakó og piparkökur. Verið öll velkomin.

Jólavaka við kertaljós
kl. 20
Ræðumaður:
Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur.
Unglingakórinn og Barbörukórinn syngja
aðventu- og jólalög. Flautuleikur.
Kveikt á kertum hjá kirkjugestum í lok
stundar. Kakó og piparkökur á eftir.
Verið velkomin.
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Ljósm.: Guðni Gíslason

Að rýnt sé til gagns er greini
lega ekki vinsælt meðal núver
andi meirihluta bæjarstjórnar.
Hefur hann kosið að hafa sína
eigin fréttastofu og matreiða
upplýsingar eftir eigin höfði og
rekur bærinn orðið eigið hlað
varp og gefur út blöð ef því er að
skipta. Þrátt fyrir fögur fyrirheit
um nauðsyn bæjarblaða þá er Hafnarfjarðarbær
aðeins hálfdrættingur á við miklu minna sveitarfélag,
Mosfellsbæ, þegar kemur viðskiptum við bæjarblað.
Hafnarfjarðarbær styður ýmsa menningarstarfsemi,
jafnvel þó hún tengist mikilli bjórdrykkju og sé í
hrópandi ósamræmi við Heilsubæinn Hafnarfjörð.
Hins vegar virðist bæjarblað sem flytur almennar
fréttir af skipulagsmálum og vekur athygli á því
sem betur má fara eða þarfnast skýringar, ekki eiga
upp á pallborðið. Ef marka má fyrri hluta þessa árs
þá stefnir í að Hafnarfjarðarbær kaupi auglýsingar
fyrir tvöfalt hærri upphæð á hvert blað af útgefanda
sem nýverið tók upp gamla blaðanafn Framsóknar
flokksins í Hafnarfirði og gætir þess í hvívetna að
styggja ekki meirihlutann.
Síðan er þessum sama útgefanda fært á silfurfati
ritstjórn að gælublaði meirihlutans, Jólabærinn
Hafnarfjörður sem mikil leynd hvíldi yfir svo ekki
einu sinni Markaðsstofa Hafnarfjarðar var höfð
með í ráðum. Þó útgefandinn sé skráður áðurnefndur
útgefandi Hafnfirðings, er all sérstakt að sjá að
ábyrgðarmaður að blaðinu er sviðsstjóri þjónustuog þróunarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, sá sami sem
tók ákvörðun um að nýta 3,5 milljónir kr. af skattfé
bæjarins til að gefa blaðið út, auk þeirra vinnu sem
starfsmenn Hafnarfjarðar létu í té.
Fyrir nærri tveimur áratugum drógu fulltrúar
sömu meirihlutaflokka keflvískt útgáfufyrirtæki til
bæjarins að gefa út blað gegn þáverandi bæjarblaði.
Takk fyrir samstarfið. Nú er mál að linni.
Guðni Gíslason ritstjóri.
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Húsnæði Hafrannsóknarstofnunar er nú alveg að
taka á sig endanlega mynd að utan. Finnst
mörgum litirnir breytast mikið í mismunandi birtu.

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

Sunnudagurinn 15. desember

Jólaball í Jólaþorpinu
á Thorsplani kl. 11
Allir hjartanlega velkomnir.

Víðistaðakirkja
Sunnudagur 15. desember
Þriðji sunnudagur í aðventu

Fjölskylduhátíð kl. 17
Verið velkomin!

www.vidistadakirkja.is

Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook
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Bjart framundan eftir mikinn skort
á íbúðum undanfarin ár
Starfsmenn Hraunhamars hafa aldrei upplifað annan eins skort á stærri eignum
áætlun og gert ráð fyrir að henni verði
lokið árið 2021.

500 ÍBÚÐIR Á HRAUNUM
NÆSTU 5-7 ÁR
Búið er að samþykkja deiliskipulag
fyrir fyrsta hluta Hrauna, í svo kölluðu
5 mínútna hverfi, í þeim hluta þar sem
Trefjahúsin eru. Segja þeir Hlynur og
Helgi að stefnt sé að því að þar verði
tilbúnar 50-100 íbúðir á ári, næstu 5-7
árin.

SÍÐASTA FJÖLBÝLIÐ Á
VÖLLUM
Nýlega var að koma í sölu síðasta
fjölbýlishúsið á Völlum, Eskivellir 11
með 39 íbúðir. „Það eru allt 80-90 m²,

ÁSVALLABRAUTIN Í
ÚTBOÐ Í JANÚAR
Vonast hann til að hraðað verði gerð
Ásvallabrautar, sem geti haft mjög
jákvæð áhrif á eftirspurn eftir íbúðum í
Skarðshlíð. Skv. upplýsingum Sigurðar
Haraldssonar, sviðsstjóra framkvæmda
sviðs Hafnarfjarðarbæjar verður gerð
Ásvallabrautar boðin út í janúar skv.

AÐALSKOÐUN

Ljósm.: Guðni Gíslason

„Lítið framboð eigna hefur einkennt
fasteignamarkaðinn í Hafnarfirði í ár,“
segir þeir Hlynur Halldórsson fasteigna
sali og Helgi Jón Harðarson sölustjóri
einn eigenda Hraunhamars, elstu
fasteignasölunnar í Hafnarfirði. Þeir
segja þó að markaðurinn hafi verið
stöðugur en að lítið framboð hafi haldið
verðinu uppi.
Þeir horfa hins vegar björtum augum
á komandi ár enda muni framboð af
nýju húsnæði aukast til muna. Segja
þeir að hundruð nýjar íbúðir komi í sölu
í fjölbýlishúsum í Skarðshlíðinni á
fyrstu mánuðum ársins. „Vextir hafa
lækkað í þjóðfélaginu og það mun hafa
jákvæð áhrif fyrir nýja kaupendur,“
segja þeir Helgi og Hlynur.

Helgi Jón Harðarson og Hlynur Halldórsson hjá Hraunhamri.
þriggja herbergja íbúðir sem kosta frá
42 til 45 milljón kr.,“ segja þeir Helgi
og Hlynur og er húsið sé vel staðsett í
hverfinu, framalega á Völlunum. Segja
þetta þetta mjög góðar íbúðir sem
afhendist fullbúnar, tilbúnar til að flytja
inn í með gólfefnum og öllum
innréttingum.
Arkitektastofan Mansard hannaði
húsið en byggingaraðili er Nesnúpur
ehf.

ÓVENJULEG STAÐA
Það vekur athygli ef leitað er eftir
einbýlishúsi, parhúsi eða raðhúsi á
Völlunum eða í Áslandinu, þá finnst
engin slík eign á söluvefunum. Þeir
félagar Helgi og Hlynur hafa aldrei
upplifað viðlíka skort á þess konar
húsnæði eins og er akkúrat núna. Þetta
er ótrúleg staða vonandi mun rætast úr
á næsta ári með tilkomu eigna í
Skarðshlíðinni.

Hið árlega aðventukaffi Aðalskoðunar verður
haldið þann 12. desember milli kl. 9:30 - 11:00
á stöðinni okkar í Hafnarfirði, Hjallahrauni 4
Jólaveitingar og lifandi jólatónlist, hlökkum til að sjá ykkur!

4 www.fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR |

MIÐVIKUDAGUR 11. DESEMBER 2019

Dansandi krakkar
Ballett litlu stúlkunnar með eldspýturnar
Jólasýningar Listdansskóla Hafn
arfjarðar voru í Gaflaraleikhúsinu á
laugardaginn þar sem börn, geislandi af
gleði, sýndu ballett sem átti að túlka
söguna um litlu stúlkuna með eld

spýturnar sem þó hafði fallegan endi að
þessu sinni.
Fleiri myndir verða á fjardarfrettir.is
frá sýningu Listdansskólans.

Kvöldopnun fimmtudaginn 9. des kl. 19-22
19:00 Magga Arnar með nikkuna
20:00 Hnallþórujól - Björgvin Franz og Esther Jökuls
20:45 Jóhanna Guðrún og Davíð Sigurgeirs

Opið laugardag og sunnudag frá kl. 13-18

13:30 Félagar úr skólahljómsveit Víðistaðaskóla
14:00 Atriði úr söngleik Víðistaðaskóla
14:30 Kór Öldutúnsskóla
15:00 Það og Hvað reyna að skilja hvað jólin ganga út á
15:30 Hátíðardjass
18:00 Jólaævintýrið í Hellisgerði
Sunnudagurinn 15. desember
11:00 Jólaball Fríkirkjunnar
13:30 Fanný og Márus syngja ljúf jólalög
14:00 Úlfurinn og Grís frá leikhópnum Lottu
14:30 Geir Ólafsson
15:00 Jólaball með Sigga Hlö og alvöru jólasveinum
16:00 Sveinn Sigurjónsson með nikkuna
Grýla verður á vappi um bæinn og kynnir dagskrána og
Bettína á ferli á Strandgötunni með hestvagninn sinn.

Hver á best skreytta húsið í Hafnarfirði?
Sendu okkur ábendingu á jolathorp@hafnarfjordur.is
Verðlaun verða veitt fyrir best skreytta húsið í desember

Ljósm.: Guðni Gíslason

Laugardagurinn 14. desember

Engin jólasýning er án jólasveins og þessi vakti mikla kátínu.

Geta fengið sérstakan
húsnæðisstuðning
Leigjendur í félagslegu húsnæði fá aukinn rétt
Fjölskylduráð samþykkti á fundi
sínum 14. október sl. að fella út ákvæði
að ekki sé greiddur sérstakur stuðningur
í félagslegu leiguhúsnæði sveitarfélags
ins. Er leigjendum nú heimilt að sækja
um sérstakan stuðning sem þeir gátu
ekki gert skv. reglum Hafnarfjarðarbæjar
um sérstakan húsnæðisstuðning sem
tóku gildi 17. október 2017.
Leigjendur félagslegs húsnæðis
Hafnar
fjarðarbæjar geta nú sótt um
sérstakan stuðning vegna húsaleigu og
er sá stuðningur til viðbótar þeim
almenna stuðningi sem ríkið veitir.
Allir þeir leigjendur í félagslegu
húsnæði Hafnarfjarðarbæjar sem í dag
fá almennar húsnæðisbætur frá ríkinu
geta nú sótt um að fá sérstakan hús
næðis
stuðning frá sínu sveitarfélagi.
Reiknivél fyrir almennar húsnæðisbætur

er að finna á vef Íbúðalánasjóðs.
Sérstakur húsnæðisstuðningur getur
numið allt að 90% af almennum
húsnæðisbótum.
Heildarupphæð
almennra húsnæðisbóta og sérstaks
húsnæðisstuðnings getur ekki orðið
hærri en 82.000 kr. á mánuði.
Húsnæðisbætur og sérstakur
húsnæðis
stuðningur geta aldrei farið
yfir 75% af húsnæðiskostnaði og ekki
er greiddur sérstakur húsnæðis
stuðn
ingur þegar húsnæðiskostnaður að
frádregnum húsnæðisbótum er 50.000
kr. eða lægri. Sérstakur húsnæðisstuðn
ingur kemur til frádráttar á leiguverði.
Sérstakur húsnæðisstuðningur er
greiddur frá dagsetningu umsóknar og
greiðist frá fyrsta degi umsóknarmán
aðar.

Hún hring minn ber

Nánar á jolathorpid.is
LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS
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MIKIÐ ÚRVAL af fallegri gjafavöru

www.daria.is

www.fjardarfrettir.is
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Hátt þjónustustig og áfram
lægsta gjaldskráin í Hafnarfirði

ÍÞRÓTTIR
HANDBOLTI:
15. des. kl. 16, Kaplakriki
FH - ÍBV, úrvalsdeild karla
15. des kl. 16, Garðabær
Stjarnan - Haukar, úrvalsdeild karla
ÚRSLIT KONUR:
Stjarnan U - FH: (þriðjudag)
KA/Þór - Haukar: 21-27
ÚRSLIT KARLAR:
Valur - FH: 29-28
Haukar - KA: 28-22
Grótta - Haukar U: 29-28
Þór Ak. - FH U: 30-22

KÖRFUBOLTI:
11. des. kl. 19.15, Ásvellir
Haukar - Snæfell, úrvalsdeild kvenna
13. des. kl. 18.30, Ásvellir
Haukar - Stjarnan, úrvalsdeild karla
ÚRSLIT KONUR:
Braiðablik - Haukar: 83-92

Auglýsingar

Í vinnu við fjárhagsáætlun vegna
Þrátt fyrir þessa breytingu mun leigjendur að uppfylltum almennum
ársins 2020 var ákveðið að gera tillögu gjaldskrá á Fjölskyldusviði hér í skilyrðum sam
kvæmt lögum um
að breytingum á nokkrum
húsnæðisstuðning og sérstakar
húsnæðisbætur.
Þessi
liðum í gjaldskrá fjölskyldu
stuðningur kemur til mótvægis
ráðs.
við 21% hækkun á leigu í
Gjaldskráin er í ellefu liðum
félagslega húsnæðiskerfinu.
og nær breytingin til þriggja
Eftir sem áður verður leigan
liða. Aðrir liðir gjaldskrár eru
mun lægri í samanburði við
óbreyttir. Hér fyrir neðan eru
önnur óhagnaðardrifin leigu
þær breytingar sem fyrir ligg
félög sem rekin eru á sömu for
ur tillaga um að gera:
Guðbjörg Oddný
Helga
Valdimar
sendum.
- Frá 1. janúar 2020 kostar
Jónasdóttir
Ingólfsdóttir
Víðisson
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og
hver ferð í akstursþjónustu
sóknar og óháðra leggja ríka
eldri borgara 470 kr. Viðmið er almennt Hafnarfirði áfram verða sú lægsta þegar Fram
áherslu á að þjónusta bæjarbúa sem
fargjald Strætó. Til samanburðar þá horft er til samanburðarsveitarfélaga.
kostar hver ferð 1185 kr. í Reykjavík og
Sérstakur húsnæðisstuðningur einnig best og gæta jafnræðis og samræmis í
hlutdeild og jafnframt að
500 kr. í Kópavogi fyrstu 16 ferðirnar, í boði fyrir leigjendur í félagslega kostnaðar
kostnaður fyrir okkar íbúa sé lægstur
eftir það 1000 kr.
húsnæðiskerfinu
- Frá 1. janúar 2020 kostar hver klst.
Fjölskylduráð hefur samþykkt samanborið við nágrannasveitarfélögin
í heimaþjónustu eldri borgara og breytingu á reglum um sér
stakan og það heldur sér þrátt fyrir þessar
öryrkja 757 kr. Til samanburðar þá húsnæðisstuðning þess efnis að breytingar.
Höfundar eru fulltrúar Sjálfstæðis
kostar hver klst. 990 kr. í Kópavogi og leigjendur í félagslega húsnæðiskerfinu
flokks og Framsóknar og óháðra í
1235 kr. í Reykjavík.
í Hafnarfirði munu eiga sama rétt til
fjölskylduráði.
sérstaks húsnæðisstuðnings og aðrir

Álögur hækka hjá þeim
sem síst skyldi

sími 565 4513 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
Fært á stafrænt form

Risasamningur

Pakka um
2 milljónum
töflum á dag
Hafnfirska lyfjafyrirtækið Cori
pharma hefur samið við þýska lyfja
fyrirtækið STADA um að pakka um
700 milljónum taflna af lyfjum árlega.
Samningurinn er til þriggja ára og er
heildarverðmæti hans um 12 milljónir
evra sem jafngildir um 1,6 milljörðum
íslenskra króna.
Lyfin tvö sem um ræðir, atorvastatin
og enalapril, eru framleidd í verksmiðju
þýska fyrirtækisins en þeim verður
pakkað í lyfjaverksmiðju Coripharma í
Hafnarfirði. Þaðan fara þau á markað í
fjölmörgum Evrópulöndum undir
merkjum STADA, m.a. á Íslandi og
hinum Norðurlöndunum, og á stærstu
markaði Evrópu eins og Þýskaland,
Frakkland, Spán, Ítalíu og Holland.
„Pökkunin fer af stað núna í
desember. Þetta stóra verkefni gerir
okkur kleift að fjölga starfsfólki fyrr en
áætlanir okkar gerðu ráð fyrir, bæði á
framleiðslusviði og í gæðaeftirliti,“
segir Bjarni K. Þorvarðarson, forstjóri
Coripharma.

Í fjölskylduráði birtast áherslur meiri
LEIGA FÉLAGSLEGRA
hluta Sjálfstæðisflokks og Fram
ÍBÚÐA HÆKKAR UM 21%
sóknarflokks og óháðra með
Meirihlutinn hyggst einnig
skýrum hætti við gerð fjár
sækja auknar tekjur í vasa
hagsáætlunar. Þær felast í því
tekjulágra einstaklinga í
að leggja auknar byrðar á
félags
lega íbúðakerfinu en
viðkvæmustu hópa sam
meirihluti umhverfis- og fram
félagsins, þ.e. aldraða, öryrkja
kvæmdaráðs hefur ákveðið að
og tekjulága. Meirihlutinn
hækka leiguna um 21%. Enn
stuðlar því að ójöfnuði og
liggja ekki fyrir nógu góðar
vegur að lífskjarasamningun
Árni Rúnar
upplýsingar um það hvaða
um.
Þorvaldsson
áhrif þessi ákvörðun mun hafa
„LEIÐRÉTTINGAR“
á leigjendur því einhverjir þeirra munu
MEIRIHLUTANS
eiga rétt á sérstökum húsaleigubótum
Gjaldskrá vegna heimaþjónustu fyrir sem munu vega á móti hækkuninni en
aldraða og öryrkja hækkar um 24,5% það er ljóst að hækkunin verður
og akstur fyrir aldraða hækkar um íþyngjandi fyrir stóran hóp leigjenda.
rúmlega 100%. Þannig vill meirihlutinn
TEKJUHÆRRI Í SKJÓLI
ná í auknar tekjur úr vösum aldraðra og
Á sama tíma og álögur eru auknar á
öryrkja upp á tæpar 6 milljónir og kallar
hækkanirnar leiðréttingar eins og hópa í viðkvæmri stöðu þá leggur
gjaldskráin hafi verið röng þegar meirihlutinn áherslu á að verja
álögurnar voru lægri. Meirihlutinn tekjuhæstu hópana með því að fullnýta
gefur lífskjarasamningunum langt nef ekki útsvarið. Samkvæmt upplýsingum
því Samband íslenskra sveitarfélaga sem undirritaður fékk við gerð síðustu
beindi þeim tilmælum til sveitar fjárhagsáætlunar þá kom fram að
félaganna að þau hækki ekki gjaldskrár fullnýtt útsvar á þessu ári hefði aukið
umfram 2,5% á næsta ári til að styðja tekjur bæjarsjóðs um tæpar 55 milljónir
og fjölskyldusviðs um 10 milljónir.
við samningana

Ljósm.: Guðni Gíslason

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.
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Jólasveinninn kemur

Aldraðir, öryrkjar og tekjulágir súpa nú
seyðið af þessari forgangsröðun meiri
hluta Sjálfstæðis
flokks og Fram
sóknarflokks og óháðra.

VERJUM LÍFSKJÖRIN
Samfylkingin stendur vörð um
kjarasamninga og jöfnuð. Tillögur
meirihlutans um gjaldskrárhækkanir
ganga í þveröfuga átt. Þær munu, nái
þær fram að ganga, rýra lífsgæði þeirra
sem höllustum fæti standa og vega að
markmiðum lífskjarasamninganna.
Jöfnuður og öflug velferðarþjónusta er
grundvöllur réttláts samfélags og því
mun Samfylkingin halda áfram að
berjast gegn þessum áformum meiri
hlutans.
Höfundur er fulltrúi
Samfylkingarinnar í fjölskylduráði.

BESTA

ÍÞRÓTTA
LJÓSMYNDIN
Keppni opin öllum
Mynd tekin 2019
Skilafrestur 10. jan.

www.ibh.is
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Vel mætt á Syngjandi jól
Sautján kórar sungu fyrir áhugasama tónleikagesti
að mestu jólalög. Er söngur kóranna í
huga margra merki þess að jólin eru að
koma. Með jólahljóm í eyrum geti þeir

nú hitað súkkulaði og smakkað á
jólasmákökunum sitjandi undir teppi
heima í ró og næði eða jafnvel undir

ærslalátum barnanna sem geta ekki
beðið eftir hátíðinni.
Fleiri myndir á fjardarfrettir.is

Ljósm.: Guðni Gíslason

Jólahljómur var áberandi í
Hafnarborg á laugardaginn er 17 af
kórum bæjarins komu fram og sungu

Tóku milljónalán úr barnastarfinu
Stjórn Barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar FH sagði af sér vegna trúnaðarbrests
Stjórn Barna- og unglingaráðs
knattspyrnudeildar FH hefur sagt sig
frá störfum fyrir deildina. Er ástæðan
sögð, í tilkynningu til foreldra, skoðana
ágreiningur við formann og fram
kvæmdastjórn knattspyrnudeildar og
formann FH, trúnaðarbrestur og
óásættanleg vinnubrögð þeirra síðustu
vikur.
Um 860 börn og unglingar æfðu
knattspyrnu á síðasta ári hjá FH og hafa
foreldrar þurft að keyra með börnin í
önnur sveitarfélög til æfinga þegar ekki
hefur tekist að fá æfingatíma í Risanum
eða Dvergnum í Kaplakrika. Undan

farin ár hafa foreldrar þurft að greiða
sérstakt gjald sem er leiga fyrir afnot af
minnsta knatthúsinu, Dvergn
um og
hefur verið mikil óánægja með það
meðal foreldra.
Deilurnar nú snúast um gjörning sem
gerður var gegn vilja stjórnar Barna- og
unglingaráðs knattspyrnudeildarinnar.
Var sá gjörningur lán sem tekið var frá
Barna- og unglingaráði til knattspyrnu
deildar FH en viðmælandi Fjarðarfrétta
segist hafa staðfestingu á því að lánið
hafi verið m.a. notað til að greiða
launaskuldir leikmanna meistaraflokks
karla.

Í samtali við Elías H. Melsteð, sem
nú lætur af störfum sem formaður
Barna- og unglingaráðs, staðfestir hann
að deilurnar snúist um lánveitingu milli
deilda og aðalstjórnar en vildi hann
ekki gefa upp hversu hátt lánið væri en
vonaðist eftir að viðræður skiluðu
árangri og staðfestingu á því að lánið
yrði greitt til baka sem allra fyrst.
Valdimar Svavarsson sagði í samtali
við Fjarðarfréttir að þeir hefðu helst
viljað sleppa við að taka þetta lán en
lausafjárstaðan væri erfið nú, m.a.
vegna tafa á samningum við Hafnar
fjarðarbæ. Þó fjárhagur sé aðskilinn

hafi reksturinn verið sveiflukenndur og
fé hafi þá verið fært á milli í hina áttina
líka. Lagði han áherslu á að þessi
lántaka ætti ekki að hafa áhrif á starf
barna og unglinga enda verði stefnt að
því að greiða lánið hratt niður. Sagði
hann enga launung á að í aðdraganda
jóla hafi verið talið mikilvægt að gera
upp laun leikmanna, þjálfara og
starfsmanna deildarinnar.

Frítt söluverðmat
sanngjörn söluþóknun
fagljósmyndari
„Minn metnaður er
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð
og persónuleg þjónusta“

FÉLAGSFUNDUR
Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is

Sími: 896 6076

Fundur félagsins verður haldinn í fundarsal
Verkalýðsfélagsins Hlífar, Reykjavíkurvegi 64,
Hafnarfirði, 2. hæð,
miðvikudaginn 11. desember kl. 18:00
DAGSKRÁ:
1. Tillaga um úrsögn úr ASÍ og SSÍ
2. Sameining við Sjómannafélag Íslands

Firði, verslunarmiðstöð,
5. hæð (norðurturn), Hafnarfirði

Stjórn Sjómannafélags Hafnarfjarðar

Staðfesti Valdimar að lánið næmi 5
milljónum kr. og að skuldabréf hafi
verið gefið út fyrir láninu með endur
greiðslu í maí.
Stjórn Barna- og unglingaráðs kom
ekki að undirritun bréfsins en skv.
lögum FH skal fjárhagur unglingaráða
vera aðskilinn frá fjármálum meistara
flokka.
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Anton Sveinn blómstraði í Glasgow
Setti tvö Norðurlandamet og setti sjö sinnum Íslandsmet
Hann setti því sjö Íslandsmet
á Evrópumeistaramótinu, þrisv
ar í 50 m bringusundi, tvisvar í
200 m bringusundi og tvisvar í
100 m bringusundi. Glæsilegur
árangur hjá Antoni Sveini.

Flatahrauni 5a

Ljósm.: SSÍ

Hafnfirðingurinn
Anton
Sveinn Mckee úr SH blómstr
aði heldur betur á á Evrópu
meistaramótinu í sundi í 25 m
laug sem haldið var í Glasgow í
Skotlandi í síðustu viku.
Setti hann tvö Norðurlanda
met ásamt því að slá Íslandsmet
sex sinnum.
Anton Sveinn hóf keppni í 50
metra
bringusundi
sl.
miðvikudag og bætti eigið
Íslandsmet er hann synti á 26,43
mín. sem skilaði honum í
milliriðil þar sem hann bætti
eigið met í annað sinna sama
dag og synti á 26,28 mín. Það
skilaði honum í úrslit þar sem
hann jafnaði Norðurlandamet
Tobiasar B. Bjerg frá Dan
mörku sem synti fyrr um dag
inn í undanrásum á sama tíma
og Anton Sveinn í úrslita
sundinu eða 26,14 sekúndum.
Á öðrum degi keppti Anton
Sveinn í 200 m bringusundi og
varð annar í sínum riðli og með

Anton Sveinn McKee varð fyrsti Íslendingurinn til að tryggja sér þátttökurétt á OL 2020.

fjórða besta tíma allra, 2:03,67
mínútur og bætti því Íslandsmet
sitt um 0,76 sek
úndur. Hann
gerði svo lítið fyrir að bætti enn
Íslandsmet sitt í úrslitasundinu
er hann synti á 2:02,94 mín. og
endaði í 4. sæti. Þessi tími
Antons er sá 12. besti frá
upphafi í greininni í Evrópu og

sá 22. besti í heiminum frá
upphafi. Var hann grátlega
nærri því að komast á pall.
Fékk hann svo langþráð hvíld
fyrir 100 m bringusundið á
föstudag. Úthvíldur stakk hann
sér til sunds og komst annar inn
í milliriðla á nýju Íslandsmeti,
57,21 sek. sem var 10. besti tími

í greininni á árinu og 9. besti í
Evrópu. Í undanúrslitum synti
hann á 57,35 sek. Í úrslita
sundinu á laugardag gerði hann
svo enn betur er hann setti bæði
Íslands- og Norðurlandamet og
varð sjötti. Stórbætti hann
Íslandsmet sitt en nýja metið er
56,79 sek.

Jólablaðið kemur út 18. desember

Boltinn í beinni og lifandi
tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir
samkvæmi stærri og
smærri hópa.

Happy Hour alla daga
kl. 15 - 19 og fleiri
flott tilboð á barnum.

gudni@fjardarfrettir.is | 565 4513 - 896 4613

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði
sími 578 0200

Vertu með
einstakt jólatré
Björgunarsveit Hafnarfjarðar
selur jólatré til að fjármagna björgunarstarfið.
Þannig verða jólatrén okkar einstök því ef þú
kaupir, þá bjargar þú.
Þú færð einstakt jólatré á horni
Flatahrauns og Reykjavíkurvegar
Opið
Mánud. til föstudags kl. 13:00 - 21:30
Laugardag og sunnudag kl. 10:00 - 21:30
www.spori.is
Findu okkur á facebook
Björgunarsveit Hafnarfjarðar

