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Framkvæmdir munu hefjast við 
stækkun verslunar mið stöðvarinnar Fjarð
ar að Strand götu á þessu ári. Samningar 
um fjármögnun er tryggður að sögn 
Guðmundar Bjarna Harðarsonar, fram
kvæmda stjóra Fjarðar. Að hans sögn er 
vinna við hönnun í fullum gangi og hefur 
Sigurður Guðmundsson, verkfræðingur 
hjá Strendingi verið ráðinn verkefna stjóri. 
Er áætlað að framkvæmdum muni ljúka á 
tveimur árum. 

Mun þetta breyta ásýndinni við 
Strandgötuna mikið enda hefur gatið, sem 
myndaðist þegar Hafnarfjarðarbíó og 
Kaupfélagshúsið voru rifin, verið lengi og 
nánast orðið hluti af miðbæjarmyndinni. 
Verslunum mun fjölga, Bókasafn Hafnar
fjarðar/marg miðlunarsetur, flytur í húsið 
og á efri hæðunum verður blanda af 
íbúðum og hótel búðum . Nýbyggingin er 
alls um 8.000 m² og í húsinu verður stór 

mat vöruverslun og verslunarrýmum mun 
fjölga á jarðhæð. Þá verður áhugaverður 
almenningsgarður á þaki 1. hæðar.

JÓLAVERSLUNIN GEKK 
GRÍÐARLEGA VEL
Að sögn Guðmundar Bjarna gekk jóla

verslunin mjög vel í Firði. Mjög líflegt 

var í verslunarmiðstöðinni og stöðugur 
straumur fólks í miðbænum þrátt fyrir 
risjótt veður á köflum. Segist hann líta 
björtum augum á fram tíðina og segir að 
miðbærinn eigi eftir að eflast með 
stækkun Fjarð ar og tengingu hans við 
Strandgötuna.

Miðvikudagur 5. janúar 2022    |    1. tbl. 20. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
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Framkvæmdir við stækkun 
Fjarðar hefjast á þessu ári

3,6  milljarða króna risaframkvæmd í hjarta Hafnarfjarðar

Útsalan
er hafin

/fjordur

NÆSTA BLAÐ áætlað
miðvikudaginn 2. febrúar

Gleðilegt ár!

Guðmundur Bjarni Harðarson og tillögumynd.

Take away 

tilboð

S: 578-0100

Frír forréttamiði
að andvirði allt að

2.000 kr fylgir
öllum pöntunum

yfir 5.990 kr

Gildir út janúar 2022
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Kl. 8 á morgnanna er búið að opna 
verslun Krambúðarinnar í Firði og þar 
ræður ríkjum Hafnfirðingurinn Hrefna 
Sif Ármannsdóttir.

Ilmur af nýbökuðu brauði tekur á 
móti fólki og hressilegt viðmót Hrefnu 
vekur athygli enda virðast margir 
viðskiptavinir þekkja hana og spjalla 
við hana.

Þarna hefur Hrefna staðið vaktina frá 
lok árs 2015, en verið hjá Sam kaups
keðjunni samtals í 11 ár og við verslun
ar störf í 19 ára.

Hann leynir sér ekki áhuginn á 
starfinu og segir hún Krambúðina vera 
fyrst og fremst þægindabúð eða 
hverfisverslun. „Þegar viðskiptavininn 
langar  erum við með það sem vantar.“

Krambúðirnar, sem eru 20 talsins um 
land allt, eru í eigu Samkaupa.

EKKI TIL FALLEGRI 
VERSLUNARHUGMYND
„Það eru ekki til fallegri verslunar

hugmynd í heiminum en kaupmaðurinn 
á horninu, kaupmaðurinn í hverfinu. 
Persónulegur, vinalegur, reynir að 
redda öllum eftir bestu getu. Þannig 
viljum við vera, en samt á nýjan hátt 
fyrir nýjan tíma – hraðari og kröfu
harðari tíma,“ segir Hrefna sem segir 
Krambúðina vera þjónustudrifna 
nauðsynjaverslun, hverfisverslun sem 
leggur mikla áherslu á sanngjarnt verð 
á nauðsynjavörum og skjóta þjónustu 
við neytendur á hraðferð. „Við leggjum 
mikla áherslu á vinalegt viðmót og 
þægindi.“

SAMKAUPSAPPIÐ
Samkaupsappið, sem virkar líka í 

Krambúðinni, veitir 2% afslátt af allri 
verslun og býður upp á alls konar 
sértilboð og virkar appið í öllum 
verslunum, Samkaupa, Nettó, Iceland, 
Kjörbúðarinnar auk Krambúðarinnar 
um allt land.

STOLT AF 
SAMFÉLAGSÞJÓNUSTU

Hrefna segist afar stolt af því að 
vinna hjá Samkaupum. Segir hún að 
samfélagsábyrgðin þar skipta sig miklu 
máli og umhverfismálin sem fyrirtækið 
taki föstum tökum. Segir hún fyrirtækið 
styrkja fjölmörg samfélagsverkefni og  
leggja áherslu á að lágmarka neikvæð 
umhverfisáhrif af starfseminni og nýta 
auðlindir eins og kostur er.

GOTT VÖRUÚRVAL
Vöruúrvalið er gott að sögn Hrefnu 

en þar má finna flestar þær matvörur 
sem fólki vanhagar um í erli dagsins.  
Hrefna segir stóran hóp koma eftir 
einstökum vörum á hraðferð en hún 
segist einnig eiga fastan hóp 
viðskiptavina sem kaupi einn flestar 
sínar dagvörur hjá henni í Krambúðinni 
enda líki fólki vel við að að koma í 
Fjörð og kaupa inn. 

En sjón er sögu ríkari og Hrefna tekur 
vel á móti sínum viðskiptavinum.

Nýbakað brauðið kemur úr ofninum á níunda tímanum á morgnana. Vöruúrvalið er gott í Krambúðinni í Firði, ekki síst af mjólkurvörum.

Gott úrval er af kaffi- og bökunarvörum.

Hrefna Sif Ármannsdóttir tekur stolt á móti viðskiptavinum sínum og vill helst kynnast þeim öllum.

Hrefna tekur vel á móti viðskiptavinum 
Krambúðarinnar í Firði

Segist stolt af því að vinna hjá fyrirtæki eins og Samkaupskeðjunni

KYNNING
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Gerðu súperkaup

SÚPER
ÚTSALA

Rafmagnsverkfæri 20% • Handverkfæri 20% • Hillurekkar (Avasco) 20%  • Loftpressur (Stanley) 20%
Verkfæratöskur 20% • Spray, lökk (Painters Touch) 20% • Ryksugur 20% • Leikföng (Fischer) 35% • Glær lökk (Finess) 20%  

Vegg og Tak (Málning) 35% • Allar jólavörur 30-50%  • Parket 25% • Flísar 35% • Gjafavara 25%
Vegg- og loftaþiljur  25%  • Strauborð og þvottasnúrur 25% • Matarstell, glös og könnur 30-50%

Hnífapör og eldhúsáhöld 30% • Glös og diskar 30-50% • Pottar og pönnur 20-40% • Klukkur 25% 

Bökunarvörur 30% • Herðatré 30% • Moppur og kústar 25 • Hreinsiefni og áhöld 25% • Box og körfur 25%
Skálar og eldföst mót 30% • Rykgrímur 30% • Ljós (Gildir ekki af Hue) 25%  • Útivistafatnaður 25%  

Vinnufatnaður 20-25% • Barnaöryggisvörur 30% • Jólaskraut 30-50% 
Slökkvitæki og reykskynjarar 25% • Handsótthreinsivörur 30%  

Seríur og jólaljós 30-50%  og margt fleira
Skoðaðu útsölu-
blaðið á husa.is

Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til 
verkefna, viðburða og 
samstarfssamninga á sviði 
menningar og lista í Hafnarfirði

Menningar- og ferðamálanefnd metur 
umsóknir eftir markmiðum verkefna og hvernig 
þau nýtast til að efla fjölbreytt menningarlíf 
bæjarbúum og hafnfirskum listamönnum til 
góðs.

M
enning

a
rstyrkir

Umsóknum skal skilað með rafrænum hætti 
í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is til 
og með 8. febrúar

hafnarfjordur.is    585 5500

Hver verður bæjarlistamaður 
Hafnarfjarðar 2022?

Óskað er eftir umsóknum eða rökstuddum 
ábendingum sem menningar- og 
ferðamálanefnd mun hafa til hliðsjónar við 
val á bæjarlistamanni.  

Skilafrestur tilnefninga er 1.febrúar

Umsóknum og ábendingum skal skilað á 
rafrænu eyðublaði á vef Hafnarfjarðarbæjar.
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Gleðilegt ár kæri lesandi og 
takk fyrir samfylgdina á liðnu 
ári.

Fjarðarfréttir munu koma út að 
jafnaði mánaðarlega á þessu ári. 
Gott samstarf við verslunar

miðstöðina Fjörð um Fjarðarfréttir hefur stutt mjög 
við útgáfuna og á köflum nánast tryggt að hægt sé 
að halda úti bæjarblaði. Og vonandi sjá fleiri 
hafnfirsk fyrirtæki hag sinn í að hér sé lifandi 
bæjarblað en útgáfa slíkra blaða er mjög erfið, ekki 
síst í stóru bæjarfélagi eins og Hafnarfirði. 
Fjarðarfréttir er galopið fyrir fréttir af fyrirtækjum í 
bænum, hvort heldur í blað eða á vefinn þar sem 
plássið er ekki takmarkað.

Það er fagnaðarefni að bjart er framundan í 
byggingarmálum í Hafnarfirði eftir tímabil 
íbúðaskorts og fólksfækkun sem er einstakt í langri 
sögu Hafnarfjarðarkaupstaðar. Ungt fólk hefur sótt 
út fyrir bæinn eftir fyrstu íbúð og eldra fólk sem vill 
minnka við sig hefur líka þurft að leita í 
nágrannasveitarfélögin en vonandi verður úrval 
íbúð betra á næstu árum og nægilegt til að fólk þurfi 
ekki að leita annað.

Mikið er byggt af atvinnuhúsum í syðstu hverfum 
bæjarins á sama tíma og þrengt er að minni iðnaði 
á eldri svæðum þar sem koma á íbúðum fyrir. Efitt 
reynist að finna hentugt húsnæði fyrir minni iðnað 
og þjónustu á sama tíma og mikið framboð er af 
geymsluhúsnæði og sk. dótakössum og stærri 
iðnaðarlóðum. Má velta því fyrir sér hvort markviss 
stefna sé til fyrir atvinnuuppbyggingu í Hafnarfirði 
og hvort þrengja eigi svo að iðnaði í gömlu 
hverfunum að hann muni hrökklast í syðsta hluta 
bæjarins og svokallað fimm mínútna hverfi verið 
hrein blekking þar sem flestir þurfi að aka langt til 
vinnu.

Kosningar eru framundan og nú er tækifæri fyrir 
flokkana sem bjóða fram að hætta þeim ósið að 
mynda meiri og minnihluta óháð afstöðu til mála. 
Bæjarbúar eiga heimtingu á fullvirkri 11 manna 
bæjarstjórn í Hafnarfirði, mönnuð fulltrúum íbú
anna. Það á enginn að sitja utangátta í bæjarstjórn 
og mættu Hafnfirðingar taka Akureyringa sér til 
fyrirmyndar í þeim efnum. Að vera bæjarfulltrúi er 
ekki atvinna heldur hugsjón sem reyndar er greitt 
vel fyrir. Gera á fólki úr öllum starfsstéttum 
möguleika á að starfa í bæjarstjórn og eðlilegt væri 
að allir fundir yrðu eftir kl. 17 á daginn svo fólk geti 
stundað sína vinnu. Áfram Hafnarfjörður!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Gym heilsa opnaði nýja líkamsræktarstöð í húsnæði 
Ásvallalaugar þann 30. október sl. en þá var gestum 
og gangandi boðið að koma við og skoða nýju 
stöðina.

Margir Hafnfirðingar þekkja vel til starfseminnar 
enda hefur Gym heilsa verið með mjög vinsæla stöð í 
kjallara Suðurbæjarlaugar síðan 1999.

Gym heilsa núna bæði í 
Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

Hjónin Kjartan Már og Anna María.

Bjartur tækjasalurinn með fjölbreyttum tækjum.

Nýjustu og fullkomnustu tækin.

Kjartan Már Hallkelsson, eigandi Gym heilsu segir 
nýju stöðina vera búna nýjum og fullkomnum tækjum 
og hafi notendur tækifæri á að fylgjast með 
sjónvarpsdagskrá á fjórum sjónvarpsskjáum á meðan 
æft er. Stórir gluggar gera húsnæðið bjart og opið en 
auk tækjasalar er boðið upp á sal fyrir teygjuæfingar.

Öll kort sem keypt eru í Gym heilsu í Hafnarfirði 
gilda í heilsurækt og sund í Ásvallalaug og 
Suðurbæjarlaug. Kortið gildir einnig í sund í Sundhöll 
Hafnarfjarðar. Þá er hægt að nota aðrar GYM heilsu 
stöðvar utan Hafnarfjarðar gegn greiðslu aðgangseyris 
í sund á viðkomandi stað.

Stöðvarnar eru opnar á sama tíma og sundlaugarnar.
Alls rekur Gym heilsa fimm stöðvar, í Grindavík, í 

Vogum, á Álftanesi og stöðvarnar tvær í Hafnarfirði.

 ÆFINGAÁÆTLUN
Kjartan bendir sérstaklega á að allir meðlimir geti 

pantað sér ókeypis tíma með þjálfara. Í tímanum sé 
kennt á tækin og sérsniðin æfingaáætlun útbúin. 
Bendir hann á að mikilvægt sé að fá slíkan tíma í 
upphafi og gott sé að tala við þjálfara á a.m.k. þriggja 
mánaða fresti til að fá nýja æfingaáætlun.
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Prófaðu FRJÁLSAR
Nýtt tímabil að hefjastFRJÁLSAR Í VETURFRJÁLSAR Í VETURFRJÁLSAR Í VETUR

Framúrskarandi þjálfarar kenna frjálsar í gegnum 
æfingar, þrautir og leiki. Frábær aðstaða í Kaplakrika. 
Strákar og stelpur æfa saman. Skipt í hópa eftir aldri

Sjá nánar á fh.is/frjalsar

Nýtt tímabil að hefjast
Komdu og prófaðu

Nýtt tímabil að hefjast
Komdu og prófaðu

TRACK AND FIELD IN HAFNARFJÖRDUR
ages 5 and up - further information

fh.is/frjalsar 

LEIKSKÓLAFRJÁLSARNÝTT

Frjálsar fyrir krakka fædda 2016

Laugardaga kl 10:00 í Kaplakrika

sjá nánar á fh.is/frjalsar
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Grunn laug
Sundskóli SH 0. Fyrir 2-5 ára 1 x í viku (með foreldrum) 
Sundskóli SH 1. Fyrir 4-5 ára 2 x í viku
Sundskóli SH 2. Fyrir 5-6 ára 2 x í viku
Sundskóli SH 3. Fyrir 6-7 ára 2 x í viku

Djúp laug
Sundskóli SH 4. Fyrir 7-10 ára 2 x í viku
Sundskóli SH 5. Fyrir 8-12 ára 3 x í viku

SKRÁNING ER HAFIN
FYRIR VORÖNN 

2022
 

SKRÁNING Á 
sportabler.com/shop/sh

HAFA SAMBAND: 
skrifstofa@sh.is
Sími: 555-6830

Sundkennsla í 4 vikur 2x í viku fyrir 
fullorðna. Kennsla þriðjudaga og 

fimmtudaga kl. 20-21 Ásvallalaug. 

Næstu námskeið byrja:

Sundkennsla í boði fyrir 
2 - 12 ára

SKRIÐSUNDNÁMSKEÐ FYRIR
FULLORÐNA

SUNDSKÓLI SH
STIG 0 TIL 5

11. febrúar
8. febrúar
8. mars

Aðhaldsfatnaður

Mótunarfataður

Aðgerðafatnaður

Undirföt

Leggings

Sundföt

Flatahrauni 5a

Instagram: @Sassy.is

220 Hafnarfjörður

www.Sassy.is

Sími: 776-8878

Facebook: Sassy.is
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Skrifstofa til leigu!
Til leigu um 18 m² skrifstofa á Bæjarhrauni 2 frá 1. mars nk.

Skrifstofan er á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Upplýsingar í síma 896 4613.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Guðrún Brá Björgvinsdóttir kylfingur 
úr Golfklúbbnum Keili er íþróttakona 
Hafnarfjarðar og Róbert Ísak Jónsson 
sundmaður úr Íþróttafélaginu Firði og 
SH er íþróttakarl Hafnarfjarðar. Þetta 
var tilkynnt  27. desember sl.

Afrekslið Hafnarfjarðar 2021 er 
meistaraflokkur kvenna í körfuknattleik 
í Haukum. 

Á árinu 2021 hafa um 300 ein stakl
ingar unnið Íslandsmeistaratitla og/eða 
bikarmeistaratitla með hafnfirsku liði.

Þá fékk Sundfélag Hafnarfjarðar ÍSÍ 
bikarinn.

Meistaraflokkur kvenna í körfu
knattleik í Haukum náði að verða í 
öðru sæti á Íslandsmótinu, varð 

bikarmeistari og meistari meistaranna í 
haust. Einnig vann liðið fyrsta Evrópu
leik sem íslenskt kvennalið hefur unnið 
núna í haust þegar portúgalska liðið 
Union Sportiva var lagt í forkeppni 
EuroCup og fór í riðlakeppni Evrópu
keppninnar, fyrst íslenskra kvennaliða í 
körfu knattleik. 

Róbert Ísak Jónsson er fjórfaldur 
Íslandsmeistari í 25 m laug í flokki S14 
og þrefaldur Íslandsmeistari í 50m 
laug. Einnig setti hann fjölda Íslands
meta á árinu. Hann vann silfur verðlaun 
í 100 m flugsundi og brons verðlaun í 
200 m fjórsundi á EM á Madeira. Á 
Paralympics 2020 í Tókýó, sem fór 
fram 2021 náði hann 6. sæti í 100 m 
flugsundi og 200 m fjórsundi. 

Guðrún Brá Björgvinsdóttir er ein 
af fremstu kylfingum landsins og hefur 
verið það í mörg ár. Á árinu varð hún 
Íslands meist ari kvenna í holukeppni og 
sigraði á móti B59 á mótaröð þeirra 
bestu. Guðrún Brá er atvinnukylfingur í 
golfi og leikur á Evrópumótaröð 
kvenna þar sem hún var með fullan 
þátttökurétt á árinu. Hún tók þátt í 
sextán mótum á árinu og vann sér inn 
þátttökurétt á lokamóti á Evrópu móta
röðinni á Spáni í nóvember sl. Besti 
árangur hennar í ár var 8. sæti á ATS í 
Saudi Arabíu í nóvember. Guðrún Brá 
heldur fullum rétti á árinu 2022 á LET 
mótaröðinni sem hefst í febrúar. Hún er 
fjórða íslenska konan sem náð hefur 
keppnisrétti á móta röðinni.

Ekki var haldin hefðbundin íþrótta
hátíð í ár vegna COVID19.

Guðrún Brá og Róbert Ísak eru 
íþróttamenn Hafnarfjarðar 2021 

Frábærir þjálfarar sem hjálpa

6 VIKNA BYRJENDANÁMSKEIÐ

- Hjól: Þriðjudagar 
- Hlaup: Miðvikudagar 
- Sund: Föstudagar

Æfingar 3x í viku

Með þjálfara

Kynningarfundur 12. janúar

þér að ná markmiðum þínum

Innifalið:
Aðgangur að sundlaug á æfingum

Þjálfari á öllum æfingum, farið yfir grundvallaratriði í þríþraut

Verð: 15.900 kr.
*Hjólaæfingar eru í World Class og greiðir fólk sér fyrir aðgang þar

Fundurinn er í sal í Ásvallalaug
Kl: 20:00 

Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Róbert Ísak Jónsson íþróttamenn Hafnarfjarðar..

Forrétta

tilboð

Premium vængir
og drykkur

1.590 kr
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Útsalan
er hafin

/fjordur


