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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur hraunhamar.is

520 
7500

Eitt 
símtal!

Næsta blað kemur út 23. nóvember - Jólagjafahandbók
Skilafrestur auglýsinga og efnis er  18. nóvember kl. 18 - Pantið tímanlega til að tryggja pláss!

Hrekkjavaka
Halloween hátíð í Firði
föstudag og laugardag

Hrekkjavökutilboð 
í verslunum!

Danshópurinn  
DASS sýnir  
föstudag kl. 17 og  
laugardag kl. 14

Andlitsmálun 
föstudag kl. 16-18  
laugardag kl. 13-15
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Verslunin Kona fagnar 7 ára afmæli 
sínu um þessar mundir.

Kona er tískuverslun fyrir flottar 
konur á öllum aldri sem vilja vönduð 
föt. Föt frá MosMosh, Créton, Denim 
Hunter, Desigual & We Norwegians.

Laufey G. Vilhjálmsdóttir er eigandi 
verslunarinnar og segist hún ætla að 
fagna tímamótunum með afmælis
tilboðum föstudag og laugardag. Þá 
býður hún öllum sem kaupa vörur í 

versluninni fram á laugardag að setja 
nafn sitt í pott og verður einn heppinn 
viðskiptavinur dreginn út og fær sá 
glæsilegan vinning, flík úr versluninni.

Laufey býður upp á ýmislegt fleira en 
föt því þar má finna ýmsa fylgihluti og 
fallegt skart.

Verslunin er á 2. hæð í Firði í rúm
góðu björtu húsnæði þar sem hinum 
glæsilegu vörum er haganlega fyrir 
komið.

Kona fagnar 7 ára afmæli
Glæsilegar vörur fyrir flottar konur á öllum aldri – Heppinn viðskiptavinur dreginn út!

Laufey G. Vilhjálmsdóttir, eigandi 
verslunarinnar Konu

Gott úrval af vönduðu skarti

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Hjónin  Jón Rúnar Arilíusson bakara
meist ari og Elín María Nielsen reka 
fyrirtækið Kökulist sem nú er með tvö 
bakarí, í verslunar miðstöðinni Firði og 
að Hólagötu 17 í Reykjanesbæ. Hóf 
Jón rekstur bakarís í Hafnarfirði fyrir 
24 árum síðan að Miðvangi 41.

Um 50 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu 
en kaffihús er á báðum stöðunum með 
fjölbreyttu úrvali. Jón er þekktur fyrir 
að hafa snemma farið að bjóða 
eingöngu súrdeigsbrauð að undanskildu 

normalbrauðinu að sögn Jóns. Alls 
koma um 70 vörutegundir út úr ofnin
um sem segir nokkuð um hið fjölbreytta 
úrval sem bakaríin bjóða upp á. Og 
fastagestirnir eru fjölmargir að sögn 
þeirra hjóna.

Jón leggur mikið upp úr gæðum og 
segir mikilvægt að vera heiðarlegur og 
samkvæmur sjálfum sér. Það gangi 
ekki að spara við sig í bakstrinum.

AFMÆLISKAKA OG 
HREKKJAVÖKUKÖKUR

Kökulist fagnar afmælinu í Firði með 
afmælistertu á föstudaginn kl. 15 og 
vonast þau eftir að fólk kíki við og fái 
sér sneið.

Þá verða þau með mikið úrval af 
hrekkja vökukökum, muffins og köku
pinn  um en opið er kl. 818 alla daga 
nema sunnudaga en þá er opið kl. 917.

Kökulist fagnar 24 ára afmæli sínu
Býður upp á afmælisköku á föstudaginn kl. 15

Jón og Elín fögnuðu í síðustu viku 
fjórðu viðurkenningunni, 
framúrskarandi fyrirtæki.

Mikið úrval verður af 
hrekkjavökukökum, muffins og fl.
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Hæ, hæ,
Hafnarfjörður!

Nýjasta verslun okkar 
í Norðurhellu!

í Norðurhellu

ALLA DAGA

Pssst ...

Gott?Gott?
Grikk eðaGrikk eða

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Hvað er Hvað er 
gult og ferskt gult og ferskt 

alla daga?alla daga?
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www.fjardarfrettir.is

Hagstæðar 
vefauglýsingar

FRÉTTAVEFUR FRÉTTAVEFUR HafnfirðingaHafnfirðinga

Það er fagnaðarefni ef auka á 
vægi göngu og hjólastíga í 
aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Það 
er ekki hægt að segja að mikið 
hafi verið gert í þessum málum í 
Hafnarfirði á undanförnum ára
tugum og ekki síst ef mið er tekið 
af umferð gangandi og hjólandi 

um bæjarlandið. Víða eru slóðar sem lítt og óskipu
lega er haldið við og merkingar hafa verið af 
skornum skammti. Aðgengi að upplandinu hefur 
jafnvel verið skert með lokunum á vegum, jafnvel 
nýmalbikuðum vegum í eigu bæjarbúa.

Vonandi fylgir hugur máli og að hinn almenni 
bæjarbúi fái betur að njóta og þurfi ekki að vera 
hluti af einhverjum sérhagsmunahópum, sem hafa 
sogað til sín skattfé bæjarbúa til hinna ýmissa 
framkvæmda, til að geta notið betur hins fagra 
umhverfis Hafnarfjarðar.

Bæjarbúum er ekki gert auðvelt að fylgjast með 
málefnum bæjarins þó oft sé verið að lofa upp
lýsinga stefnu bæjarins. Fundargerðir eru ennþá 
mjög frumstæðar og hending virðist ráða hvort 
fylgiskjöl séu með. Mætti læra margt af frændum 
okkar Dönum, en í litlum sveitarfélögum þar má sjá 
mun skilmerkari fundargerðir og dagskrár funda. 
Þar eru málin reifuð, þ.e. með fáum orðum er 
upplýst um hvað málið í raun snýst um. Hér þarf að 
lúslesa gögn til að átta sig á hvað í raun er verið að 
fjalla um og raunverulegar ákvarðanir jafnvel hálf 
faldar í orðskrúð. Það virðist enginn raunverulegur 
vilji liggja á bak við orð um upplýsingar til bæjar
búa sem eru gríðarlega mikilvægar.

Fólk kvartar sérstaklega undan skipulags aug
lýsingum og kynningum á fyrirhuguðum breyt
ingum og segir erfitt að fylgjast með ferli mála. Ef 
raunverulegur áhugi er á að vinna í sátt við 
bæjarbúa er mikilvægt að leyfa fólki að fylgjast 
með frá upphafi og gefa möguleika á að fólk geti 
fylgst með ferli mála, hvernig afstaða er tekin til 
ábendinga og ekki síst sýna á einfaldan hátt um 
hvað málin snúast. Það má gera mun betur.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

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

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Lækur, athvarf fyrir einstaklinga með geðræn 
vandamál sem hefur verið við Lækinn, neðan við 
Lækjarskóla, flutti fyrir nokkru að Staðarbergi 6.

Sl. miðvikudag var loks möguleiki á að fagna 
þessum áfanga og var opið hús fyrir alla sem vildu 
kynna sér aðstæðurnar. Aðstaðan í Staðarbergi er björt 
og hlýleg og þar geta þeir sem vilja komast í ró eða 
taka þátt í dagskrá komið þegar þeim hentar.

Brynja Rut Vilhjálmsdóttir er forstöðumaður í Læk 
en það er Hafnarfjarðarbær sem rekur athvarfið. Hún 
segir að daglega komi um 1520 manns, með ýmsan 
geðrænan vanda og getur fólk komið án tilvísunar og 
er þjónustan gjaldfrjáls.

Lækur hefur flutt  
í nýtt húsnæði

Athvarf fyrir einstaklinga með geðrænan vanda

Brynja Rut Vilhjálmsdóttir hlýðir á fallegan söng.
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Í upphafi skólaárs er nauðsynlegt að sækja um eða endurnýja umsóknir um 

viðbótarafslátt af leikskólagjöldum og viðbótarniðurgreiðslur til dagforeldra. 

Afsláttur og niðurgreiðsla ræðst af fyrirfram skilgreindum tekjuviðmiðum.

 

Átt þú rétt á viðbótarafslætti?

 Nánar á hafnarfjordur.isEldri umsóknir falla úr gildi frá 1. nóvember
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Um miðjan september felldi 
úrskurðarnefnd umhverfis og auðlinda
mála úr gildi byggingarleyfi fyrir 
fjölbýlis húsaklasa með 23 íbúðum og 
einu atvinnurými á lóðinni Lækjargötu 
2, þar sem Dvergshúsið svokallaða stóð.

Ástæðan var að ekki er heimilt að hafa 
íbúðir á jarðhæð skv. miðbæjarskipu
laginu og í almennum skilmálum 
aðalskipulags segir að á miðsvæðum 
skuli fyrst og fremst gera ráð fyrir 
verslunar og þjónustustarfsemi. Lóðar
hafar breyttu þegar teikningum og gerðu 
ráð fyrir atvinnustarfsemi á jarðhæð og 
voru þær teikningar samþykktar 
snarlega svo lítið hlé varð á byggingu 
húsanna.

Nú hefur verið samþykkt lýsing 
vegna breytinga á greinargerð mið
bæjarsvæðis M1 aðalskipulags sem 
gerir ráð fyrir að ákvæði um atvinnu
starfsemi á jarðhæð eigi aðeins við um 
Strandgötu og Fjarðargötu í skipulagi 
miðbæjarins.

Lýsing fyrirhugaðrar aðalskipulags
breyt ingar er sett fram og kynnt í 
upphafi verks í samræmi við skipu lags
lög til þess að almenningur, umsagn ar
aðilar og hagsmunaaðilar fái upplýsing

ar um fyrirhugaða skipulagsvinnu og 
geti sett fram sjónarmið, athugasemdir 
og ábendingar sem að gagni gætu 
komið við gerð skipulagsins.

Í tillögunum segir að byggð við 
Merkurgötu, Linnetsstíg, Gunnarssund, 
Mjósund, Austurgötu, Brekkugötu og 
Lækjargötu sem fellur innan miðbæjar
svæðisins M1 haldi sínum einkennum 
og geti áfram staðið óbreytt einungis 
sem íbúðarhúsnæði.

Ekkert er fjallað um Linnetsstíg á 
milli Strandgötu og Fjarðargötu þar 
sem eingöngu er atvinnustarfsemi í dag 
né heldur Linnetsstíg milli Strandgötu 
og Austurgötu.

Er það vilji bæjarstjórnar að heimilt 
verði að breyta starfsemi á jarðhæðum 
þessara húsa úr atvinnustarfsemi í 
íbúðarhús.

Það vekur athygli að óskýrum 
ákvæðum í greinargerð með aðalskipu
lagi frá 2014 sé kennt um. Í gildandi 
aðalskipulagi stendur m.a.: „Stefnt er 
að því að Strandgata og Austurgata 
verði hellulagðar ásamt Gunnarssundi, 
Mjósundi og Linnetsstíg sem verði 
hliðarverslunargötur.“ Ekki er fjallað 
um þennan texta í nýju breytingunum 

og ekki séð hvernig hann getur staðið 
áfram óbreyttur ef nýju tillögurnar ná 
fram að ganga.

Í miðbæjarskipulaginu er íbúða
byggðin við Austurgötu sem fellur 
undir miðbæjarskipulagið hverfisvernd

að og því erfitt að sjá að ákvæði um 
atvinnustarfsemi eigi við um þau hús.

Nú þarf að auglýsa lýsinguna sem 
samþykkt var í bæjarstjórn og gefa 
bæjarbúum tækifæri til að gefa umsögn 
um breytingarnar.

Breyta á skipulagi svo hægt verði að 
hafa íbúðir á jarðhæð á Dvergsreitnum

Heimilt verður að hafa íbúðir á Linnetsstíg ef núverandi tillögur verða samþykktar

Úr gildandi aðalskipulagi. Hvítstrikað merkir hverfisvernd.

Ástjarnarkirkja  
 Guðsþjónustur framundan

Allar guðsþjónusturnar hefjast kl. 17:00. 
Boðið er upp á frían heitan mat á eftir og gott samfélag. 

31. október  Siðbótardagurinn

7. nóvember  Allra heilagra messa

14. nóvember  Kristniboðsdagurinn  
sr. Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup prédikar  
og segir frá ferð til Kenýu í máli og myndum

21. nóvember  Guðsþjónusta

28. nóvember  Fyrsti sunnudagur í aðventu

5. desember  Aðventuhátíð Ástjarnarkirkju

Nánari upplýsingar á  www.astjarnarkirkja.is

BLAÐAAUGLÝSINGAR
VEFAUGLÝSINGAR

sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is
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Ástjarnarkirkja  
 Starf eldri borgara

Nánari upplýsingar á   www.astjarnarkirkja.is

Fundirnir eru kl. 13:30-15:30. 

Þeir hefjast með kaffispjalli, síðan fá gestir orðið 
og samveran endar á stuttri helgistund. 

27. október  Páll Ólafur Pálsson segir frá föður sínum Páli Hallbjörnssyni

3. nóvember  Svavar Knútur lyftir andanum

10. nóvember  Sr. Bragi J. Ingibergsson: Kynnir nýja ljóðabók

17. nóvember  Eldri borgarar frá Bessastaðasókn koma í heimsókn

24. nóvember  Kaffi og spjall

1. desember  Jólafundur í umsjá Sr. Karls Sigurbjörnssonar fv. biskups

Menningar og ferðamálanefnd 
ákvað á fundi sínum 1. október sl. að 
úthluta 13 aðilum samtals 2,7 milljónum 
kr. við seinni úthlutun menningarstyrkja 
Hafnarfjarðarbæjar.

Sex af þrettán viðburðum sem fá 
styrk eru tónlistarviðburðir, tvær 
ljósmyndasýningar fá styrki og fjöl
miðill fær styrk.

28 umsóknir bárust en 15 umsóknum 
var hafnað.

Menningarstyrkir eru afhentir tvisvar 
sinnum á ári til aðila og verkefna sem 
líkleg eru til að auðga og dýpka enn 
frekar listalíf bæjarins. 

Úthlutun styrkja Hafnarfjarðarbæjar 
byggir á mati á umsóknum. Menningar
viðburðir, listamenn, félagasamtök eða 
stofnanir sem sækja um styrk verða að 
tengjast Hafnarfirði með einhverjum 
hætti. Hér telur t.a.m. föst búseta, að 
viðburður/verkefni fari fram í 
Hafnarfirði og/eða að verkefni feli í sér 
kynningu á menningarstarfsemi 
Hafnarfjarðar.

WindWorks tónlistarhátíðin og Jólahjón 
fengu hæstu menningarstyrkina

2,7 milljónum kr. úthlutað, 28 sóttu um en aðeins 13 fengu

STYRKÞEGI VERKEFNI UPPHÆÐ
Jóhanna Ósk Valsdóttir Jólahjón  streymi og tónleikar á dvalarheimilum aldraðra í Hafnarfirði 400.000 
Pamela De S. Kristbjargardóttir WindWorks tónlistarhátið 400.000
Jón Rafnsson Síðdegistónar á útmánuðum 300.000
Bjarni Þór Jóhannsson Ljósmyndasýning af Hafnarfirði og Hafnfirðingum 250.000
Olga Björt Þórðardóttir Plássið, hlaðvarp 250.000
Hafsteinn Hafsteinsson Októberfest á Krydd veitingahúsi 200.000
Halla Björg Haraldsdóttir Syngjum saman  óskuldbindandi mánaðarleg söngstund með Guðrúnu Árnýju 200.000
Unnur Helga Möller Vegaljóð  Tónleikar um Tolkien 200.000
Eva Ágústa Aradóttir Ljósmyndasýning í Bókasafni Hafnarfjarðar 100.000
Leikfélag Hafnarfjarðar Leiklistarnámskeið fyrir byrjendur 100.000
Margrét Arnardóttir Óskalagastund Barnanna 100.000
Rósa Guðrún Sveinsdóttir Ella & Louis  heiðurstónleikar 100.000
Þorbjörg Signý Ágústsson Líf er list og list er líf 100.000

Frá afhendingu styrkjanna þar sem 
flestir styrkþegar voru mættir.
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Auglýst er eftir umsóknum frá félagasamtökum, fyrirtækjum eða 
einstaklingum um styrki til starfsemi og þjónustu sem fellur að 
hlutverki sveitarfélagsins.

 

Styrkir bæjarráðs
Seinni úthlutun 2021

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er til 1. nóvember 2021

Rafmagnsfjórhjól  
götuskráð fyrir 15 ára og eldri

Beltasnjóblásari  
87 cm breiður m/ rafstarti

Snjóblásari 
46 cm breiður m/rafhlöðu

Laufsuga/blásari  
m/ rafhlöðu og hleðslutæki

Verð aðeins kr. 650.000,-

Verð kr. 319.000,-

Verð kr.154.000,-

Verð kr. 72.000,-

www.rag.is | Helluhrauni 4 | sími 565 2727

ÚRVAL GÓÐRA TÆKJA 

VETRARDAGAR í Víðistaðakirkju
Þriðjudaginn 26. okt. kl. 20:00
KAFFIHÚSA- OG 
MENNINGARKVÖLD 
KÓRS VÍÐISTAÐASÓKNAR
Fjölbreytt dagskrá 
í tali og tónum.  
 

Miðvikudagur 27. okt. kl. 12:00
ORGELANDAKT OG 
KYRRÐARSTUND 
Sveinn Arnar Sæmundsson 
leikur valin orgelverk
Léttar veitingar í safnaðarsal  
á eftir.

Fimmtudagur 28. okt. kl. 20:00
GÍSLI Á UPPSÖLUM
Margrómuð sýning 
Kómedíuleikhússins.

Sunnudagur 31. okt.:
SUNNUDAGASKÓLI KL. 10
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ KL. 11
Barnakór Víðistaðakirkju syngur
undir stjórn Sveins Arnars 
organista og 
sr. Bragi leiðir stundina.
Vöfflukaffi í safnaðarsal.ENGINN AÐGANGSEYRIR ER 

Á VIÐBURÐI VETRARDAGA. Verið velkomin!

www.vidistadakirkja.is
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Þann 20. september var tilkynnt á vef 
Hafnarfjarðar að vegna viðgerða og 
uppfærslu á búnaði dælu og 
hreinsistöðvar Hafnarfjarðarbæjar í 
Hraunavík yrði Hraunavíkurstöð á 
yfirfalli út í sjó frá 20. september til 6. 
október 2021. Í tilkynningunni stóð: 
„Skólp frá stöðinni mun á þessu 
tímabili renna fram hjá kerfinu og beint 
út í sjó í gegnum frárennslisrör sem 
nær tvo kílómetra út.“ (feitletrun FF)

NÝJUM BÚNAÐI BÆTT VIÐ

Skolpið rann enn óhreinsað 19. 
október en skv. upplýsingum Guð
mundar Elíassonar, umhverfis og 
veitustjóra Hafnarfjarðarbæjar, var m.a. 
verið að bæta við búnaði í stöðina til að 
pressa vökva úr hrati sem síað er frá 
skolpinu áður en því er dælt til sjávar. 
Hafði vinnan við þetta tekið mun lengri 
tíma en áætlað var.

Á meðan rann skolpið til sjávar um 
neyðarrás sem nær rétt út fyrir 
stórstraumsfjöruborð en ekki 2 km út í 

sjó eins og segir í tilkynningu á vef 
bæjarins.

Sagði Guðmundur að verkinu væri 
nú lokið og væri verið að prufukeyra 
búnaðinn og ætti því skolpið að renna á 
ný hreinsað út um aðallögnina 2 km út 
í sjó þar sem því er sleppt út á 23 m 
dýpi.

Með tilkomu nýja búnaðarins verður 
nú hægt að losa hratið í Álfsnesi en 
áður þurfti að aka því vestur á Mýrar 

þar sem það hefur verið urðað í landi 
Fíflholts.

Á meðan skolpið hefur runnið 
óhreinsað til sjávar hafa íbúar tekið eftir 
brák á sjónum og að fuglager hefur 

verið á sjónum skammt undan skolp
hreinsistöðinni í Hraunavík.

Skolp Hafnfirðinga rann óhreinsað  
til sjávar í heilan mánuð

Endurbætur tóku tvöfalt lengri tíma en áætlað var og skolpið fór út um neyðarútrás á meðan

Dælustöðin er lengst til vinsti á myndini.

Hér má sjá fuglagerið í skolpinu rétt utan við dælu- og hreinsistöðina.
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Umhverfis og framkvæmdaráð 
óskaði á fundi sínum sl. miðvikudag, 
eftir að skipulagsfulltrúi mæti til fundar 
og upplýsi ráðið um stöðu vinnu við 
endurskoðun aðalskipulags og ítrekar 
bókun frá 2. júní sl. um mikilvægi þess 
að göngu og hjólastígar fái meira vægi.

Slíkir stígar hafa ekki haft mikið 
vægi á undanförnum árum ef frá er talið 
malbikaður stígur sem ná á í Kaldár
botna og hjólastígar við Bæjar hraun og 
Reykjavíkurveg. 

Umferð gangandi og hjólandi hefur 
aukist gífurlega á undanförnum árum 
og víst að margir fagni þessari áherslu
breytingu.

Mikill núningur hefur verið á milli 
hestamanna og annarra sem nota 

upplandið og hafa margir kvartað yfir 
yfirgangi hestamanna sem hins vegar 
telja að þeir þurfi að fá stórt svæði 
eingöngu fyrir sig auk þess að geta farið 
um bæjarlandið.

LEGA STÍGAR AÐ 
KALDÁRBOTNUM
Þráinn Hauksson hjá Landslagi mætti 

á fund umhverfis og skipulagsráðs og 
kynnti hugmyndir að legu göngu og 
hjólreiðastígar að Kaldárbotnum, en 
þegar hefur stígurinn verið lagður að 
Hvaleyrarvatnsvegi.

Umhverfis og framkvæmdaráð 
þakkaði kynninguna en hefur ekki fyrir 
því að birta hana með fundargerð svo 
íbúar geti skoðað og veitt umsögn.

Göngu- og hjóla-
stígar fái meira vægi

Úr fundargerðum

Telja óþarfa að eyða 
hátt í milljón í pólitískan 
starfshóp um sorphirðu

Sorphirða í Hafnarfirði - útboð 2022
Umhverfis og framkvæmdaráð 

samþykkir erindisbréf fyrir starfshóp 
um útboð sorphirðu og að starfshópinn 
skipi Helga Ingólfsdóttir og Árni Rúnar 
Árnason frá meirihluta og Helga Björg 
Arnardóttir frá minnihluta.

Fulltrúi Samfylkingarinnar lét bóka í 
fundargerð og taldi að vinna við 
ákvörðun á skipulagi sorphirðu og 
undirbúningur undir útboð geti og eigi 
að fara fram hjá embættismönnum 
sviðsins og í ráðinu sjálfu. „Óþarfi er að 
kosta til nærri 1 milljón króna í þessa 
vinnu með því að skipa starfshóp.“ 
Fulltrúar Bæjarlistans, Viðreisnar og 
Miðflokksins tóku undir bókun fulltrúa 
Samfylkingarinnar.

Hópurinn skal ákveða fyrirkomulag 
sorphirðu í Hafnarfirði, í samræmi við 
stefnu SSH (Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu).

Samhliða ákvörðun á fyrirkomulagi 
skal starfshópurinn taka þátt í vinnu 
vegna undirbúnings útboðs á sorphirðu.

Gert er ráð fyrir að hópurinn fundi að 
hámarki 10 sinnum. Áætlaður kostn
aður er um 800.000 kr.

Starfshópurinn skal halda fundar
gerðir sem lagðar verða fyrir umhverfis 
og framkvæmdaráð.

Hópurinn skal skila lokaskýrslu með 
tillögum til umhverfis og fram
kvæmda ráðs fyrir 1. febrúar 2022.



www.fjardarfrettir.is     9FJARÐARFRÉTTIR    |   ÞRIÐJUDAGUR 26. OKTÓBER 2021 

heilsaGY
M

OPNUNARTILBOÐ!  
ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND
Á AÐEINS 35.990 KR. (Gildir til og með 2. nóv 2021)

ELDRI BORGARAR, GRUNNSKÓLANEMAR, ÖRYRKJAR  
FÁ ÁRSKORTIÐ Á AÐEINS 24.990 KR.

Kortið gildir í líkamsrækt og sund,  
bæði í Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug.

OPIÐ HÚS!
Opið hús í nýju heilsuræktinni í Ásvallalaug 

laugardaginn 30. okt. frá 11:00 - 13:00.  
Verið velkomin að koma og skoða nýja og 

glæsilega aðstöðu GYM heilsu.
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Viltu losna við grenitré úr 
þínum garði?
Hafnarfjarðarbær býðst til að fjarlægja grenitré úr görðum íbúa, 
þeim að kostnaðarlausu. Tré sem uppfylla ákveðin skilyrði verður 
komið fallega fyrir á opnum svæðum á aðventunni. Áhugasamir eru 
hvattir til að hafa samband.

hafnarfjordur.is

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár Verslunarrými til leigu

Gott ca. 70 m² verslunarrými á 2. hæð í Firði
Upplýsingar gefur Guðmundur í síma 615 0009

„Afinn sem æfir fimleika er æsi
spenn andi saga fyrir hressa krakka, 
ömmur, afa og líka pabba og mömmur“, 
segir á baksíðu nýrrar bókar sem ungur 
Hafnfirðingur hefur gefið út. Smári 
Hannesson er ungur höfundur með 
óbeislandi ímyndunarafl, óseðjandi 
forvitni og bullandi skopskyn. Hann 
skrifaði þessa sögu þegar hann var 11 
ára gamall og fær hugarheimur barnsins 
að njóta sín í máli og myndum. Smári 
var fermdur í ár en hann myndskreytti 
bókina sjálfur.

Því sem næst frá því Smári gat 
skrifað, hefur hann skrifað smásögur og 
því var það að skrifa heila bók kannski 
bara eðlilegt framhald af því.

Smára finnst gaman að skrifa og 
hann fékk skemmtilega hugmynd að 
titli og byrjaði á að skrifa út frá honum. 
Svo fæddust fleiri hugmyndir sem hann 
fléttaði inn í söguna. Bókina má m.a. fá 
í Penn anum/Eymundsson á Strandgötu.

Bráðungur Hafn firð-
ingur gefur út bók

Smári Hannesson skrifaði bók 11 ára

Smári með bókina í Pennanum.

Framkvæmdum við lagfæringar á 
Fjarðargötu við Norðurbakkann er nú á 
lokametrunum. Hefur akreinum til 
norðurs verið fækkað í eina og í hring
torginu sömuleiðis, en það var tvöfalt á 
stuttum kafla. Þá hefur ný gangbraut 
verið gerð á móts við gönguleiðina á 
Norðurbakkanum og gangbrautin sem 
var næst hringtorginu hefur verið 
fjarlægð og ummerki um hana fjarlægð.

Á þetta bæði að skapa aukið öryggi 
fyrir gangandi vegfarendur og bæta 

flæði af gönguleiðinni á Norður bakk
anum við miðbæinn.

Ný gangbraut við 
Norðurbakka

Fjarðargata mjókkuð og gangbraut á nýjum stað

Gamla gangbrautin við hringtorgið 
hefur nú verið fjarlægð.

Nýja gangbrautin á móts við Norðurbakkann er vel upplýst og merkt.
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AUGLÝSINGAR
sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is
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Vegmúla 4, 108 Reykjavík 

TRAUSTIR  FASTEIGNASALAR

KRISTÍN MARÍA STEFÁNSDÓTTIR AÐALSTEINN JÓN BERGDAL

,,Hafnarfjörður er bærinn okkar og munum við
kappkosta að veita bæjarbúum persónulega og góða

þjónustu.
 Ef þú ert að hugsa um að selja eða kaupa

fasteign erum við til þjónustu reiðubúin fyrir
þig."

767-0777837-1177
AðalsteinnKristín
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Guitarama, gítarhátíð Bjössa Thor 
verður nú haldin í 20. sinn en sú hátíð 
hefur farið fram hérlendis, í Canada, 
Bandaríkjum og Noregi. Ekkert verður 
til sparað þegar Björn snýr aftur í 
heimabæinn þar sem hann „sleit fyrstu 
strengina“. Menningarhúsið Bæjarbíó 
verður fyrir valinu þar sem glæsilegur 
hópur tónlistarmanna kemur fram á 
Guitarama, 30. október kl. 20.

 Björn hefur valið hópinn af mikilli 
natni á þessum tímamótum og má búast 
við skemmtun á heimsmælikvarða sem 
enginn alvöru tónlistarunnandi má láta 
framhjá sér fara.

Þeir sem fram koma eru:
Óskar Logi, Vintage Caravan
Unnur Birna, Jethro Tull, Fjallabræður 

o.fl.
Þórður Árnason, Þursaflokkurinn, 

Stuðmenn o.fl. 
Jóhann Helgason, Change, Þú og ég, 

Magnús & Jóhann o.fl.
Reynir Hauksson, Flamenco 

gítarleikari á heimsmælikvarða
Birgir Hrafnsson, Ævintýri, Change, 

Svanfríður, Pops o.fl.

Ásamt hinni alþjóðlegu og heims
frægu sveit Guitar Islancio.

Þeim til fulltingis verður rythmaparið 
Skúli Gíslason trymbill og Sigurgeir 
Skafti bassaleikari, auk þess sem leyni 
gestur, erlend stjarna, kemur fram. Þá 
verður Þórður Árnason vígður inn í 
Guitar Islancio sem nýjasti meðlim urinn. 

Björn segir tónleikana vera í nokkuð 
nýjum stíl, farið verður af stað með 
akustisk lög og flamingótónlist en svo 
farið í rock and roll og endað með 
lögum m.a. frá Change og Svanfríði. 

Í fyrsta sinn sem Björn kom fram á 
sviði var í Flensborg, í pásu hjá 
Svanfríði sem spilaði undir dansi 1972. 

Því er vel við hæfi að leika lög með 
Svanfríði á tónleikunum.

Til gamans má geta að sá yngsti sem 
kemur fram er Óskar Logi Ágústsson, 
27 ára barnabarn Böðvars bóksala í 
Hafnarfirði.

Miðasala er á Tix.is og við innganginn 
ef ekki verður uppselt.

Tuttugasta Guitarama gítarhátíð Bjössa Thor
Úrvalslið tónlistarmanna með í að gera gítarhátíðina enn fjölbreyttari en áður

Pantaðu á netinu á
castello.is 
eða í síma 577 3333 

Castello pizzeria • Lágmúla 7 • Dalvegi 2 • Dalshrauni 13 
Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu

Hádegistilboð 9” pizza með 3 áleegjum 
og coke dós kr. 1.690

Hádegistiboð 12”pizza með 3 áleggjum 
og coke í dós kr. 1.990

Stór pizza með 2 áleggjum kr. 2.990

Heimsendingartilboð 12” pizza með 2 áleggjum, 
lítill skammtur af braustöngum og 2l gos kr. 3.990

Stór pizza af matseðli og stór margarita
eða hvítlauksbrauð kr. 4.890

TILBOÐ!

Fjölskyldutilboð Stór pizza með 2 áleggjum, 
miðstærð af hvítlauksbrauði, stór skammtur 

af brauðstöngum og 2l gos  kr. 4.980

Heimsendingartilboð 15” pizza með 2 áleggjum, 
stór skammtur af brauðstöngum og 2l gos kr. 4.790
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Ný Ásvallabraut, milli Skarðshlíðar 
og Kaldárselsvegar var formlega tekin í 
notkun í dag er Rósa Guðbjartsdóttir 
bæjarstjóri og Kristmundur Einarsson 
framkvæmdastjóri Snóks hf. klipptu á 
bleikan borða því til staðfestingar.

„Ásvallabrautin er afar mikilvægur 
þáttur í uppbyggingu og eflingu byggð-
ar  í Hafnarfirði og mun gjörbreyta 
sam göngum og aðgengi inn á nýjustu 
íbúða- og atvinnusvæði bæjarins.  Ný 
mis læg gatnamót við Krýsuvíkurveg 
voru tekin í notkun í árslok 2017 og 
fyrir ári var opnað fyrir umferð á tvö-
faldri Reykjanesbraut í gegnum Hafn-
ar fjörð. Opnun Ásvallabrautar er enn 
einn liður í því að greiða samgöngur 
innan bæjarins og milli hverfa“ segir 
Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri „Ég 
óska íbúum Hafnar fjarðar og starfsfólki 
fyrirtækja á svæðinu til hamingju með 
nýju brautina og veit að hún mun nýtast 
vel“

Gerð Ásvallabrautar var töluvert á 
milli tannanna hjá mörgum bæjarbúum 
og voru það aðallega íbúar í Áslandi 3 
og hestamenn sem mótmæltu legu 
hennar. 

Þó tengir hún saman fjarlæg hverfi 
og kemur til með að tengja bygg
ingarsvæði sem kom í framhaldi af 
Áslandi 3, eins og kemur fram á aðal
skipulagi og er undirbúningur skipulags 

þeirra þegar hafinn. Brautin liggur frá 
innsta hluta Skarðshlíðar og að 
hringtorgi á Kaldárselsvegi.

Eins og á þeim hluta vegarins sem 
liggur að byggingum á Völlum og í 
Skarðshlíð verður 50 km hámarkshraði 
á veginum.

HÁTT Í 3000 ÍBÚÐIR 
BYGGÐAR Á SVÆÐINU
Öllum lóðum í Skarðshlíð og 

Hamranesi hefur verið úthlutað eða í 
heild lóðum fyrir um 2300 íbúðir, þar af 
rúmlega 1.700 í Hamranesi sem ekki 
eru enn komnar í sölu. Uppbygging í 

Skarðshlíð er langt komin og fluttu 
fyrstu íbúarnir í sín hús sumarið 2019. Í 
Hamranesi eru framkvæmdir hafnar á 
verktakalóðum fyrir 148 íbúðir í 
fjölbýli auk þess sem Bjarg íbúðafélag 
hyggst byggja 148 íbúðir í hverfinu. 
Um mitt ár 2021 var þróunarreitum í 
Hamranesi úthlutað til átján aðila sem 
eru að vinna deiliskipulag á sínum 
reitum fyrir alls rúmlega 1400 íbúðir. Á 
nokkrum þessara reita eru framkvæmdir 
við það að hefjast. Áframhaldandi 
uppbygging í Áslandi er í undirbúningi 
og er gert ráð fyrir að úthlutun á lóðum 
í Áslandi 4 fyrir hátt í 500 íbúðir hefjist 
á vormánuðum 2022.

Íbúar fagna opnun vegarins sem 
styttir leiðir fyrir marga.

Bílastuð Eignaumsjónar - þrjár þjónustuleiðir í boði: 

» Bílastuð 0 - úttekt á hleðsluaðstöðu og framkvæmdaáætlun

» Bílastuð 1 - sérhæfð innheimta fyrir húsfélög vegna rafbílahleðslu

» Bílastuð 1+1 - heildarumsjón með rafbílahleðslu í húsfélögum

Er hleðslukerfi rafbíla
hausverkur

í húsfélaginu?

STUÐ 
1

Við aðstoðum við að leysa málin með hagsmuni 
húsfélagsins að leiðarljósi! Allt frá úttekt á fyrirkomulagi 
til heildarumsjónar með rafbílahleðslukerfi húsfélagsins.

thjonusta@eignaumsjon.is  |  eignaumsjon.is

2x14 = 99 mm x 140 mm

STUÐ 
0

Ásvallabrautin hefur verið opnuð
Tengir Skarðshlíð og Vellina við Kaldárselsveg

Bæjarfulltrúarnir Helga Ingólfsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir og Ólafur Ingi 
ómasson ásamt Kristmundi Einarssyni framkvæmdastjóra Snóks.
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Íbúar í Skarðshlíð fögnuðu opnunni.

Horft í suður í átt að Bláberjahrygg.
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24. Ratleik Hafnarfjarðar er ný lokið 
og 6. október var blásið til uppskeru
hátíðar í Hafnarborg. 

Ratleikurinn stendur yfir allt sumarið 
og eru þátttakendur leiddir vítt og breytt 
um bæjarlandið og jafnvel út fyrir það. 
Lögð eru út 27 ratleiksmerki, vandað 
loftmyndakort er gefið út sem þátt tak
endur fá frítt og með aðstoð þess leita 
þeir að merkjunum.

Í ár var þemað hraun og hraun
myndanir enda áhuginn mikill núna 
fyrir hraunum á Reykjanesi í ár.

METÞÁTTTAKA
Metþátttaka var í ár og til marks um 

það skiluðu 223 inn lausnum en 
fjölmargir skila ekki inn lausnum þó 
þeir taki þátt árlega. Þeir sem skila inn 
lausnum eiga kost á að vinna til ver ð
launa, Þrautakóngur, Göngugarpur og 
Léttfeti Ratleiks Hafnarfjarðar er 
útnefndur en dregið er úr hópi þeirra 
sem hafa fundið öll 27 merkin, 18 
merki og 9 merki. Tveir í hverjum 
flokki fá svo aukaverðlaun. Keppendur 
komu víða að þó Hafnfirðingar væru í 
miklum meirihluta.

Auk þess eiga allir sem mæta á 
uppskeruhátíðina kost á að fá útdráttar
vinninga en þeir voru 17 að þessu sinni. 
Fjölmörg fyrirtæki styrkja leikinn með 
því að gefa vinninga.

Flestir þátttakenda, 84, fundu öll 
merkin 27 en 83 fundu a.m.k. 9 merki 
en það eru tvöfalt fleiri en í fyrra. 55 
fundu a.m.k. 18 merki en það eru fleiri 
en undanfarin ár. Áætla má að komið 
hafi verið á ratleiksstað vel á sjötta 
þúsund sinnum.

Voru þátttakendur mjög ánægðir með 
leikinn í ár og margir voru að taka þátt 
í fyrsta sinn.

Fólk á öllum aldri tekur þátt í leiknum 
sem hentar einstaklega vel fyrir 
fjölskyldu og vinahópa.

Ómar Smári Ármannsson aðstoðaði 
við val á ratleiksstöðum og skrifaði 
lýsingar fyrir hvern stað. Ómar Smári, 
sem er lærður fornleifafræðingur, 
heldur úti síðunni ferlir.is þar sem finna 
má gríðarlegan fróðleik um minjar og 
sögu Reykjanesskagans.

ÞRAUTAKÓNGUR
Berglind Jónsdóttir er Þrautakóngur 

2021 og fékk flísjakka að eigin vali frá 
Cintamani. Sigurður Einar Aðal-
steinsson fékk  Bouse SoundLink 
Micro hátalara frá Origo og Hafdís 
Valdimarsdóttir, fékk 6 mánaða kort í 
sundlaugar Hafnarfjarðar.

GÖNGUGARPUR
Sveinn Elliði Björnsson er 

Göngugarpur 2021 og fékk flísjakka að 
eigin vali frá Cintamani. Vanesa 
Gregersen, fékk 6 mánaða kort í 
sundlaugar Hafnarfjarðar. Guðmunda 
Vilborg Jónsdóttir, fékk 3ja rétta máltíð 
fyrir 2 í Von mathúsi

LÉTTFETI
Sara Lind Sigfúsdóttir er Léttfeti 

2021 og fékk flísjakka að eigin vali frá 

Cintamani. Inga Steinþóra Guðbjarts
dóttir, fékk 15 þús. kr. gjafabréf frá 
Altís. Guðný Steina Erlendsdóttir, fékk 
6 mánaða kort í sundlaugar Hafnar
fjarðar

ÚTDRÁTTARVERÐLAUN
Sigríður Margrét Jónsdóttir, fékk 6 

mánaða kort í sundlaugar Hafnarfjarðar 
Tryggvi Már Elísson, fékk 3ja rétta 
máltíð fyrir tvo í Von mathúsi, Berg lind 
H. Jónsdóttir, fékk 15 þús. kr. gjafabréf 
frá Fjarðarkaupum, Anna Magnúsdóttir, 
fékk fjölskyldu ham borgaratilboð frá 
Burgerinn, Ásta Gunna Kristjánsdóttir, 
fékk 10 þús kr. gjafabréf frá Gróðrar
stöðinni Þöll, Aðalsteinn Einar 
Ey munds son, fékk gjafakörfu frá 
Gormur.is, Ágúst Haraldsson, fékk 
gönguleiðabók frá PennanumEy
mundssyni, Gréta Jessen, fékk gjafabréf 
frá Rif veitingastað, Sigurður Sveinn 
Antonsson, fékk Adidas íþróttatösku 
frá Músik og sport, Rósa Bóel 
Halldórsdóttir fékk gjafabréf frá Ban 
Kúnn, máltíð fyrir tvo, Vanesa Greg
ersen, fékk gjafabréf frá Krydd 
veitingastað, Kristófer Gauti Þór
hallsson, fékk Nike íþróttatösku frá 

Músik og sport, Gunnar G. Magnússon, 
fékk gjafabréf frá Ban Kúnn, máltíð 
fyrir tvo, Sara Lind Sigfúsdóttir, fékk 
fjölskylduhamborgaratilboð frá Burger
inn, Matthías Daði Gunnarsson, fékk 
gjafabréf frá Rif veitingastað, Indía 
Carmen Gunnarsdóttir, fékk gjafabréf 
frá Krydd veitingastað og Lára S. 
Halldórsdóttir, fékk 6 mánaða kort í 
sundlaugar Hafnarfjarðar.

MEÐ GÓÐUM STUÐNINGI 
FYRIRTÆKJA
Það er Hönnunarhúsið ehf. sem gefur 

leikinn út sem fyrr og hefur Guðni 
Gíslason lagt leikinn í 14 ár og haft 
umsjón með honum. Leikurinn er 
gefinn út í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ 
með góðum stuðningi frá fjölmörgum 
fyrirtækjum en aðalstyrktaraðilar í ár 
voru Terra og Cintamani.

Markmið leiksins er að efla útivist 
um leið og fólk er hvatt til að kynnast 
umhverfi og sögu mannvistar í Hafnar
firði og nágrenni.

Heimasíða leiksins er ratleikur.
fjardarfrettir.is

Facebooksíða leiksins er facebook.
com/ratleikur

Metþátttaka í Ratleik Hafnarfjarðar
Berglind Jónsdóttir er Þrautakóngur ársins en leikurinn stóð yfir í allt sumar

Vinningshafar í Ratleik Hafnarfjarðar 2021 frá vinstri: Guðný Steina Erlendsdóttir, Sara Lind Sigfúsdóttir, Léttfeti ársins, Inga Steinþóra Guðbjartsdóttir, 
Hafdís Valdimarsdóttir, Sveinn Elliði Björnsson Göngugarpur ársins, Guðmunda Vilborg Jónsdóttir, Berglind Jónsdóttir Þrautakóngur ársins, faðir Sigurðar 
Einars Aðalsteinssonar og Guðni Gíslason umsjónarmaður Ratleiks Hafnarfjarðar. Á myndina vantar Vanesu Gregersen.

Fjölmennt var á uppskeruhátíðinni í Hafnarborg.
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Anna Þórisdóttir og Daði Hreinsson, 
nýir eigendur Skóhallarinnar eru hæst 
ánægð með viðtökurnar.

Þau hafa tekið inn ýmsar nýjar vörur 
og munu bæta við á næstunni.

Nýjasta vörulínan er frá Kazar, bæði 
töskur og skór, sem Anna sgir gríðarlega 
vandaðar vörur á góðu verði. Segir hún 

leðrið í þeim einstaklega gott, og hand
bragðið sömuleiðis.

NÝ VEFVERSLUN
Ný glæsileg heimasíða og vefverslun 

hefur verið opnuð þar sem hægt er að 
skoða allar vörur verslunarinnar og 
kaupa en frí heimsending er á öllum 
skóm og töskum.

Þar má m.a. finna gott úrval útsölu
vara á mjög góðu verði.

Skóhöllin er opin alla virka daga kl. 
1018 og kl. 1016 laugardaga.

Nýir eigendur Skóhallarinnar  
ánægðir með viðtökurnar

Hafa tekið inn nýjar vandaðar vörur, bæði skó og töskur

Anna Þórisdóttir við nýju vörulínuna frá Kazar.
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Fjörlbreytt úrval af gardínum. Vandaður fatnaður frá 4F.

Hafnfirðingurinn Bartek Suchcicki 
rekur verslun í Firði undir tveimur 
merkjum, BodyZone og Euroblinds. 
Hann hóf rekstur 2016 í litlu rými í 
Firði en hefur tvisvar stækkað við sig 
og núna fór hann í mun stærra rými í 
norður end anum á 2. hæðinni.

FÆÐUBÓTAREFNI
Verslunin hefur dafnað vel en 

verslunin býður upp á mjög gott úrval 
af fæðubótarefnum og hvers kyns 
bætiefnum fyrir líkamsræktarfólk og 
fleiri. 

VANDAÐUR FATNAÐUR FRÁ 
4F OG GORILL WEAR USA
Þá er verslunin með mjög gott úrval 

af vönduðum fatnaði m.a. frá 4F, einum 
öflugasta fataframleiðandi í Póllandi og 
mikið af nýjum vetrarfatnaði. Einnig 
fatnaður í ræktina frá hinu þekkta 
Gorilla Wear USA.  

Vefverslun fyrir fæðubótarefnin og 
fatnaðinn er að finna á bodyzone.is

MIKIÐ ÚRVAL AF 
GARDÍNUM
Og undir merkjum Euroblinds  er 

boðið upp á mjög gott úrval á gardínum, 

felligardínum, rúllu gardínum, strimla
gardínum og einnig ýmsan búnað með 
þeim t.d. rafdrifbúnað.

Nánari upplýsingar um gardínurnar 
má finna á euroblinds.is

BodyZone og Euro Blinds stækka við sig
Mikil sala hefur kallað á aukið rými fyrir fjölbreytt vöruúrval

Bartek

Nýja verslunin er á 2. hæð í 
norðurenda Fjarðar
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Komdu  
í búningi  

í Fjörð!

Föstudag og laugardag
Hrekkjavökutilboð í verslunum!

Andlitsmálun  
Dans

Leikfangaland er skemmtileg og 
pínulítið öðruvísi leikfangaverslun sem 
staðsett er á fyrstu hæðinni í Firðinum.

Hún hefur vaxið og dafnað síðan hún 
var opnuð fyrir 6 árum.

„Við merkjum það að börnum jafnt 
sem fullorðnum finnst gaman að koma 
til okkar,“ segir Lilja Sigmundsdóttir, 
annar eigenda. Úrvalið er gífurlegt og 
allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Leikfangaland bíður upp á öll helstu 
merkin og búðin er bókstaflega stútfull 
af vörum.

„Við erum alltaf með eitthvað þema 
og nú er það að sjálfsögðu Halloween.  
Sjálf Halloween helgin verður 29.-31. 
október. Við bjóðum upp á mikið úrval 
af bæði búningum og ýmiss konar 
skreytingarefni fyrir þessa  daga.“

Í tilefni af því að Leikfangaland 
verður 6 ára nú í lok október  verður 
boðið upp á Halloweennammi alla 
helgina, föstudag, laugardag og sunnu
dag.

Það borgar sig að koma í Leik
fangaland og skoða úrvalið og byrja að 
huga að jólainnkaupunum.

Leikfangaland er einnig með flotta 
vefverslun www.leikfangaland.is þar 
sem þú getur fundið nánast allar vörur 
sem til eru í búðinni. 

Leikfangaland 6 ára  
og gefur Halloween nammi um helgina

Gríðarstór leikfangaverslun í verslunarmiðstöðinni Firði

Leikfangaland er fjölskyldurekið fyrirtæki og hér sýnir Sunna, dóttir eigendanna, okkur úrvalið af hrekkjavökuvörum.

Hjónin Lilja Sigmundsdóttir og 
Ólafur Magnússon við opnun 
Leikfangalands árið 2015.
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