
www. f ja rda rpos tu r inn . i s

50%50% afsláttur   afsláttur  
af fatnaði  af fatnaði  Nema af LiberteNema af Liberte

20%20% afsláttur af  afsláttur af snyrtuvörumsnyrtuvörum

AnnaAnna

Miðvikudagur 2. febrúar 2022    |    2. tbl. 20. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Útsölur í fullum gangi
Gerið góð kaup í miðbæ Hafnarfjarðar
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NÆSTA BLAÐ 
þriðjudaginn 

1. mars

K a f f i
tilboð

Kl 14-17:00

Kaka að eigin
vali og

kaffi/te/kakó  

1.290 kr

Útsölur eru í fullum gangi í verslunar
miðstöðinni Firði og enn meiri afsláttur. 
Nú er rétti tíminn til að versla og hvar er 
betra að versla en í heimabæ?

Gera má góð kaup enda er afsláttur 
5060% á mörgum vörum og því hægt að 
gera mjög góð kaup.

Slakað hefur verið á sóttvarnarreglum 
og nú á því að vera áhættuminna að vera 
innan um fólk þó auðvitað sé hvatt til 
grímunotkunar og annarra varúðar
ráðstaf ana.

Starfsfólkið í Firði býður bæjarbúa og 
aðra velkomna og vill leitast við að veita 
sem allra bestu þjónustu.

Frumhönnun á stækkun á Firði er í 
fullum gangi og vonandi verður fljótlega 
hægt að kynna fyrir bæjarbúum mótaðri 
tillögur en áður en kynningin sem var á 
jarðhæðinni hefur verið flutt á 2. hæðina 
við hliðina á Úr og gull.

Enn meiriafsláttur
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Fjögurra ára naglastofa og skóli
Fagrir fingur í Firði hefur getið gott orð og hefur öðlast viðurkenningu

Fagrir fingur, naglastofa og skóli 
fagnaði 4 ára afmæli sínu í gær. Það er 
Hafnfirðingurinn Sigrún Mist Gunn
arsdóttir sem stofnaði og á fyrirtækið 
og segir hún að reksturinn hafi gengið 
mjög vel.

Sigrún rekur naglaskóla þar sem hún 
leggur áherslu á að vandaða kennslu og 
því kennir hún aðeins í litlum hópum 
og sér hún alfarið um kennsluna.

Hjá henni starfa 3 sjálfstæðir nagla
fræðingar og segir hún að starfsemin 
hafi farið vel af stað og stofan hafi 
öðlast viðurkenningu og sé vel þekkt. 
Hún segir að hún hafi verið örlítið 
smeyk að hefja eigin starfsemi en sá ótti 
hafi verið ástæðulaus. Hún hóf 
starfsemina í norðurenda Fjarðar á 2. 
hæðinni en hafi svo flutt sig í suður
endann þegar stærra rými bauðst og 
hentaði betur undir þessa blönduðu 
starfsemi.

Aðspurð segir hún að flestir 
viðskiptavinirnir komi aftur og aftur en 

boðið er upp á acrýl og gel neglur sem 
settar eru ofan á eigin neglur og svo gel 
lökkun á eigin neglur fyrir þá sem vilji 
ekki mjög langar neglur.

Sigrún segir stráka koma sífellt meira 
til að fá skraut á eigin neglur en annars 
eru flestir viðskiptavinirnir konur. Segir 
hún aðspurð að flestir kjósi náttúrulega 
lengd en smekkurinn sé misjafn, fólk 
vilji allt frá stuttum neglum upp í mjög 
langar neglur.

Fagrir fingur selur einnig ýmis efni til 
naglastofa og snyrtifræðinga.

Sigrún Mist Gunnarsdóttir naglafræðingur.

Aðeins ímyndunaraflið takmarkar útlitið á nöglunum.
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Alla Plugari býr til nýstárlegar blómaskreytingar

Artis er ný blóma og gjafavöruverslun 
í Firði þar sem glæsilegar, nýstárlegr 
blómaskreytingar hafa vakið mikla 

athygli. Það er hún Alla Plugari sem 
útbýr þessar blómaskreytingar m.a. í 
glervösum. Eru skreytingarnar sérstak

lega litríkar og hafa vakið töluverða 
athygli. Auk gjafavara er Alla líka með 
lifandi blóm, m.a. fjölmarga liti af 

Calypso blómum sem ekki er að finna í 
öðrum búðum svo vitað sér. Lítil búð 
sem vert er að heimsækja!
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Sími 774 2707  |  Fagrir fingur á Facebook

Ný verslun!
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Ný leið í Hellnahraun, 
Hafnarfirði
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Pöntunarþjónusta á vegum 
Strætó í Hellnahraun. 
 
Frá og með 1. febrúar  
mun ný strætó leið númer  
26 þjónusta iðnaðarhverfið  
Hellna hraun í Hafnarfirði.

Leiðin verður í pöntunarþjónustu sem þýðir að 
viðskiptavinir panta ferð með því hringja í Hreyfil  
í síma 5885522 minnsta kosti 30 mínútum fyrir 
áætlaða brottför skv. tímatöflu.

Tímtöflur eru aðgengilegar inn á straeto.is

Eingöngu er hægt að greiða fyrir ferðina um borð 
leigubílnum með því að sýna Klapp kort, KLAPP tíu 
eða fargjald í Strætó appi eða Klapp appi.

Pöntunarþjónusta
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Frekar rólegt er yfir hafnfirsku 
stjórnmálaflokkunum þó Sam
fylking og Sjálfstæðis flokk ur 
hafi báðir boðað prófkjör og 
Bæjarlisti röðun á lista.

Stjórnmálaumræða er nær 
engin og flokkarnir bíða með að birta stefnuskrá 
sína. Í sveitarstjórnum er munur á milli flokka allt 
annar og minni en í þingkosningum og einstaklingar 
virðast skipta meira máli en flokkarnir og formleg 
stefnuskrá þeirra. 

Áhugi virðist ekki vera sérstaklega mikill á 
þátttöku í pólitísku starfi í sveitarfélaginu og ekki 
auðvelt fyrir hvern sem er að taka þátt enda 
hreinlega ekki gert ráð fyrir að fólk stundi fulla 
vinnu sem ætti að vera sjálfsagður hlutur.

Öflug uppbygging í miðbænum er mikilvæg eigi 
verslun og þjónusta að lifa þar af. Hefur margsinnis 
verið kallað eftir markvissri stefnumótun og 
uppbyggingu en bútasaumsskipulag ætlar að vera 
alls ráðandi eins og svo oft áður. Fólk þarf að vera 
stórhuga í miðbænum, leggja fram metnaðarfullar 
og djarfar hugmyndir og skapa umræðu um framtíð 
miðbæjarins okkar. Mikilvægara er að fjölga 
verslunar og þjónusturýmum en að fjölga íbúðum 
enda er reynslan sú að íbúðir skapa sáralítið líf. Á 
árum áður döfnuðu verslanir og þjónusta í íbúðar
götum en slíkt er nær alveg horfið. Laða þarf að 
öflugar verslanir og auka vöruúrval í bland við þær 
verslanir sem fyrir eru. Nú þegar loksins er verið að 
ganga frá gamla hafnarkantinum á Norðurbakkan
um sést vel hversu stór mistök það voru að hafa ekki 
verslanir og þjónustu á neðstu hæðum sem snúa að 
bryggjunni. Eflum miðbæinn og sýnum þor!

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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Ár hvert veitir bæjarráð félagasamtökum, fyrirtækjum eða einstaklingum 
styrki til starfsemi og þjónustu sem fellur að hlutverki sveitarfélagsins.
Umsóknir eiga að berast rafrænt í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is 

 

Styrkir bæjarráðs
Fyrri úthlutun 2022

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er til og með 18. mars

Sveitarstjórnarkosningar fara 
fram 14. maí. Flokkar og fram
bjóðendur leggja þá fram stefnu 
sína og framtíðarsýn fyrir bæinn 
og reyna að svara spurningunni 
um í hvers konar bæ við viljum 
búa. Ég býð mig fram í 1. sætið á 
lista Samfylk ingarinnar í flokks
vali flokksins sem fram fer 12. 
febrúar. Því ætla ég í stuttu máli að 
útlista hér hvernig bæ ég vil sjá.  

LÝÐRÆÐISBÆRINN  
HAFNARFJÖRÐUR
Virkt íbúalýðræði er ein af grunnstoðum opinnar 

stjórnsýslu. Ávinningurinn af samráðsmenningu innan 
sveitarfélags er margvíslegur. Hún ýtir undir ánægju íbúa 
og virka þátttöku þeirra í starfsemi, stefnumótun og 
ákvarðanatöku sveitar félagsins. Bæjarfélagið á því að 
leita meira til íbúa og auka þátttöku þeirra í stjórnun og 
stefnumótun sveitarfélagsins. 

VELFERÐARBÆRINN 
HAFNARFJÖRÐUR
Með sterkri almennri velferðarþjónustu er lagður 

grunnur að réttlátu samfélagi. Mikilvægt er að í 
bæjarstjórn veljist fólk sem er umhugað um velferðar
þjónustuna, hópana sem nýta sér hana og fólkið sem 
starfar innan hennar. Einnig lít ég svo á að það sé 
hlutverk bæjarstjórnar að jafna byrðarnar í samfélaginu 
með því að létta álögur á barnafjöl skyldum og tekjulægri 
hópum. 

MENNTA- OG FRÍSTUNDA BÆRINN 
HAFNARFJÖRÐUR 

Menntastefna bæjarins á að byggja á gildum um 
jöfnuð, félagslegt réttlæti og mannréttindi. Verkefni 
skólanna er að jafna stöðu nemenda þannig að allir nem
end ur, óháð efnahag, geti þrosk að hæfileika sína til þess 
að geta nýtt tækifærin sem þeim bjóðast. Það er því 
grund vallar atriði að halda gjaldtöku í lágmarki í 
skólastarfi. Auk þess eiga öll börn og unglingar að geta 
tekið þátt í skipulögðu frístundastarfi óháð efnahag.  

SKIPULAG OG SAMGÖNGUR 
Samgöngu og skipulagsmál tengjast nánum böndum 

og samþætting þeirra er lykilatriði fyrir þróun byggðar. 
Skipulagið á að þróast á forsendum íbúanna, fjöl breytts 
mannlífs og lífsgæða. Í þessu samhengi skiptir uppbygg
ing Borgarlín unnar og efling almenningssamgangna 
meginhlutverki. Skipulag bæjarins á að vera vistvænt, 
styðja við lýðheilsu og stuðla að félagslegri blöndun. 

ÉG ÓSKA EFTIR STUÐNINGI YKKAR Í 
1. SÆTIÐ 
Ég ber almannahag fyrir brjósti og er tilbúinn til þess 

að vinna að hag bæjarbúa með þessi gildi í farteskinu. Ég 
óska eftir stuðningi jafnaðarfólks í 1. sætið á lista 
Samfylkingarinnar í flokksvalinu 12. febrúar og er 
tilbúinn til þess að leiða Samfylkinguna til sigurs í bæjar
stjórnarkosningum í vor. 

Höfundur er varabæjarfulltrúi og býður sig fram 
til að leiða lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði í 
næstu bæjarstjórnarkosningum. 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Í hvernig bæ viljum við búa? 

Gott færi var en kalt á skíðasvæði höfuðborgarbúa þegar keppt var í sprettgöngu á skíðum. Hér má sjá 
keppni í kvennaflokki þar sem „Flensborgarinn“ Mari Järsk (nr. 62) sigraði örugglega.
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Vissir þú og skíðagöngusvæðið í 
Bláfjöllum nær inn í Hafnarfjörð?

Lestu fréttir og aðsendar greinar á veffréttamiðlinum www.fjardarfrettir.iswww.fjardarfrettir.is
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Garndagar

WWW.A4.IS /A4VERSLANIR

20%
afsláttur af 
öllu garni &

hannyrðavörum

27. janúar – 7. febrúar

Hafnarfjörður
er sannarlega bær tækifæranna

Ég óska eftir stuðningi 
í 4. sæti í prófkjöri 

Sjálfstæðisflokksins 
sem fer fram 3.-5. mars 

næstkomandi.

Magnús Ægir Magússon 
rekstrarhagfræðingur og 

varabæjarfulltrúi
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Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar gegn 
greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

www.gymheilsa.is

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í  
Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug og í sund í Sundhöll Hafnarfjarðar

GYM HEILSA FAGNAR 25 ÁRA STARFSAFMÆLI

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 35.990.-

Árskort eldri borgara / grunnskólanema 24.990.-
Tilboðin gilda til og með 8. febrúar 2022

Hringdu í síma 866 3084 og pantaðu þér ókeypis prufutíma með þjálfara
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Hafnarfjarðarbær og Knattspyrnu
félagið Haukar undirrituðu á dögunum 
framkvæmdasamning um byggingu 
knatthúss á Ásvöllum skv. tilkynningu 
frá Hafnarfjarðarbæ.

Samhliða því afhentu Haukar hluta af 
lóð, sem þeir höfðu fengið úthlutað til 
íþróttastarfs, til Hafnarfjarðarbæjar 
fyrir uppbyggingu á 100110 íbúðum.

Veruleg breyting var samþykkt á 
deiliskipulagi Ásvalla og staðfest með 
auglýsingu í Stjórnartíðindum 27. júlí 
2021 með þeim fyrirvara að fram
kvæmdir við knatthús væru háðar mati 
á umhverfisáhrifum.

Í matsáætlun er gert ráð fyrir tveimur 
valkostum, valkosti A þar sem knatt
húsið er fært í NA enda lóðarinnar, næst 
Ástjörn og valkosti B, þar sem gert er 
ráð fyrir knatthúsinu sunnan við 
íþróttahús Hauka.

EKKI GERT RÁÐ FYRIR 
FJÖLBÝLISHÚSALÓÐINNI Í 
VALKOSTI B
Með þessu samkomulagi Hafnar

fjarðar og Hauka hefur valkosti B verið 
sópað út af borðinu því hluti af bygg
ingar reitnum undir knatthúsið hefur nú 
verið afhentur Hafnarfjarðarbæ undir 
fjölbýlishús. Ekki er gert ráð fyrir 
fjölbýlishúsalóðinni skv. valkosti B.

Unnið er nú að matsáætlun fyrir 
um hverfismat sem áskilið er vegna 
ná lægðar við Ástjörnina sem er friðuð 
og vegna viðkvæms vatnafars. Þegar 
heildarhönnun knatthússins liggur fyrir, 
sem og mat á umhverfisáhrifum þess, 
verður bygging hússins boðin út skv. 
tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ.

Eins og sést á meðfylgjandi mynd 
skarast byggingarreitir fjölbýlishússins 

og knatthússins eins og það er skv. 
valkosti 2 sem gerir þann valkost í raun 
óraunhæfan.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og 
Kópavogssvæðis gerir einmitt athuga
semd við þetta í sinni umsögn um 
matsáætlunina og segir: „Greining val
kosta þar sem í raun aðeins einn val
kostur er til skoðunar er ekki í anda 
lag anna nr. 11/2021. Framkvæmdar
aðili, skýrsluhöfundur verða að leggja 
fram aðra kosti til að bera saman við 
kost A.“

FJÖLBÝLISHÚSALÓÐ MEÐ 
100-110 ÍBÚÐUM AUGLÝST 
ÁN FYRIRVARA
Hafnarfjarðarbær auglýsti lóðina 

Ásvellir 3 en hún er að hluta á bygg
ingarreit knatthúss skv. valkosti B eins 
og áður hefur komið fram.

Lóðin Ásvellir 3 er við íþróttamiðstöð 
Hauka gengt Ásvallalaug. Á lóðinni er 
heimilt að byggja fjölbýlishús á 25 
hæðum, alls 100110 íbúðir. Bílastæði má 
hafa að hluta í bílakjallara á einni hæð. 
Lóðin hefur þegar verið auglýst til sölu og 
er lágmarksverð í lóðina 447,9 milljónir 
kr. og var tilboðsfrestur til 28. janúar.

EKKI HEIMILT AÐ VEITA 
BYGGINGAR- EÐA 
FRAMKVÆMDALEYFI
Hvergi er getið fyrirvara um niður

stöðu umhverfismats en skv. 
upplýsingum lögfræðings Skipulags
stofnunar er samkvæmt 25. gr. laga nr. 
111/2021 óheimilt að gefa út leyfi til 
framkvæmdar sem fellur undir lögin 
fyrr en álit Skipulagsstofnunar um 
umhverfismat knatthússins liggi fyrir. 
Hér undir falla m.a. byggingar og 
framkvæmdaleyfi.

Lögmaður Hafnarfjarðarbæjar segir 
aðspurður að ef þörf þyki að settir séu 
fyrirvarar við úthlutun lóðarinnar þá 
geri hann ráð fyrir að það verði metið 
áður en úthlutun sé formlega lokið.

GERA ALVARLEGAR 
ATHUGA SEMDIR
Hulda Hákonardóttir, íbúi í Áslandi, 

er ein þeirra sem sendir inn athuga
semdir við matsáætlunina og eru þær 
mjög ítarlegar.

Hún segir m.a. að í fyrirliggjandi 
matsáætlun Hafnarfjarðarbæjar sé það 
eina sem eigi að skoða sé að mæla eigi 
vatnsyfirborð í Ástjörn yfir 8 mánaða 

tímabil. Meira sé það ekki. Segir hún að 
sveitarfélagið hafi þegar ákveðið að 
reisa mannvirkið á þessum stað og sé 
skóflustunga bæjarstjóra í apríl 2021 
vitni um það. Er umsögn hennar alls 13 
blaðsíður og má lesa allar athuga
semdirnar á samnefndri frétt sem birtist 
á fjardarfrettir.is.

Auglýstu lóð undir fjölbýlishús sem 
ætlað er undir knatthús í valkosti B

Vinna við úrvinnslu athugssemda við matsáætlun vegna væntanlegs umhverfismats enn í gangi

Dökki reiturinn sýnir staðsetningu knatthúss skv. valkosti 2 og fer hann yfir 
nýju fjölbýlishúsalóðina að hluta.

Valkostir sem verða til umfjöllunar í mati á umhverfisáhrifum. Myndir úr 
deiliskipulagstillögu (ASK Arkitektar, 2019).

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr húsverndarsjóði Hafnarfjarðar. Hlutverk 
sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi eldri húsa. Umsóknir eiga að berast 
rafrænt í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is 

 

Styrkir úr húsverndarsjóði
Viðhald og endurbætur eldri húsa

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er til og með 28. febrúar
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2019-2022

Sumarstörf hjá 
ISAL í Straumsvík

Umsóknarfrestur er 20. mars 2022.
Nánari upplýsingar um störfin og umsókn 
má finna á vef Rio Tinto, www.riotinto.is.

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, 
hafa bílpróf og hreint sakavottorð.

Ég býð mig fram til þess að leiða lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði í 
sveitarstjórnarkosningum sem fara fram 14. maí 2022.

Flokksval Samfylkingarinnar verður haldið 12. febrúar næst komandi . 
Allt félagsfólk Samfylkingarinnar í Hafnarfirði hefur kosningarétt í 
flokksvalinu auk skráðra stuðningsmanna.

Þrjú helstu áherslumál mín eru:

1. Velferð er undirstaða góðs samfélags. 
2. Húsnæðismál eru mannréttindamál.
3. Öll börn og ungmenni eiga að geta stundað fristundastarf 

óháð efnahag.

Hægt er að lesa nánar um mig, öll áherslumál mín, greinar og fleira 
á vefn um mínum https://arnirunar.is/.

Árni Rúnar Þorvaldsson
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Kæru Hafnfirðingar
Ég heiti Gauti Skúlason og er 28 ára 

gamall faðir og unnusti, búsettur í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Ég brenn fyrir betri 

Hafnarfirði og gef þess vegna kost á mér 
í 5. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar í 
Hafnarfirði sem fer fram 12. febrúar n.k.

  
Allt um mig og hvernig þú getur kosið í 

flokksvalinu má finna á www.gautiskula.is

Dætur er nafn á nýrri plötu Friðriks 
Dórs, bæjarlistamanns Hafnarfjarðar 
2021, sem kom út í síðustu viku á 
Spotify.

Á plötunni má finna níu lög, m.a. hið 
vinsæla lag Friðriks Segðu mér.

„Dætur er plata sem ég er búinn að 
vinna yfir mjög langan tíma. Hún er 
frekar fjölbreytt sem er kannski af leið
ing þess hve lengi hún var í vinnslu,“ 
segir Friðrik Dór í samtali við Fjarðar
fréttir. 

„Ég veit ekki hvort ég sé að fara nýjar 
leiðir,“ segir hann aðspurður, „ég er 
bara að gera músík sem mér finnst 
skemmtileg. Fyrir mér er það eina 
leiðin. Svo verður maður bara að bíða 
og sjá hvort aðrir deili þeirri skoðun 
minni,“ segir Friðrik Dór og hlær.

„Það er enginn einn boðskapur sem 
plötunni er ætlað að koma til skila en ég 
hvet hafnfirska hlustendur til að hlusta 
eftir lúmskum vísunum í Hafnarfjörð í 
textum plötunnar.

Að lokum langar mig að þakka 
Hafnarfjarðarbæ og Hafnfirðingum 
öllum fyrir þeirra framlag til plötunnar 
með því að útnefna mig bæjarlistamann 
2021. Sá styrkur kom sér mjög vel við 
gerð plötunnar á tímum covid,“ segir 
Friðrik Dór sáttur við góða móttöku við 
útgáfunni.

Dætur Friðriks Dórs
Ný plata gefin út á Spotify

Friðrik Dór Jónsson
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Hafnarfjarðartogarinn Sviði GK7 
fórst að morgni 2. desember 1941 með 
25 manna áhöfn. Hafði togarinn haldið 
til veiða 23. nóvember og var á leið af 
veiðum með fullfermi þegar skipið 
hreppti mikið óveður út af Breiðafirði. 
Á skipinu voru 12 Reykvíkingar, 11 
Hafnfirðingar, 1 af Akranesi og 1 úr 
Mýrdal.

Var slysið gífurlegt áfall og stór 
hópur barna á Selvogsgötunni varð 
föðurlaus í einni svipan en fimm 
skipverjanna bjuggu þar.

TVÍÞÆTT SÝNING
Sýning um slysið er opin í 

safnaðarheimli Hafnarfjarðarkirkju frá 
um kl. 10 til 16 virka daga, nema 

föstudaga þegar opið er til hádegis. Á 
þriðjudögum og fimmtu dögum milli kl. 
13 og 15 veitir Egill Þórðarson loft
skeyta maður leiðsögn um sýninguna.

Sýningin er tvíþætt, annars vegar er 
sýning sem sr. Þorvaldur Karl Helgason 
hefur unnið um þá sem fórust og fjöl
skyldur þeirra, hins vegar er sýning um 
atburðinn og kringumstæður sem Egill 
Þórðarson loftskeytamaður hefur 
unnið.

Togarinn Sviði GK-7 
fórst með 25 manns

Sýning til að minnast þessa hörmulega slyss
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Íbúafjöldi Hafnarfjarðar jókst hratt 
alla síðustu öld og toppaði árið 2019 
þegar íbúafjöldinn náði 30.000 manns.

En árið 2020 fækkaði íbúum án þess að 
viðhlítandi skýringar fundust en þó var 
lítið framboð af nýju íbúðarhúsnæði einn 
þátturinn. Töldu margir að við snúningi 
væri náð á síðasta ári en skv. árs fjórð
ungstölum frá Hagstofunni fjölg aði Hafn
 firðingum aðeins um 90 og skv. ann arri 
skrá Hagstofunnar fækk aði íbúum.

En skv. ársfjórðungstölunum fækkaði 
Hafnfirðingum með íslenskan ríkis
borgararétt um 130 en Hafnfirðingum 
með erlendan ríkisborgararétt fjölgaði 

um 220 eða um 6,4%. Voru þeir orðnir 
3.630 eð rúmlega 12% af bæjarbúum.

Beðið er eftir tölum frá Hafnar
fjarðarbæ til að sannreyna þessar tölur 
en þær voru ekki komnar þegar blaðið 
fór í prentun.

Ýmsar getgátur hafa verið um ástæðu 
fólksfækkunarinnar og hægingu á 
fólksfjölgun frá 2018 eins og sjá má á 
meðfylgjandi línuriti. M.a. hefur verið 
bent á að ungmenni hafi flutt af 
hafnfirskum heimilum og út úr bænum 
þar sem lítið framboð hefur verið af 
íbúðum fyrir fyrstu kaupendur og 
leigjendur.

Íslenskum Hafn-
firðingum fækkar

Íbúum fjölgaði aðeins um 90 á síðasta ári
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Jón Grétar í
3. - 5. sæti

Mótum framtíðina og hlúum
að komandi kynslóðum.

Tryggjum þjónustu fyrir fólk,
á þeirra forsendum.

Taktu þátt í  
flokksvali Samfylkingarinnar.
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2019-2022

Sumarstörf hjá 
ISAL í Straumsvík

Umsóknarfrestur er 20. mars 2022.
Nánari upplýsingar um störfin og umsókn 
má finna á vef Rio Tinto, www.riotinto.is.

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, 
hafa bílpróf og hreint sakavottorð.

Undirbúningur sveitarstjórnar kosn
inga sem verða 14. maí nk. fara rólega 
af stað í Hafnarfirði en ekki er ólíklegt 
að átta framboðslistar verði í Hafnarfirði 
eins og við síðustu kosningar.

BÆJARLISTINN - L
Allt stefnir í að raðað verði á lista hjá 

Bæjarlistanum en það mun skýrast á 
næstu vikum að sögn Guðlaugar Svölu 
Kristjánsdóttur, sem leiddi listann í 
síðustu kosningum en mun ekki gera 
það í ár. Einn hefur opinberlega tilkynnt 
um framboð sitt til oddvita flokksins, 
Sigurður Pétur Sigmundsson, sem 
skipaði 4. sætið við síðustu kosningar.

Bæjarlistinn fékk einn mann kjörinn 
við síðustu kosningar.

FRAMSÓKN - B
Ekki hefur verið tekin ákvörðum um 

hvernig raðað verður á lista hjá Fram
sókn skv. upplýsingum frá Þórði Inga 
Bjarnasyni formanni Framsóknar félags 
Hafnarfjarðar en þar hefur einn gefið 
opinberlega kost á sér í odd vitasætið, 

Valdimar Víðisson, sem skipaði 2. 
sætið í síðustu kosningum.

Framsóknarflokkurinn fékk einn 
mann kjörinn við síðustu kosningar.

MIÐFLOKKURINN - M
Mestar líkur eru á að stillt verði upp á 

lista hjá Miðflokknum að sögn Sigurðar 
Þ. Ragnarssonar, oddvita flokksins og 
mun uppstillinganefnd velja fólk í 
fyrstu 56 sætin.

Miðflokkurinn fékk einn mann kjör
inn við síðustu kosningar.

PÍRATAR - P
Prófkjör verður hjá Pírötum 5.12. 

mars að sögn Elínar Ýrar Arnar Haf

dísar  dótt ur, formanns Hafnarfjarðar
deildar Pírata en frestur til að bjóða sig 
fram rennur út 1. mars. Píratar fengu 
engan mann kjörinn við síðustu 
kosningar.

SAMFYLKINGIN - S
Prófkjör verður hjá Samfylkingunni 

12. febrúar en þrettán hafa boðið sig 
fram og þar af hafa tveir gefið kost á sér 
í oddvitasætið, Árni Rúnar Þorvaldsson 
sem var í 5. sæti í síðustu kosningum og 
Guðmundur Árni Stefánsson, fv. bæjar
stjóri, þingmaður og sendiherra. Sam
fylkingin fékk 2 menn kjörna í síðustu 
kosn ingum en Adda María Jó  hannes
dóttir oddviti gefur ekki kost á sér.

SJÁLFSTÆÐIS -
FLOKKURINN - D

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins verður 
3.5. mars nk. og hefur aðeins Rósa 
Guðbjartsdóttir, sitjandi oddviti boðið 
sig fram í oddvitasætið. Baráttan virðist 
ætla að vera hörð um næstu sæti en 
Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 menn 
kjörna við síðustu kosningar.

VIÐREISN - C
Stefnt er að uppstillingu á lista hjá 

Viðreisn og hefur Jón Ingi Hákonarson, 
núverandi oddviti tilkynnt að hann óski 
eftir að leiða flokkinn áfram. Endanleg 
ákvörðun um uppstillingu verður tekin 
í vikunni. Viðreisn fékk einn mann 
kjörinn við síðustu kosningar.

VINSTRI GRÆN - VG
Allt stefnir í að stillt verði upp á lista 

hjá Vinstri grænum en flokkurinn fékk 
engan mann kjörinn í síðustu kosn
ingum en var örfáum atkvæðum frá að 
fá mann kjörinn.

Prófkjör hjá Pírötum, Samfylkingu  
og Sjálfstæðisflokki

Uppstilling eða óákveðið hjá öðrum flokkum

www.fjardarfrettir.is
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Álagningarseðlar fasteignagjalda 2022 eru nú aðgengilegir á 
Mínum síðum á hafnarfjordur.is og á island.is. Fasteignagjöldin eru til 
innheimtu í netbönkum. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. 

 

Fasteignagjöld 2022
Rafrænir álagningarseðlar nú aðgengilegir 

 Tíu gjalddagar yfir árið, sá fyrsti 1. febrúar Nánar á hafnarfjordur.is

Hjallahrauni 4  Sími 565-2121
Dekkjaþjónusta - Smurþjónusta - Hjólastillingar - Smáviðgerðir

Vel gaf yfir Norðurgarðinn í sterkri vestanáttinni fyrir skömmu. Stefnt er að 
því að styrkja garðinn og gera aðgengilegan fyrir gangandi fólk.
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Aðhaldsfatnaður

Mótunarfataður

Aðgerðafatnaður

Undirföt

Leggings

Sundföt

Flatahrauni 5a

Instagram: @Sassy.is

220 Hafnarfjörður

www.Sassy.is

Sími: 776-8878

Facebook: Sassy.is

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Aðhaldsfatnaður

Mótunarfataður

Aðgerðafatnaður

Undirföt

Leggings

Sundföt

Flatahrauni 5a

Instagram: @Sassy.is

220 Hafnarfjörður

www.Sassy.is

Sími: 776-8878

Facebook: Sassy.is

Kallað er eftir þátttöku íbúa í mótun framtíðarsýnar og stefnu fyrir Hafnarfjörð til 

ársins 2035. Á betrihafnarfjordur.is geta íbúar komið hugmyndum sínum að 

áherslum á framfæri. Taktu þátt!

 

Bærinn minn 2035
Hver er þín framtíðarsýn?

 Nánar á hafnarfjordur.is Gáttin er opin til og með 14. febrúar

bærinn minn

betrihafnarfjordur.is

3520

Kraftmikil uppbygging íbúðahúsnæðis 
er nú hafin víðsvegar um bæinn líkt og 
bæjarbúar hafa tekið eftir á ferð sinni um 
sveitarfélagið. Mikil uppbygg
ing hefur verið í Skarðshlíð frá 
upphafi kjörtíma bilsins og hefur 
krafturinn aukist umtalsvert á 
undanförnu einu og hálfu ári. 
Íbúðir í Hamranesi, okkar nýj
asta byggingarlandi, eru nú byrj
aðar að rísa en þar verða um 
1700 íbúðir þegar hverfið verður 
að fullu byggt með öllum þeim 
innviðum sem nauð synlegir eru.

Þétting byggðar miðar vel áfram þar 
sem framkvæmdir eru hafnar á Dvergs
reitn um svokallaða, Hrauntungu, Stekkjar
bergi og við Hjallabraut. Hús eru byrjuð að 
rísa á Dvergsreitnum, Hrauntungu og 
Stekkjar bergi, en jarðvegsvinna er í fullum 
gangi við Hjallabraut. Deiliskipulag fyrir 
Ásland 4 hefur verið afgreitt úr skipulags 
og byggingarráði, en þar má gera ráð fyrir 
um 500 íbúðum í heildina; mest sérbýli í 
bland við lítil fjölbýlishús.

TÆKNISKÓLINN, BYGGÐ VIÐ 
HÖFNINA OG MIÐBÆRINN
Mikil ásókn hefur verið í atvinnu húsa

lóðir sem rokið hafa út á kjörtímabilinu. 
Stór og öflug fyrirtæki hafa jafnframt 
ákveð ið að reisa höfuðstöðvar sínar í 
bæjar félaginu og má þar nefna fyrirtæki 
eins og Icelandair sem vinnur nú að því að 
flytja alla sína starfsemi til bæjar félagsins. 
Það er ekkert laun ungar mál að slík 
fyrirtæki skila miklum tekjum til 
bæjarfélagsins, bæði beinum og óbeinum. 
T.d. með starfsfólki sem ákveður að flytja 
til bæjarins og setjast þar að.

Nýr Tækniskóli mun rísa á Suður
höfninni og ég vil leyfa mér að segja hreint 
út að sá áfangi og sú ákvörðun sé ein sú 
stærsta á kjörtímabilinu. Hér er um að 
ræða gríðar stóra framkvæmd sem mun 
hafa jákvæð áhrif á bæjarfélagið allt. Sú 
framkvæmd mun styrkja og styðja við 
miðbæinn okkar og þá starfsemi sem þar 
ernú þegar ásamt því að efla enn frekar við 
þá miklu uppbyggingu sem fram undan er 
á Óseyrarsvæðinu og við Flensborgarhöfn. 
Verkefni sem þessi eru af þeirri stærðar

gráðu að þau klárast ekki á einum degi, 
eða einu kjörtímabili. Hér er um að ræða 
samvinnuverkefni ríkis, sveitarfélags og 

einkaaðila. Grunn urinn hefur 
hins vegar verið lagður og nú 
þarf að halda áfram veginn, vera 
með augun á boltanum eins og 
sagt er og fylgja málum vel eftir. 
Þetta er spennandi verkefni fyrir 
Hafnar fjörð og íbúa bæjar
félagsins.

ÍBÚAR Í FORGRUNNI
Markvisst hefur verið unnið 

að því að kjörtímabilinu að halda álögum 
á íbúum í lágmarki og sérstaklega hefur 
verið horft til barnafjölskyldna með það að 
markmiði að létta þeim róðurinn. Það 
hefur tekist og er óumdeilt. Þrír íbúakjarnar 
fyrir fatlað fólk hafa risið á kjörtímabilinu. 
Systkinaafsláttur á leikskólagjöldum var 
hækkaður verulega í upphafi kjörtímabils 
og nýjum systkinaafslætti var komið á 
skólamáltíðir grunnskólabarna. Þar viljum 
við stíga enn frekari skref á næsta 
kjörtímabili og halda áfram á þeirri vegferð 
að lækka kostnað barnafjölskyldna með 
skynsamlegum hætti og um leið að tryggja 
og treysta þjónustu við íbúa hér í bæ, unga 
sem aldna.

SNYRTILEGUR BÆR, ÁTAK
Í upphafi síðasta sumars var samþykkt 

að bæta 340 milljónum króna í 
framkvæmdir í bæjarfélaginu. Þar var 
sérstaklega horft til uppsafnaðar 
fjárfestingaþarfar á endurnýjun gangstétta 
í eldri hverfum bæjarins auk nauðsynlegs 
frágangs í þeim hverfum sem nýrri eru. 
Við sjáum það nú að þessum fjármunum 
var vel varið og átakið vel heppnað. Merki 
þess sjást um bæ allan. Snyrtilegur og 
aðgengilegur bær fyrir alla á að vera okkar 
helsta keppikefli. Við þurfum að horfa 
heildsætt á þessi mál og tryggja að bærinn 
sé snyrtilegur og vel þrifinn; götur sópaðar, 
rusl tekið, grasblettir slegnir og götur 
mokaðar. Snyrtilegur og aðgengilegur bær 
er öruggur bær. Það er Hafnarfjörður og 
hann verður það áfram.

Ágúst Bjarni Garðarsson, 
bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs.

Bjart fram undan  
í Hafnarfirði

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Úrval af föndurvörum 
og púsluspilum til að dunda við

RISA 400 m² dótabúð
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Frábær og ódýr matur!Frábær og ódýr matur!
Taktu með eða borðaðu á staðnumTaktu með eða borðaðu á staðnum

Verslunarmiðstöðin Fjörður státar af 
þremur úrvals veitingastöðum, en 
ólíkum. Að auki má nálgast ýmislegt í 
gogginn í Krambúðinni til að taka með 
sér eða bara borða á hlaupum.

Rif er sá stærsti þeirra og á glæsi legum 
útsýnisstað. Þar er boðið upp á fram

úrskarandi mat í á mjög góðu verði. 
Veitingastaðurinn er hinn glæsilegasti og 
þjónustun til fyrir myndar. Sjá nánar á 
ww.rif.is

Kebab Fjörður er nýlegur veitinga
staður sem býður upp á ljúffenga hraðrétti 
á ótrúlegu verði. Þar er boðið upp á 

fyrirtækjaþjónustu og hægt að borða á 
staðnum eða taka með. Matseðill með 
fjölbreyttum réttum. Sjá nánar á Kebab 
Fjörður á Facebook.

Kökulist hefur í gegnum árin sannað 
sig sem eitt besta bakarí landsins með 
úrvals súrdeigsbrauðum og bakkelsi. 

Rjúkandi kaffi og sætabrauð í boði alla 
daga. Sjá nánar á www.kokulist.is

Kitlaðu bragðlaukana í Firði!
Þú sérð ekki eftir því

Bakarí Bakarí 
& kaffihús& kaffihús

Afsláttur Afsláttur 
af völdum vörumaf völdum vörum

Apótekið í FirðiApótekið í Firði

Kíktu á fjölmörg Kíktu á fjölmörg 
febrúartilboð!febrúartilboð!

Frábær tilboð
í febrúar!

MUNA Maískökur
m/sýrðum rjóma og lauk

Änglamark 
klósettpappír

8 rúllur

Prótein kleinuhringir
Þreföld súkkulaðifylling, 

súkkulaði, kex og kremfylling

Lottókúlur 120 g

TGIF ís
Chocolate fudge, 334 g

Corny Big
Allar tegundir. 50 g

Toppur
sítrónu 0,5L

Mountain Dew
0,5 l

Fulfil
Hnetu- og karamellu, saltkara-
mellu, súkkulaði og karamella, 

55 g

30%

699
kr/pk

áður 
999 kr

99
kr/stk

áður 
139 kr

40%
25%

29%

Dr. Oetker pítsa
Intermezzo 

Salami Calabrese, Tomate 
Mozzarella

299
kr/pk

áður 
499 kr

149
kr/pk

áður 
249 kr

139
kr/stk

áður 
239 kr99

kr/stk

áður 
219 kr

389
kr/pk

áður 
499 kr

22%

40%

42%

55%

Coca Cola
Án sykurs 0,5 l

2
fyrir

1

2
fyrir

1

299
kr/stk

NÝTT

25%
337

kr/stk

áður 
449 kr

539
kr/pk

áður 
899 kr 40%
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Hádegistilboð  Hádegistilboð  
til kl. 14til kl. 14

Verð aðeins  Verð aðeins  
kr. 2.190,-kr. 2.190,-

Kitlaðu braðlaukana í Firði
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Gleraugnaverslunin þín

50% afsláttur 50% afsláttur 
á völdum umgjörðumá völdum umgjörðum

Nýjar og eldri Nýjar og eldri 
vörur á útsöluvörur á útsölu
10-60% afsláttur10-60% afsláttur

20%20%  afsláttur á afsláttur á 
þessum glæsilega bakkaþessum glæsilega bakka

Útsölulok

/fjordur
Enn meiriafsláttur

50% afsláttur 50% afsláttur 
af flestum skómaf flestum skóm
20-70% 20-70% í vefversluní vefverslun

FannýFanný

ívarívarKarenKaren

20-50% 
afsláttur  
af vörum sími 555 2056

GuðríðurGuðríður
SaraSara

50% afsláttur 
af völdum vörum!

af úrum og skarti!

sími 565 4666 

20-60%  20-60%  
afslátturafsláttur BylgjaBylgja

www.themistress.is 


