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Vilja loka göngustíg

Næsta blað er JÓLABLAÐIÐ sem kemur út 21. desember
– blaðið með öllum jólakveðjunum! Verður þín jólakveðja í blaðinu?

Heilsársleikskóli að veruleika
Óhefðbundið leikskólastarf verður í júlí og sumarfólk úr vinnuskóla ráðið

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

fylgir blaðinu í dag!

enda og annars starfsfólks og
sátu fulltrúar Samfylkingar og
Miðflokks hjá við atkvæða
greiðsluna. Ítrekuðu leikskóla
stjórar mótmæli sín við
sumaropnun leikskóla en 400
starfsmenn höfðu undirritað
andmæli sín gegn henni. Telja

þeir að með ákvörðuninni sé
verið að fórna meiri hags
munum fyrir minni og að
hagsmunir leikskólabarna séu
ekki hafðir að leiðarljósi.
Fulltrúar Framsóknar, Sjálf
stæðisflokks og Viðreisnar
taka hins vegar undir sjónar

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

Hestamenn
hafa aftur
kært

Farðu ekki langt eftir jólagjöfunum

Fræðsluráð samþykkti með
atkvæðum fulltrúa Fram
sóknar, Sjálfstæðisflokks og
Viðreisnar að farin verði leið
B við sumaropnun hafnfirskra
leikskóla. Það þýðir að leik
skólar verða opnir allt árið og
óhefðbundið leikskólastarf
verður í júlí, fastráðið starfs
fólk tekur sumarfrí frá maí til
ágúst og sumarstarfsfólk úr
vinnuskóla, 18 ára og eldri
verður ráðið inn í leikskólana.
Fyrirhuguð sumaropnun hefur
verið umdeild meðal stjórn

Heilkorna
100% spelt
Sykurlaus
Gerlaus
Olíulaus

mið í skýrslu starfshóps, sem
starfaði undir formennsku
formanns fræðsluráðs, að
markmið með sumaropnun sé
að koma til móts við óskir
foreldra um að hafa leik
skólann opinn í júlí og þannig
auka möguleika á að foreldrar
geti verið í sumarfríi á sama
tíma og börn þeirra. Krafa um
heilsársopnun sé einnig í takt
við nútíma samfélag, íslenskt
atvinnulíf og rétt barna til að
njóta sem flestra stunda með
fjölskyldu sinni í fríi sínu.

Hestamannafélagið Sörli
hefur aftur kært ákvörðun
Hafnar
fjarðarbæjar um að
synja beiðni Sörla um að láta
loka göngustíg í gegnum
skóginn í Gráhelluhrauni þar
sem hann skarar vinsælar
reiðleiðir.
Úrskurðarnefnd umhverfisog auðlindamála hafði áður
vísað kæru Sörla frá þar sem
Sörli kærði deiliskipulag
svæðisins. Hafði skipulags- og
byggingarráð hafnað kröfu
Sörla um að göngustígur í
Gráhelluhrauni verði aflagður
og að leiðin verði skilgreind
sem reiðleið í staðinn. Vísaði
nefndin kröfunni frá þar sem
synjunin hafði ekki verið
samþykkt í bæjarstjórn.
Mikil óánægja er meðal
útivistarfólks vegna krafna
hestamannafélagsins en íbúar í
Áslandi 3 hafa líka látið málið
til sín taka.
Hafnarfjarðarbær
hafði
áform um að tengja göngu
stíginn beint við nýja gönguog hjólastíginn við Kaldár
selsveg í stað þess að hann færi
inn á reiðveg eins og áður.
Eðlilega hefði nýja tengingin
skarað reiðstíg og Kaldár
selsveg en við það voru hesta
menn ósáttir og kærðu.

Nú getur þú keypt jólagjafir
allan sólahringinn á
..og fengið sent eða sótt
Verslun Firði opin:
Mán.-föst. 10-18 | Laugard. 11-17 | Sunnud. 12-17
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Hafnarfjarðarbær hefur
keypt „jákvæðar“ greinar
fyrir um 5 milljónir kr.
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Fegrar ímynd bæjarins og meirihlutans með skattfé
Hafnarfjarðarbær hefur á tæpum fyrstu 10 mánuðum
ársins keypt auglýsingar og áróðursgreinar í blaðinu
Hafnfirðingi, sem Björt útgáfa gefur út, fyrir vel yfir
sjö milljónir krónur. Er það 45% hærri upphæð en
Hafnarfjörður greiddi fyrir auglýsingar í bæði Fjarðar
fréttum og Hafnfirðingi (áður Fjarðarpóstinum) á
síðasta ári.
Árið 2019 keypti Hafnarfjörður auglýsingar og
áróðursgreinar fyrir samtals 17.414.564 kr. en þá er
aðeins talið með það sem fer í gegnum hendur
samskiptastjóra en utan við þetta geta verið auglýs
ingar einstakra stofnana og fl.
Mest var keypt af Torgi ehf., útgefandi Frétta
blaðsins, 6,7 milljónir kr. og er það bæði fyrir
auglýsingar og keypt áróðursefni.
Næst mest keypti Hafnarfjarðarbær auglýsingar hjá
Björt útgáfu fyrir 3.043.939 kr. sem gerir að meðaltali
104.963 kr. á hvert útgefið blað af Hafnfirðingi (áður
Fjarðarpóstinum). Sama ár keypti Hafnarfjarðarbær
auglýsingar af Hönnunarhúsinu ehf., sem gefur út
Fjarðarfréttir, fyrir 1.894.238 kr. sem gerir að meðaltali
42.094 kr. á hvert útgefið blað en Fjarðarfréttir var
með vikulega útgáfu. Hafnarfjarðarbær keypti því
fyrir 145% hærri upphæð af Björt útgáfu á hvert
útgefið blað en bærinn keypti í Fjarðarfréttum.

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

leiðarinn

GREIDDI 61% MEIRA TIL
HAFNFIRÐINGS SEM GAF ÚT MUN
FÆRRI BLÖÐ

Þarna, árið 2019, sést vel hversu Hafnarfjarðarbær
mismunar þessum fjölmiðlum og greinilegt að það er
ekki liðið að birtar séu gagnrýnar greinar um málefni
bæjarins og þá sérstaklega ekki um Sjálfstæðisflokk
og Framsóknarflokk sem mynda meirihluta í
bæjarstjórn. Í heild greiddi Hafnarfjarðarbær 61%
hærri upphæð fyrir auglýsingar í Hafnfirðingi en í
Fjarðarfréttum þó Hafnfirðingur kæmi aðeins út 29
sinnum á árinu á meðan Fjarðarfréttir komu út 45
sinnum á árinu 2019.
Hafnarfjarðarbær gaf sjálfur út fyrir jólin 2019
sérstakt jólablað sem kostaði skattgreiðendur í
Hafnarfirði 3,5 milljónir kr. og greiddi Hafnar
fjarðarbær þá Bjartri útgáfu 300 þús. kr. fyrir ritstjórn
þess. Það blað sem átti að vera markaðsblað fyrir
Hafnarfjörð var gefið út án samstarfs við Markaðsstofu
Hafnarfjarðar og var engra tilboða leitað við útgáfu
þess. Þessi útgáfa var dropinn sem fyllti mælinn hjá

HEFUR AUKIÐ VERULEGA KAUP Á
AUGLÝSINGUM OG
ÁRÓÐURSGREINUM Í HAFNFIRÐINGI
Á ÞESSU ÁRI
Árið 2020 er all sérstakt í ljósi þess að mikill
samdráttur hefur verið á mörgum sviðum. Þegar í
október sl. hafði Hafnarfjarðarbær keypt auglýsingar
og áróðursgreinar fyrir hærri upphæð en allt árið 2019
og er upphæðin þegar komin í 18,2 milljónir kr.
Það vekur sérstaka athygli að, á meðan Hafnar
fjarðarbær hafði ekki keypt eina einustu auglýsingu á
fréttavefnum Fjarðarfréttir.is, þá hafði bærinn keypt
auglýsingar og áróðursgreinar fyrir tæpar 7,2 milljónir
kr. í Hafnfirðingi. Ef skoðaðar eru auglýsingar frá
Hafnarfjarðarbæ í þeim blöðum sem Hafnfirðingur
hefur gefið út á árinu þá má ætla að keypt áróðursefni
hafi kostað hafnfirska skattgreiðendur vel á fimmtu
milljón kr. En þar sem aðgreining á kaupum Hafnar
fjarðarbæjar á auglýsingum er af svo skornum
skammti og t.d. ekki aðgreint hvað keypt er af
auglýsingum og hvað sé keypt af áróðursefni, er erfitt
að sjá fyrir hvað Hafnarfjarðarkaupstaður er að greiða
fyrir.
Á þessu ári hefur Hafnarfjarðarbær keypt eftir
farandi af Hafnfirðingi (Björt útgáfa):
42 auglýsingar í 19 blöðum og er hver auglýsing að
meðaltali 0,37 síða að stærð og ef verð hafa ekki
mikið hækkað frá síðasta ári má ætla að þessar
auglýsingar hafi kostað 2-2,5 milljónir króna.
32 heilsíðuáróðursgreinar í 19 blöðum með allt að
þremur slíkum í einu blaði. Ef Hafnarfjarðarbær hefur
ekki keypt neitt annað af Bjartri útgáfu sem flokkast
undir auglýsingar í bókhaldi bæjarins, þá hafa þessar
keyptu áróðursgreinar kostað skattgreiðendur 4,7-5,2
milljónir kr.
Áróðursgreinarnar eru merktar með litlu merki
„samstarf“ en slík merking hefur ekki hlotið viður
kenningu hjá Fjölmiðlanefnd sem lögleg merking á
keyptum skrifum.
Greinilegt er að það er ekki liðið í Hafnarfirði að
fjölmiðlar séu gagnrýnir og þeim sem sýna hollustu er
hampað.

fjardarfrettir.is

Ljósmynd: Guðni Gíslason

Fjarðarfréttir birtist nú eftir
langt hlé á prenti en undanfarið
ár hafa Fjarðarfréttir verið vef
fréttamiðill eingöngu. Rekstrar
umhverfi bæjarblaða hefur
versnað mikið á síðustu árum en
kostnaður við útgáfu hefur aukist mikið á meðan
auglýsingaverð hefur staðið í stað og jafnvel
lækkað í krónum talið.
Fögur orð stjórnmálamanna við stuðning við
fjölmiðla hafa ekki náð fram að ganga og deila
menn um aðferðir. Einfaldasta leiðin væri þó að
ríki og bæjarfélög nýttu t.d. staðarfjölmiðla meira
til að koma tilkynningum á framfæri en á því hefur
verið mikill misbrestur. Sveitarfélög eins og
Hafnarfjörður hefur kosið að nýta erlenda sam
félagsmiðla, eigin miðla og jafnvel eigin útgefin
blöð í hreinni samkeppni við bæjarblöð sem lagt
hafa sig fram við að vera upplýsandi og að skapa
umræðu meðal bæjarbúa.
Blaðamennska er ekki vinsældarkeppni og hver
blaðamaður og hver útgefandi verður að geta fylgt
sinni fjölmiðlastefnu án þrýstings frá pólitískum
aðilum, fólki í stjórnsýslunni eða fyrirtækjum.
Því miður hefur yfirstjórn Hafnarfjarðarbæjar
notað slíkan þrýsting með því að skerða auglýs
ingakaup hjá einu blaði og auka auglýsingakaup
hjá öðru auk þess að bjóða ölmusu með því að
greiða fyrir jákvæðar greinar um Hafnarfjörð sem
er ekkert annað en keyptur áróður.
Undirritaður hefur marg oft boðið bæjaryfir
völdum Hafnarfjarðar upp á samstarf um umfjöllun
um málefni bæjarins og aldrei hefur verið óskað
eftir greiðslu fyrir enda er sjálfstæði blaðamanns
kastað á glæ um leið og það er gert.
Enginn bæjarfulltrúi hefur tekið þetta mál upp af
neinni alvöru og skipta flokkar þar engu máli.
Finnst öllum svona pólitískur þrýstingur í lagi?
Þó rekstrargrundvöllur fyrir tvö blöð í Hafnar
firði sé erfiður og nánast ómögulegur þá er
samkeppni af hinu góða og vonandi verður hægt
að hafa tvo öfluga sjálfstæða fjölmiðla í Hafnarfirði
í framtíðinni.
En það er margt sem gerir blaðaútgáfu í
Hafnarfirði erfiða. Hafnfirsk fyrirtæki og verslanir
hafa almennt ekki verið dugleg að nýta bæjarblöð,
hvorki til auglýsingakaupa né til frásagnar um
starfsemi fyrirtækja. Svona hefur þetta verið alla
öldina. Ef sambærileg blöð eru skoðuð úti á landi
sést önnur mynd. Þeim fjölmörgu sem nýtt hafa
bæjarblöðin er seint fullþakkað því það gerir þeim
mögulegt að koma út en ég hef alla tíð saknað litlu
auglýsinganna frá minni fyrirtækjum í bænum
sem fengju eflaust meiri viðskipti ef þau og tilboð
þeirra væru meira áberandi.
En framundan er dásemdar desember og þrátt
fyrir allar erfiðar sóttvarnarreglur þá lýsir fólk upp
bæinn með ljósum og glöðu geði. Mótlætið kallar á
frumlegar lausnir og engin ástæða er til að örvænta.
Reynum eftir megni að kaupa inn í Hafnarfirði,
það tryggir þjónustu næst okkur.
Guðni Gíslason ritstjóri.

Hönnunarhúsinu sem þá tók ákvörðun um að hætta
útgáfu prentaðs blaðs þá um áramótin.

Vistvera er ein af áhugaverðum verslunum í Hafnarfirði. Hvað hefur hún upp á að bjóða?
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Jólaþorpið
í Hafnarfirði

Njóttu alls þess sem aðventan hefur upp
á að bjóða í Jólaþorpinu í Hafnarfirði!
- Opið allar helgar á aðventunni frá kl. 13-18
Nánar á jolathorpid.is

www.fjardarfrettir.is
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Hlaut bókmennta
verðlaun
Vestnorræna ráðsins

Gerum
jólainnkaupin
í Hafnarfirði

Hafnfirski rithöfundurinn Bergrún
Íris Sævarsdóttir hlýtur Barna- og
unglingabókmenntaverðlaun Vestnor
ræna ráðsins 2020 fyrir bók sína
Langelstur að eilífu.
Þetta var tilkynnt við athöfn á bók
menntahátíðinni Bókadagar í Norræna
húsinu í Þórshöfn, Færeyjum sl. mið
vikudag
Í rökstuðningi dómnefndar segir
meðal annars að útgangspunktur bókar
innar sé veröld barnsins og þankagangur
þess. „Það eru engar hindranir og ekk

ert er ómögulegt. Tekist er á við erfiðar
tilfinningar, fjallað er um afbrýðissemi
og dauðann án þess að sagan verði of
sorgleg eða dramatísk. Gamansamar
myndskreytingar styðja við sögu
þráðinn og víkka hann út á
skemmtilegan hátt.“
Verðlaunin eru veitt annað hvert ár.
Höfundur sigurverksins fær 60.000
DKK að launum.

Við í Markaðsstofu Hafnarfjarðar
Á heimasíðu markaðsstofunnar msh.
skorum á Hafnfirðinga til að gera is er hægt að skoða lista af hugmyndum
jólainnkaupin í Hafnarfirði.
að hafnfirskri jólagjöf en þar á
Hér er allt til alls þegar kemur
meðal eru gjafabréf að gæða
að verslun og þjónustu, afar
stund, dýrindis matarkarfa eða
fjölbreyttar og fallegar versl
listaverk. Á sömu síðu birtist
anir sem og veitingastaðir og
jafnframt vikulega ný um
kaffihús af bestu gerð. Það er
fjöllun um fyrirtæki í bænum
ákaflega notalegt og jólalegt
þar sem hægt er að kynnast
að spássera um bæinn, kaupa
þeim sem og fólkinu sem
jólagjafir og fá sér eitthvað
stendur á bak við þau.
Thelma
góðgæti í kjölfarið.
Ef þú átt ekki heimangengt
Jónsdóttir
Miðbærinn okkar sem
þá eru margar verslanir sem
teygir sig allt frá Norðurbakka
og veitingastaðir með heim
að Fornubúðum er fallega skreyttur líkt sendingarþjónustu.
og undanfarin ár en við minnum einnig
Höfundur er framkvæmdastjóri
á spennandi verslanir víðsvegar annars
Markaðsstofu Hafnarfjarðar.
staðar í bænum.

Lions færði
Mæðrastyrksnefnd
eina milljón kr.
Fjarðarkaup bætti 200 þús. við í gjafakortum

Hægt er að panta
ljósin á vefsíðunni
jolaljosin.is

Karlarnir í Lionsklúbbi Hafnarfjarðar
komu færandi hendi til kvennanna í
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar sem
styrkir efnaminni fjölskyldur fyrir jólin
eins og undanfarin ár. Hefur Lions
klúbburinn stutt dyggilega við starf
Mæðrastyrksnefndar um langt skeið en
nú var styrkurinn sérstaklega rausnar
legur því klúbburinn færði nefndinni
eina milljón krónur. Fjarðarkaup bætti
svo við gjöfina með inneignarkortum
að verðmæti 200 þúsund krónur.

Það var Magnús Ingjaldsson, for
maður verkefnanefndar klúbbsins, sem
færði Ástu Eyjólfsdóttur, formanni
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar og
Áslaugu Ólöfu Kolbeinsdóttur, gjald
kera nefnarinnar styrkinn í blíðviðrinu í
dag fyrir utan Víðistaðakirkju að
viðstöddum félögum í Lionsklúbbi
Hafnarfjarðar.
Sjá má upplýsingar um Mæðra
styrksnefndina, úthlutun og hvernig má
styrkja hana á vefsíðunni maedra
styrksnefnd.is

Vegna Covid verður afgreiðslan lokuð,
en hægt er að panta ljósin
í síma 5717255
frá 13 til 18 alla daga.
Gleðileg jól
Ljósmynd: Guðni Gíslason

Ljósmynd: Guðni Gíslason

Enn ein skrautfjöðrin í hatt Bergrúnar Írisar

Haraldur Benedikstsson formaður Lionsklúbbs Hafnarfjarðar, Ásta Eyjólfs
dóttir formaður Mæðrastyrksnefndar og Áslaug Ólöf Kolbeinsdóttir ásamt
Magnúsi Ingjaldssyni, formanni verkefnanefndar Lionsklúbbs Hafnarfjarðar.
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Fast lágt verð
á Reykjavíkurvegi
og við Norðurhellu

Dældu meira fyrir minna
Það er stutt í lága verðið í Firðinum. Það er bæði á Norðurhellu
og Reykjavikurveginum. Þetta er ofur einfalt: Engir afslættir,
bara ódýrara eldsneyti.
Nú er það lága verðið sem gildir!

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ
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Almenningsíþróttir er fjölmennasta
íþróttagreinin í Hafnarfirði
Tölfræði ÍSÍ er þó ekki óumdeild og mismunandi er hvernig íþróttaiðkun er skráð hjá félögunum
Það vekur athygli þegar iðkendatölur
ÍSÍ fyrir árið 2019 eru skoðaðar, að
almenningsíþróttir er nú fjölmennasta
íþróttagreinin í Hafnarfirði.
Alls eru iðkanir (einn iðkandi getur
iðkað ýmsar greinar) félagsmanna
innan ÍBH 15.963 á árinu 2019 en af
því eru 9.224 hjá 17 ára og yngri en
6.739 hjá 18 ára og eldri.

bandalag Hafnarfjarðar m.a. bent á að
þar sé ekki allt sem sýnist. Segir
Elísabet Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri
ÍBH t.d. að mjög er mismunandi
hvernig hugtakið iðkun er skilgreint.
ÍBH notar það viðmið t.d. við útlutun
styrkja að til að teljast iðkun þarf
iðkandi að vera í íþróttagrein sem er
með æfingar tvisvar í viku í a.m.k. 4

Fjöldi iðkana 17 ára og yngri innan ÍBH.

Fjöldi iðkana eftir íþróttagreinum innan ÍBH.
Þær íþróttagreinar sem ná yfir 1.000
iðkanir eru almenningsíþróttir með
2.740 iðkanir, knattspyrna með 2.041
iðkanir, golf með 1.879 iðkanir, fim
leikar með 1.479 iðkanir og aksturs
íþróttir með 1.028 iðkanir.
Þess ber þó að geta að tölur ÍSÍ eru
ekki óumdeildar og hefur Íþrótta

mánuði á ári. Hins vegar telja sum félag
eina iðkun þegar félagi skráir sig til
móts. Þannig getur eins dags þátttaka
talist sem ein iðkun.
Þá er skilgreiningin á almennings
íþróttum einnig á reiki eða öllu heldur
skráningin að sögn Elísabetar. T.d. eru
þeir sem eru í Skokkhópi Hauka í

almenningsíþróttadeild Hauka á meðan
þeir sem eru í Hlaupahópi FH, hluti af
frjálsíþróttadeild félagsins. Þá er
áberandi hversu fjöldi í almennings
íþróttum er hár í Haukum og í Sund
félagi Hafnarfjarðar og helgast það að
börn sem þar koma á sumarnámskeið
eru skráð undir almenningsíþróttir og á
þetta sérstaklega við leikjanámskeið.

HÁTT HLUTFALL
FULLORÐINNA Í SUMUM
SÉRSAMBÖNDUM ÍSÍ

Þá er einnig áberandi hversu mis
mikill hluti iðkana hjá sérsamböndum
ÍSÍ eru 18 ára og eldri. Hæst er hlutfallið
hjá Skotíþróttasambandi Íslands þar

sem hlutfall iðkana hjá félögum 18 ára
og eldir er 99,5% og 93,2% iðkana eru
hjá körlum. Hjá Mótorhjóla- og
snjósleðaíþróttasamband Íslands (MSÍ)
er 94,5% iðkana hjá félögum 18 ára og
eldri, hlutfallið hjá Golfsambandi
Íslands er 88,8%.
Lægst er hlutfallið hjá Fim
leikasambandi Íslands þar sem hlutfall
iðkana hjá félögum 18 ára og eldri er
aðeins 6,7% og næst lægst er það hjá
Sundsambandi Íslands þar sem
hlutfallið er 9,5%.

Sýning á verkum Gunnars Hjaltasonar í Hafnarborg
Í Hafnarborg stendur yfir áhugaverð
sýning í Sverrissal á verkum hafnfirska
listamannsins Gunnars Hjaltasonar sem
hefði orðið 100 ára 21. nóvember nk.
Á sýningunni eru verk sem tengjast
Hafnarfirði og þá sérstaklega grafík
myndir. Þó eru þarna fleiri sýnishorn af
fjöllum og bæjum. Einnig eru smíðis
gripir og fleira þar að finna en Gunnar
var einnig mjög fær gullsmiður.
Gunnar Ásgeir Hjaltason var fæddur
að Ytri Bakka við Eyjafjörð 1920 en
fluttist þaðan ungur til Reykjavíkur og
síðan til Hafnarfjarðar 1952. Gunnar
hélt fjölmargar einkasýningar víðs
vegar um landið frá árinu 1964, auk
þess sem hann tók þátt í samsýningum
bæði hér á landi og erlendis. Hann lést
árið 1999.

Gunnar leitaði víða fanga í viðfangs
efnum sínum. Gömul hús voru honum
kærkomið yrkisefni og fáir hafa gleggra
auga fyrir bátum, sérkennum þeirra, lit
og lögun en hann. Þó var náttúran sjálf
í tign og mikilleika eða fínlegri fegurð
það sem hann sótti oftast fyrirmyndir
sínar til. Landslagsmyndir af ýmsum
toga voru sömuleiðis ósjaldan uppi
staðan á sýningum hans. Við þá mynd
gerð, svo og við lýsingar ferðabóka,
kom honum að góðu haldi hin mikla
þekking hans á landinu, þar sem hann
var gæddur einstöku minni þegar lands
lag var annars vegar. Hann var óspar á
að deila list sinni og fjölmargir
Hafnfirðingar eiga myndir eftir hann og
vinsælar voru tússteikningar hans sem
hann gerði á sérvíettur og gaf sessu
nautum sínum.

Á sýningunni er áhugavert myndband sem Halldór Árni Sveinsson gerði.

www.fjardarfrettir.is
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

hafnfirski fréttavefurinn

FJARÐARFRÉTTIR – JÓLAGJAFAHANDBÓK | ÞRIÐJUDAGUR 24. NÓVEMBER 2020

www.fjardarfrettir.is

Þú þarft ekki langt
eftir jólagjöfunum!

ólagjafahandbókin
ELITE

hvíldarstólar
3 tegundir
3 möguleikar
Anelin leður allan hringinn
3 litir
Teg. ALEX

aga
Opið virka d
11-18
laugardaga
11-15

Teg. Charles

Teg. WILLJAM

Teg. CHARLES

Teg. WILLJAM

Komið og skoðið úrvalið

N Ý F O RM
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Húsgagnaverslunin Nýform ehf. • Strandgata 24 • Sími 565 4100 H•Únyform@nyform.is
• Nwww.nyform.is
S G A G N AV E R S L U
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JÓLAINNKAUPIN Í

HAFNARFIRÐI
VIÐ SKORUM Á HAFNFIRÐINGA AÐ GERA
JÓLAINNKAUPIN Í BÆNUM OKKAR
STÖNDUM SAMAN - HÉR ER ALLT TIL ALLS

MIKIÐ ÚRVAL af fallegri gjafavöru

www.daria.is | Verslunarmiðstöðinni Firði, 1. hæð | sími 781 664
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JÓLIN KOMA SENN!

Heyrnartól þráðlaus
Verð: 19.990.-

Jólapúsl
Verð frá: 1.999.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Jól í Múmíndal
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 4.499.-

Klettaborgin
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 6.999.-

Töfralandið
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.999.-

Prjónafjör 3
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.999.-

Púslbakkar (6 stk.)
Verð: 3.899.-

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

Púslmottur
Verð frá: 3.749.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gildir til og með 2. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Úrval af myndlistarvörum
á verði sem kemur þér þægilega á óvart

Trönur - Penslar - Strigi Málning - Blýantar - Túss Pappír .. og allt þar á milli
Föndurvörur
Myndlistavörur - Námskeið

Frí heimsending!
www.litlahonnunarbudin.is

Opið 13-18
Laug. 11-15
Strandgötu 75 | sími 553 1800 | www.fondurlist.is | Facebook

Reykjavíkurvegi

| Hafnarfirði |

Enginn sendingarkostnaður

í netverslun

www.musikogsport.is

á pöntunum yfir

.... kr

.... kr
4.... kr
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Jólatrjáasala

Skógræktarfélags Hafnarfjarðar
Þöll við Kaldárselsveg

Hún hring minn ber

Íslensk jólatré
og skreytingar úr
efnivið skógarins

Opið um helgar
í desember kl. 10-18

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR
WWW.GULLSMIDJAN.IS

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

JÓLIN ERU KOMIN Í ICELAND
Ekta
Mince Pie

599
kr/pk
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Bubble
Baðbombur 5 st.

Nivea
Skin beauty

Pohara
perfume

2.322 kr.

1.188 kr.

3.778 kr.

SNYRTILEGAR
JÓLAGJAFIR

L’Oreal
Golden Age day&night

Nivea Men
Smooth&fresh

RRT
Shimmer essentials

5.257 kr.

1.338 kr.

2.998 kr.

Vera Wang
Embrace

Simple
Mini beauty steps

David Beckham
Classic

4.928 kr.

998 kr.

3.898 kr.

Afgreiðslutímar
mánudaga-miðvikudaga
fimmtudaga
Föstudaga
Laugardaga
Sunnudaga

09:00-18:00
09:00-18:30
09:00-19:00
10:00-16:00
LOKAÐ

Snyrtivörudeild okkar er rómuð fyrir
góða vöru og fjölbreytt úrval.
Kíktu í heimsókn og kynntu þér úrvalið.
www.fjardarkaup.is
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Fallegjólatré
- sem endast ár eftir ár!

Sígrænu jólatrén eru í hæsta gæðaflokki auk
þess að vera mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám.
Við bjóðum nú upp á 5 mismunandi gerðir af
jólatrjám í mörgum stærðum, með og án LED
ljósa. Einföld samsetning og aldrei meira úrval.

Verið velkomin í jólaskóg
skátanna í Hraunbæ 123 eða
verslaðu beint á sigraena.is

Skoðaðu kostina
• Ekkert barr að ryksuga
• Ekki ofnæmisvaldandi
• 12 stærðir (60-500 cm)
• Fáanlegt með ljósaseríu
• Íslenskar leiðbeiningar
• Eldtraust
• Engin vökvun
• Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18

Reykjavíkurvegi 55
Sími 555 0070

Hraunbær 123 | s. 550 9800 | www.sigraena.is

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

Flatahraun 5a

220 Hafnarfjörður

5557030

www.burgerinn.is

m
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MATARBÚÐIN

NÁNDIN
matarbudin.is

UMHVERFISVÆNASTA
MATARBÚÐIN ER Í HJARTA
HAFNARFJARÐAR

Allar glerumbúðir sem við seljum er hægt að skila og fer í hringrásarkerfi okkar
Við notum jarðgeranlegar umbúðir sem mega fara í heimamoltu eða almennt rusl

DAGVARA

JÓLA
PAKKAR
GJAFA
KÖRFUR

Mjólkurvörur
Álegg og ostar
Grænmeti
Ávextir
Þurrvörur
Kjöt og fiskur
Lífrænar vörur
Sælgæti
Sultur og sýróp
Hreinlætisvörur

Plastlausar sælkeravörur
#ekkiplast

BÖKUM Á STAÐNUM

EINNIG BRAUÐ FRÁ HANDVERKSBAKARÍUM

Nýbökuð brauð
Nýsteiktar kleinur
Steikt laufabrauð
Smákökur
Lagtertur
Glútenfríar smákökur
brauð, kökur, lagtertur

2020

SMÁFRAMLEIÐENDUR

ERUM MEÐ GOTT ÚRVAL AF PLASTLAUSUM
VÖRUM FRÁ FRÁBÆRUM SMÁFRAMLEIÐENDUM

Opið virka daga 10-19
Laugardaga 10-18

#skilakrukka
#skilaflaska
#hringrásarkerfi
#ekkiplast

Lengjum opnunartímann í desember
Fylgist með okkur á samfélagsmiðlum @matarbudin

Matarbúðin Nándin - Austurgata 47 - 220 Hafnarfjörður - matarbudin.is
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RAFMAGNSLEIKFÖNG
– fyrir börn og fullorðna

Rafmagnsfjórhjól

götuskráð fyrir 15 ára og eldri

Verð aðeins kr. 650.000,-

Jeep rafmagnsbíll
fyrir 3-6 ára börn

Verð aðeins kr. 45.000,www.rag.is | Helluhrauni 4 | sími 565 2727
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Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja réttu
jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem þiggur velur
gjöfina. Þú pantar gjafakortið á landsbankinn.is/gjafakort.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

17
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WWW.WILDICELANDIC.STORE

Jólagjafir
& gjafakörfur
AFSLÁTTARKÓÐI: 220HFJ

Jólagjafir
Verslun opin í Hólshrauni 5
fram að jólum virka daga frá 9-12
NÁNARI UPPLÝSINGAR
S: 625 9709
SALES@ISLENSKHOLLUSTA.IS

Gjafaaskja
fyrir jólin
Hindberjasulta með bökuðu hvítu
súkkulaði og rommi,
apelsínumarmelaði með
grandmariner, grafið folald, villipaté
og margt fleira.

sími: 558-2222

kryddveitingahus.is
krydd@kryddveitingahus.is
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EITT RAFHLÖÐUKERFI
YFIR 165 VERKFÆRI
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V ERKFÆRASA LA N • S ÍÐ U M Ú LA 9 , REY KJ AVÍK • D A L SH R A U N I 13, H A FN A R FI R Ð I • D A L SB R A U T 1, A K U R E YR I • S: 560 8888 • v f s.is

19

20 www.fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR – JÓLAGJAFAHANDBÓK | ÞRIÐJUDAGUR 24. NÓVEMBER 2020

Farðu ekki
langt eftir
jólagjöfunum

óla

Þökkum þeim fyrirtækjum sem
auglýst hafa í bæjarblaðinu!

Fréttamiðill Hafnfirðinga

ólagjafahandbókin

Vandaðar könnur handa útivistarfólkinu

Vandaðar luktir og vasa á leiði

Strandgötu 37 • sími 565 4040 • www.nonnigull.is
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The Mistress
UNDIRFATAVERSLUN

Hjá The Mistress færðu vönduð og falleg
undirföt, náttföt og aðhaldsfatnað á allar
konur, frá Bluebella, Gorteks og Elomi
ásamt öðrum vinsælum vörumerkjum.

The Mistress | Firði, Fjarðargötu 13-15 | themistress.is

Íslenska matarkistan komin í Fjörðinn
      
        

Reyktur regnbogasilungur
frá Flateyri

Sveitabjúgu
frá Ytra Hólmi
Akranesi

  

Hverabakað
rúgbrauð
frá Hveragerði

Böggvisbrauð
frá Dalvík

Hunang
frá Uppsölum
Fljótshlíð

Rabarbarasaft
frá R-rabarbari
Svalbarðseyri
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Jólagjöf golfarans
fæst hjá
okkur

Flatahrauni 10

(beint á móti RB rúm)

Mikið úrval af skrautperum
Mikið úrval af Osram perum
Loftljós | LED borðar,
LED innfelld ljós | og margt fl.

Reykjavíkurvegi 66 | sími 550 1300 | www.lampar.is | www.facebook.com/flurlampar
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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 frá 10. desember:
Mánudag til föstudags kl. 13 - 21
Laugardag og sunnudag kl. 10 - 21:30
www.spori.is
Findu okkur á facebook
Björgunarsveit Hafnarfjarðar

Mætum tímanlega.
Virðum
sóttvarnarreglur
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Yljaðu þér
á aðventunni
DÖKKRISTAÐ, KRÖFTUGT, ÞÉTT & ILMRÍKT
HEFUR ÖRLÍTIÐ HNETUBRAGÐ,GÓÐA FYLLINGU MEÐ SKEMMTILEGUM
SÚKKULAÐIKEIM & ER Í EINSTAKLEGA GÓÐU JAFNVÆGI
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Gjafakortin og jólakörfurnar
fást í Jólaþorpinu
Heimsæktu okkur í Jólaþorpið og fáðu 15% afslátt af
gjafakortunum okkar og jólakörfunum.
Pantið jólakörfurnar í Jólaþorpinu og sækið á A. Hansen.
Ef þið pantið jólakörfur í Jólaþorpinu getum við sent heim á
Þorláksmessu. Gildir fyrir Hafnarfjörð, Garðabæ og Kópavog.

Óskum ykkur öllum gleðiríkrar jólahátíðar og góðs nýs árs!
Takk fyrir að vera hluti af stórfjölskyldu A. Hansen

A. Hansen | Vesturgötu 4 | 565 1130 | ahansen.is | ahansen@ahansen.is
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Spennandi framtíðaráform í Firði
mikilvægt að verkefnið sé unnið í góðu
samstarfi við bæjarbúa, bæjaryfirvöld
og fyrirtækjaeigendur.
Núverandi byggingarleyfi gerir ráð
fyrir 5 hæða húsum, verslunum og
hóteli í beinni línu meðfram götunni en
í dag er verið að vinna með hugmyndir
þar sem gert er ráð fyrir að húsin verði
lægri að Strandgötunni og að á annarri
hæðinni verði útigarður. Markmiðið er
að gera ásýnd miðbæjarins meira
aðlaðandi svo fólk legði frekar leið sína
þangað til að sækja bæði í afþreyingu
og í verslanir í fallegu umhverfi.

FLEIRI VERSLANIR Á
JARÐHÆÐ OG AUKIN
ÞJÓNUSTUSTARFSEMI Á
2. HÆÐ

Gatið eftir að Hafnarfjarðarbíó var rifið í nóvember 2001 og síðar var Kaupfélagshúsið rifið.
allri upplýsingagjöf væri sinnt. Vísað er
til nýrra bókasafna á Norðurlöndunum
þar sem þau eru hönnuð með þarfir
notenda í huga. M.a. eru hugmyndir um
að þar væri einnig fjöl
notasalur sem
myndi nýtast mörgum m.a. hópum fyrir
ýmsa viðburði eða ráðstefnur.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Með nýbyggingu við Strandgötu er
gert ráð fyrir að starfsemi í Firði gæti
breyst, 30-40 verslanir gætu verið á
jarðhæð í sameiginlegri byggingu en á
2. hæðinni yrði lögð áhersla á
þjónustustarfsemi, t.d. heilsugæslu.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Framhald af baksíðu

Kaupfélagshúsið var rifið í júní 2006 og mikil áform voru um uppbyggingu.
Möguleg ásýnd að húsunum við Strandgötu.

VILJA FÁ BÓKASAFNIÐ
Lagðar hafa verið fram hugmyndir
um að fá Bókasafn Hafnarfjarðar í hið
nýja hús á um 1.200-1.500 m² á annarri
hæðinni. Núverandi húsnæði bókasafns
ins er 1.475 m² með kjallara en húsið er
á mörgum hæðum og mjög óhentugt.
Jafnframt er 1.176 m² byggingarréttur
við hliðina á bókasafninu en til er verð
launatillaga eftir samkeppni um stækkun
bókasafnsins. Lagt er til að safnið verði
nútímavætt og gert að enn meiri
þekkingarsetri en það er í dag þar sem

Í úttekt sem Hafnafjarðarbær lét gera
kemur m.a. fram að nýtt húsnæði á
einni hæð byði upp á betri möguleika til
að þjóna barnafólki, setja upp kaffihús/
aðstöðu, fjölga sófum og þægilegum
stólum, auka afgreiðslutíma og almennt
bæta þjónustu til gesta. Það ætti að geta
nást fram sparnaður í mannahaldi þegar
rýmið er á einni hæð en á móti mætti
lengja opnunartíma bókasafnsins til að
koma til móts við óskir bæjarbúa sem
minnast alltaf á hann í öllum könnunum
þar sem þá þarf færri á vakt í einu.

Fyrri hugmyndir skv. gildandi deiliskipulagi.

Beitarhólf í Kjóadal
Hafnarfjarðarbær auglýsir laust til umsóknar
beitarhólf í Kjóadal fyrir fyrirtæki á svæðinu
sem eru í hestamennsku.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2020

Nánar á hafnarfjordur.is
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Skora á bæjaryfirvöld að
standa með uppbyggingu
Lífsgæðasetursins St. Jó.

Ljósin
tendruð á
Cuxhaven tré
Ljósin á Cuxhaven-jólatrénu verða
tendruð í Jólaþorpinu á föstudaginn af
bæjarstjóra Hafnarfjarðar, Dietrich
Becker sendiherra Þýskalands á Íslandi
og formanni vinabæjafélagsins Hafnar
fjörður-Cuxhaven að við
stöddum
örfáum leikskólabörnum vegna
aðstæðna í þjóðfélaginu.
Engir gestir koma frá Cuxhaven þetta
árið líkt og fyrri ár en hópurinn mun
fylgjast með tendruninni í beinu streymi
beint frá Thorsplani.
Tréð kemur úr skógræktarsvæði
Skógræktafélags Hafnarfjarðar en
gestir frá Cuxhaven hafa verið svo
fram
takssamir að gróðursetja tré í
fjölmörgum heimsóknum sínum til
Hafnarfjarðar á þeim rúmu þrjátíu árum
sem eru liðin frá því að formlegu vina
bæjarsambandi milli bæjanna var
komið á. Áður hafði borgarstjórn
Cuxhaven sent jólatré til Hafnarfjarðar
frá Þýskalandi og voru þau oftast
staðsett við Flensborgarhöfn.

Hollvinasamtök St. Jósefsspítala huguðum breytingum á skipulagi.
gerðu alvarlegar athugasemdir við Gerðu þeir athugasemdir við skipulagið
breytingu á skipulagi lóðar St. Jósefs þar sem þeir óskuðu eftir því eins og
spítala.
Hollvinasamtökin
að
Breytingin var auglýst
stofnanalóð St. Jó. yrði óbreytt
undir heitinu Hlíðarbraut 10,
og öll nýtt fyrir Lífsgæðasetur
en var jafnframt aðal
skipu
St. Jó.
lagsbreyting fyrir lóð St.
Með skipulagsbreytingun
Jósefs
spítala Suðurgötu 41.
um sem flokkast undir þétt
Hollvinasamtökin sendu inn
ingu byggðar, er þrengt veru
athugasemdir fyrir tilskilinn
lega að starfsemi Lífs
gæða
athugasemdarfrest 4. júní
setursins. Mjög verður þrengt
Steinunn
2020, en hafa fengið sem svar
að umferð til og frá
Guðnadóttir
við athugasemdum sínum frá
Lífsgæðasetrinu að þeim
Hafnarfjarðarbæ: „Hollvinasamtök St. inngangi sem nú er nýttur sem aðalinn
Jó. Ath. Skjalið frá þeim.“
gangur. Ekki er sjáanleg að
koma
Hollvinasamtökin gátu ekki sætt sig almenningsfarartækja að inn
gangi
við svör Hafnarfjarðarbæjar, og leituðu þarna megin og erfiðara verður um vik
til úrskurðarnefndar umhverfis og fyrir gangandi umferð. Hollvinasamtök
auðlindamála til að hlutast til um það að St. Jósefsspítala hafa áður mótmælt
Hollvinasamtökin fengju svör við fækkun bílastæða við Suður
götu þar
athugasemdum sínum.
sem nú eru eftir einungis 6 bílastæði,
Skipulagsbreytingin fólst í því að á þrátt fyrir að aðalinngangur í Kapellu
baklóð St. Jósefsspítala sem nú kallast St. Jó. er Suðurgötumegin og skipulagt
Lífsgæðasetur St. Jó. á að skipuleggja 6 fyrir ýmsar samkomur. Í dag er
íbúðir fyrir einkaaðila í stað þess að Leikfélag Hafnarfjarðar þar til húsa.
lóðin verði skipulögð og nýtt í þágu
Mikil veðursæld er á baklóð sjúkra
Lífsgæðasetursins. Lífsgæðasetrið hef hússins, en það svæði kemur ekki til
ur tekið eina hæð í notkun af fjórum og með að nýtast til útiveru fyrir starfsemi
eru starfandi 15 rekstraraðilar á þeirri Lífsgæðassetursins og skjólstæðinga
hæð. Rekstraraðilar fengu enga kynn þess. Þá hefur umhverfi baklóðar
ingu frá Hafnarfjarðarbæ með fyrir menningarlegt gildi og eru klappirnar

skráðar í heimildum sem álfabyggð.
Þessi kennileiti koma til með að fara
undir bílastæði og einkalóðir nái
skipulagsbreyting bæjaryfirvalda fram
að ganga.
Lífsgæðasetrið hefur alla burði til
þess að vera í forystu á landsvísu með
heilsueflandi starfsemi.
Óskiljanleg er breyting á viðhorfi
bæjar
stjórnar og metnaðarleysi fyrir
hönd Lífsgæðasetursins að breyta opnu
rými almennings og stofnanalóðar í
einkalóðir.
Það er ekki skortur á íbúðalóðum í
Hafnarfirði.
Mikilvægt er að stofnanalóð St.
Jósefsspítala það sem eftir er af henni
verði óbreytt og nýtt áfram fyrir
almenning, skjólstæðinga Lífsgæða
setursins og starfsmenn þess.
Hollvinasamtök St. Jósefsspítala
skora á bæjaryfirvöld í Hafnarfirði að
standa með uppbyggingu Lífsgæða
setursins og halda í óbreytta stærð
stofnanalóðar St. Jó. samkvæmt aðal
skipulagi, og þar með falla frá áætlun
um íbúðabyggð inn á viðkomandi
stofnanalóð.
F.h. Stjórnar Hollvinasamtaka St.
Jósefsspítala
Steinunn Guðnadóttir formaður.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Týndu upp plast sem stöðugt
fauk af fyrirtækjalóð

Nú verður því komið fyrir á
Thorsplani en áður hafði þar ávallt
staðið tré sem Frederiksberg, vinabær
Hafnarfjarðar í Danmörku hafði gefið
bænum.

Var þakkað fyrir en svo ekki svarað þegar ástandið batnaði ekki
Þegar alls staðar er verið að berjast
gegn plastnotkun og plastmengun
fannst fyrirtækjaeigendum í nágrenninu
nóg komið að sjá allt umbúðaplastið
sem fauk frá lóð Steypustöðvarinnar
við Hringhellu. Tók fólk sig til og tíndi
oftar en einu sinni upp plastið sem var
víða um hverfið. Var magnið mikið og
safnaði starfsfólk Steypustöðvarinnar

Ljósm.: Guðni Gíslason

Rolf Peters heitinn, sem var þýski
formaður Vinabæjarfélagsins
Cuxhaven-Hafnarfjörður plantar tré
í Vinalundi í september 2002.

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á
Ljósm.: Guðni Gíslason

Smelltu á
LIKE

Ljósm.: Guðni Gíslason

www.fjardarfrettir.is

enn meira upp en síðan hefur ástandið
ekkert batnað og þegar ljósmyndari

Fjarðarfrétta fór þar um nýlega var víða
plast að sjá.
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Gríðarleg netsala á „Singels day“
Leikfangaland hefur aldrei selt eins mikið á einum degi og þá
Eftir „Singles day“ eða dag ein
hleypra hrönnuðust upp pakkarnir í
verslun Leikfangalands í Firði og voru
stafl
arnir af innpökkuðum pöntunum
svo stórir að varla sást inn í búðina.
Eigendurnir Lilja Sigmundsdóttir og
Ólafur Magnússon segjast aldrei hafa
lent í öðru eins. Ólafur segir í samtali
við Fjarðarfréttir að ný endurbætt
vefverslun hafi verið sett í loftið í haust
og hafi sala þar verið mjög góð.

Ólafur Magnússon og Lilja Sigmundsdótir við hluta af pöntunum sem voru tilbúnar til sendingar.

Ljósm.: Guðni Gíslason

En salan þennan eina sólarhring sló
öll met og seldist meira í netversluninni
en allt árið á undan! Segir Ólafur að
viðskiptavinir séu víðs vegar að á
landinu en segir þó Hafnfirðinga vera
mjög trygga viðskiptavini.
Hægt er því að versla hjá Leik
fangalandi allan sólarhringinn og hægt

Ljósm.: Guðni Gíslason

MEIRI SALA Á EINUM DEGI
EN ALLT ÁRIÐ Á UNDAN!

að fá sent heim í pósti eða sækja má
vöruna í verslun Leikfangalands í Firði.
Hann segir það mjög gleðilegt að
Íslendingar kjósi í síauknum mæli að
nýta íslenskar vefverslanir en fréttir
hafa borist af mikilli verslun í öðrum
íslenskum vefverslunum einnig.
Starfsfólk Leikfangalands var í
nokkra daga að taka til allar pantanirnar
og senda frá sér og voru þau Lilja og

Ólafur að sjálfsögðu himinlifandi yfir
þessari góðu sölu.
Verslun Leikfangalands er á jarð
hæðinni í verslunarmiðstöðinni Firði og
er ein stærsta leikfangaverslun landsins.

Jólaþorpið á Thorsplani verður opið
Jólaþorpið á Thorsplani verður opið
allar helgar á aðventunni milli kl. 13 og
18. Reynt verður að hafa þorpið eins
jólalegt og mögulegt er en aðstæður
kalla á breytta dagskrá frá fyrri árum.
Eru gestir hvattir til að nýta allan
opnunartímann og dreifa álaginu, t.d.
með því að heimsækja söfn, verslanir,
kaffihús og veitingastaði í nágrenni
þorpsins. Virða skal tveggja metra
fjarlægðarmörkin og grímuskylda
verður þegar Jólaþorpið er heimsótt.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Grýla verður á vappi en engin dagskrá verður á sviði af sóttvarnarástæðum

Jólahúsin eru þegar komin á sinn stað
hvort að allir séu ekki duglegir að
spritta og þvo.

ÖÐRUVÍSI JÓLADAGSKRÁ
Óvæntar uppákomur og öðruvísi
jóladagskrá verður undirtónn hátíðar

haldanna í ár, með áherslu á ljósadýrð
og skreytingar sem henta vel árferðinu
og tryggja að allir geti notið hennar af
öryggi og án hópamyndana.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

Jólasveinarnir koma í heimsókn á
laugardögum og Grýla verður á vappi
um bæinn á sunnudögum til að athuga
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Öllum tilboðum í framkvæmdir á
skíðasvæðunum í Bláfjöllum hafnað
Leitað leiða til að lækka kostnað – Skíðafólk áhyggjufullt um að tafir verði á uppbyggingu
Stjórn Sambands sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu hafnaði á fundi
sínum fyrir skömmu öllum tilboðum í
framkvæmdir á skíðasvæðinu í Blá
fjöllum.
Lagt hefur verið í metnaðarfulla
áætlun um uppbyggingu og endurnýjun
á skíðasvæðinu þar sem m.a. er gert ráð
fyrir snjóframleiðslu, nýjum lyftum og
bættri aðstöðu fyrir skíðafólk.
Boðin var út endurnýjun á stóla
lyftum, Drottningu sem setja á upp
2023 og Gosanum sem setja á upp á
næsta ári ásamt kaupum á snjófram
leiðslubúnaði og borun á vinnsluholu
fyrir snjóframleiðslu en þeim fram
kvæmdum átti upphaflega að vera lokið
á þessu ári en í sumar var ákveðið að
seinka afhendingu á snjóframleiðslu
um eitt ár, til 31.10.2021. Upphaflega
átti að bjóða þetta út í apríl en var
seinkað og heimild var veitt til útboðs í
júní sl.
Verkefnahópur um uppbyggingu og
rekstur á skíðasvæðunum lagði til, á
grundvelli fyrirliggjandi tilboða sem
lágu fyrir 8. október sl., að þeim verði
öllum hafnað. Var verkefnahópnum
falið að vinna málið áfram og leggja
fyrir stjórn SSH að nýju.

Framtíðarsýn fyrir skíðasvæðin í Bláfjöllum.

17% YFIR
KOSTNAÐARÁÆTLUN
Í samtali við Fjarðarfréttir upplýsti
Magnús Árnason, framkvæmdastjóri
Skíðasvæðanna, að ástæða þess að
öllum tilboðum hafi verið hafnað sé að
lægsta tilboð hafi verið 17% yfir
kostnaðaráætlun an alls bárust þrjú
tilboð. Sagði hann að lækkun gengis
íslensku krónunnar skýri um stóran
hluta þess og ef það sé tekið frá sé
frávikið um 10%. Mestu munaði um
mun hærra tilboð í snjóframleiðslu en
gert var ráð fyrir. Áætlaður kostnaður
við þær framkvæmdir sem boðnar voru
út voru um 2,4 milljarðar kr. en við það
bætist m.a. eftirlit og ófyrirséður
kostnaður.
Verkefnahópurinn mun nú leita leiða
til að ná kostnaði niður með sk.
samkeppnisútboði þar sem rætt verður
við alla tilboðsgjafa til að leita leiða til

FRÆÐSLUSJÓÐUR JÓNS ÞÓRARINSSONAR

Opið fyrir umsóknir
Tekið er við umsóknum um styrk úr Fræðslusjóði Jóns
Þórarinssonar. Allir þeir sem lokið hafa fullnaðarprófi frá
Flensborgarskólanum og eru í framhaldsnámi geta sótt um styrk.
Umsóknir verða að berast rafrænt á netfangið erla@flensborg.
is, eigi síðar en á miðnætti föstudaginn 4. desember 2020.
Umsóknin skal merkt Fræðslusjóður Jóns Þórarinssonar.

HLUTUR HAFNARFJARÐ
ARKAUPSTAÐAR ER 13,1%
Áætlað er að rekstrarframlög sveitar
félaganna verði 210 milljónir kr. árið
2021 og fjárfestingarframlag 75
milljónir kr. Af því greiði Hafnar
fjarðarbær 27 milljónir kr. í rekstur og
9,7 millj. kr. í fjárfestingar.

Engin laus verslunarrými
Ljósm.: Guðni Gíslason

Umsóknum þarf ekki að skila á sérstöku eyðublaði, en þeim
þurfa að fylgja staðfest gögn um námsferil eftir að námi
í Flensborgarskólanum lauk auk annarra upplýsinga sem
umsækjendur telja að styðji þeirra umsókn.
Nánari upplýsingar gefur Erla skólameistari í síma 565 0400.

að lækka kostnaðinn með einhverjum
leiðum. Segir Magnús að allra leiða
verði leitað til að hægt verði að reisa
nýja lyftu í Suðurgili á næsta ári.
Samþykkt var að niðurstaðan yrði
kynnt sveitarfélögunum á höfuð
borgarsvæðinu og um leið boðað að ný
tillaga stjórnar SSH, eftir vinnu
verkefnahópsins, verði lögð fram til
umræðu og afgreiðslu sveitarfélaganna
í lok nóvembermánaðar. Í fjárhags
áætlun sveitarfélaganna verði gert ráð
fyrir sambærilegum framlögum og
áður.

Fjölbreytt úrval verslana er við Strandgötuna og engin verslunarrými tóm.
Með endurbætti miðbæjarskipulagi mætti þó koma fyrir mun fleiri verslunum.
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Sungu Maístjörnuna fyrir utan heimili
Helgu Birnu á 80 ára afmæli hennar

Ljósm.: Guðni Gíslason

Hafnfirsk baráttukona sem heiðruð var fyrir störf sín með fálkaorðunni

Heimsóknin kom Helgu Birnu í opna skjöldu og hún var hrærð og þakklát.
fólks sem hefur oft átt erfitt með að láta
Auk sinna launuðu starfa að
sína rödd heyrast.
málefnum fatlaðs fólk hefur Helga
Hún hóf starfsferill sinn á Kópavogs Birna unnið mikið og óeigingjarnt
hælinu en hefur einnig unnið með fötl félagsstarf við að efla menntun og
uðum börnum í leikskóla, starfaði um fagmennsku þeirrar stéttar sem menntar
árabil á Svæðisskrifstofu málefna sig til starfa með fötluðu fólki; fagstétt
fatlaðra á Reykjanesi og á heimilum sem í upphafi bar starfsheitið gæslu
fyrir fatlað fólk í Reykjavík.
systir en ber nú heitið þroskaþjálfi.

Samverkafólk og kollegar Helgu Birnu fjölmenntu fyrir utan heimili hennar í Lækjarkinninni og sungu fyrir hana.

Hún átti ekki von á gestunum.

Styrkir Mæðrastyrknefndar
Sökum aðstæðna í þjóðfélaginu verða ekki ákveðnir umsóknardagar
auglýstir vegna jólaúthlutunar 2020.
Hægt er að sækja um rafrænt á maedrastyrksnefnd.is
Þeir sem hafa ekki aðgang að tölvu geta hringt í síma 843 0668
og fengið úthlutað tíma. Við munum reyna eftir bestu getu að
aðstoð þá sem sækja um.
Umsækjendur þurfa að eiga lögheimili í Hafnarfirði.
Búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá verða að fylgja umsókninni

Þú getur styrkt!

Jólaaðstoð 2020
www.maedrastyrksnefnd.is

Velunnurum er bent á reikning nefndarinnar: Íslandsbanki: 544-04-760686 | Landsbankinn: 0140-15-381231 | kennitala: 460577-0399

Ljósm.: Guðni Gíslason

Helga Birna stofnaði ásamt fleirum
Félag Gæslusystra (síðar Félag
þroskaþjálfa) þann 18. maí 1965. Hún
var ritari fyrstu stjórnar og formaður
félagsins árin 1967-1970 og aftur 19921994.
Langri og farsælli starfsævi hennar í
þjónustu við fatlað fólk lauk árið 2008,
en hún sinnti áfram ýmsum félagsstöfum
sem tengdust baráttumálum hennar.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Félagar í Þroskaþjálfafélagi Íslands
komu hafnfirsku baráttukonunni og
þroska
þjálfanum Helgu Birnu Gunn
arsdóttur heldur betur á óvart á 80 ára
afmæli hennar sl. föstudag. Þeir mættu
fyrir utan heimili hennar í Lækjar
kinninni og sungu Maístjörnuna henni
til heiðurs.
Helga Birna hefur verið mjög ötul
baráttukona í sínu starfi og á nýársdag
2013 heiðraði forseti Íslands hana með
riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu
fyrir störf í þágu fatlaðs fólks, mennt
unar og félagsmála þroskaþjálfa.
Helga Birna var gift Axel Kristjáns
syni loftskeytamanni en hann lést árið
2015.
Helga Birna Gunnarsdóttir fæddist á
Ísafirði þann 20. nóvember árið 1940
og ólst þar upp en fluttist til
Hafnarfjarðar ásamt fjölskyldu sinni
þegar hún var unglingur og hefur búið
þar síðan. Helga Birna hefur helgað
starfsævi sína störfum að málefnum
fatlaðs fólks og hefur í áratugi verið
leiðandi í baráttu fyrir bættum aðbúnaði
og aðstæðum, aukinni fagmennsku
innan málaflokksins og hefur barist af
eldmóði fyrir fullum mannréttindum

32 www.fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR | ÞRIÐJUDAGUR 24. NÓVEMBER 2020

fjardarfrettir.is
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

hafnfirski fréttavefurinn

vertu hluti af honum!

Spennandi framtíðaráform í Firði
Nýbygging við Strandgötu mun styrkja Fjörð og verslanir og þjónustu í kring.
Verslunarmiðstöðin Fjörður stendur á
tímamótum en miklar skipulagsbreyt
ingar hafa verið gerðir á verslunarmið
stöðinni á undanförnum árum. Félag
hefur verið stofnað um reksturinn sem
hefur keypt stærsta hlutann af verslunar
rýmunum.
Framundan eru spennandi verkefni
en það er þetta félag sem nú undirbýr
byggingu húsnæðis á auðu lóðinni við
Strandgötu þar sem Hafnarfjarðarbíó
og Kaupfélag Hafnfirðinga var áður til
húsa.
Að sögn Guðmundur Bjarna Harðar
sonar, framkvæmdastjóra Fjarðar er nú
verið að skoða mismunandi útfærslur
en þó sé hryggjarstykkið það sama, stór
matvöruverslun á jarðhæðinni og
margar minni verslanir. Segir hann ekki
lengur gert ráð fyrir hóteli á efri hæðum

Nú er unnið með hugmyndir um lágreist hús að Strandgötu og útigarð á 2. hæð.
en skoðað sé hvort möguleiki sé að vera
þar með íbúðir, litlar vinnueiningar og
annað sem hentar.

Gert er ráð fyrir að hið nýja hús teng
ist Firði og verði gott flæði þar á milli.
Segir Guðmundur Bjarni að áhersla sé

lögð á þrennt, lifandi miðbæ, græn
svæði og stóra matvöruverslun. Þá sé
Framhald á síðu 27

Kæru Hafnfirðingar,
við höfum opnað í Firði
verslunarmiðstöð.
Verið velkomin!
Opnunartími:
Virka daga: 8:30 - 17:00
Laugardaga: 11:30 - 15:00

