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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru
u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

 
BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500

NÆSTA BLAÐ 
KEMUR ÚT 

miðvikudaginn  
6. apríl

Kristinn 
Andersen
forseti bæjarstjórnar
Prófkjör Sjálfstæðis	okksins í Hafnar�rði 3.-5. mars

áfram í 2.sæti

Verslunarmiðstöðin Fjörður  
Verslanir – Veitingar – Þjónusta

Nýjar vörur í verslunum — Komdu inn úr kuldanum!

Gerðu góð kaup á götumarkaðnum!
Þó útsölum sé formlega lokið í Firði er 

ennþá hægt að gera mjög góð kaup á 
götumarkaði þar sem allt á að seljast. 
Þetta eru vörur sem hafa þurft að rýma 
fyrir nýrri vörum sem nú fylla flestar 
verslanir.

Kíktu við og 
gerðu góð kaup!

Frábær tilboð í mars!

Oatly haframjólk
m/súkkulaði

250 ml

Kellogg’s Coco Pops
480 g

Mars Duo
King Size - 79 g

Maikai Acai
Frosið - 500 ml

Pepsi Max Lime
33 cl

Reign
Sour apple

Snickers ís
4 í pakka

32%

Goodfella's 
Pizza Pockets, 2 í pakka

Triple Cheese, Pepperoni

985
kr/pk

áður 
1.449 kr

97
kr/stk

áður 
149 kr

279
kr/stk

áður 
429 kr

480
kr/pk

áður 
649 kr

26%

35%

35%

Coca Cola 
Venjulegt og án sykurs 

1 l

30%
573

kr/pk

áður 
819 kr

49%

179
kr/stk

áður 
349 kr

2
fyrir

1 584
kr/pk

áður 
899 kr

Twister
mini íspinnar

8 í pakka  

699
kr/pk

áður 
979 kr

29%

99
kr/stk

áður 
259 kr

.. og miklu fleiri



2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   ÞRIÐJUDAGUR 1. MARS 2022  

ÖSKUDAGURÖSKUDAGUR
  

MIKIÐ ÚRVAL AF BÚNINGUM 
OG FYLGIHLUTUM.

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á
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2.-3. sæti
Helga
Ingólfsdóttir

K R A F T U R  -  R E Y N S L A  -  Þ E K K I N G

Ég óska eftir
þínum stuðningi

PRÓFKJÖR HJÁ 

SJÁLFSTÆÐISFLOKKNUM Í  HAFNARF IRÐ I

Kl. 18-20 3.-4. mars
Kl. 10-18 þann 5. mars

,,Ég vona að þú nýtir rétt þinn til þátttöku 

í prófkjörinu til þess að raða á lista hæfu

fólki sem þú treystir til góðra verka.''

Í störfum mínum sem bæjarfulltrúi hef

ég ávallt lagt áherslu á góða þjónustu

við bæjarbúa þar sem jafnræði og góð

stjórnsýsla er í öndvegi og skýr markmið

um ábyrgan rekstur og sjálfbærni.

B Ó K A R I  O G  B Æ J A R F U L L T R Ú I

AÐ NORÐURBAKKA 1  Í  FÉLAGSHE IMI L I  F LOKKS INS

Þórður Heimir Sveinsson
Lögmaður

Skýr framtíðarsýn og ferskur blær fyrir Hafnarfjörð

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins 3-5 mars 

3-4sæti

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar tekur undir 
bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs 
frá 16. febrúar um mikilvægi þess að 
opna Bláfjallaveg syðri og hefja 
undirbúning að endurbótum á þessum 
vegkafla.

Ítrekaði umhverfis- og framkvæmda-
ráð á fundi sínum beiðni sína um að 
kostnaðarmat vegna syðri hluta 
Bláfjallavegar (417-02) og telur ráðið 
mikilvægt í ljósi umferðaröryggis-
sjónarmiða að leiðin verði opnuð.

Í svari Vegagerðarinnar í október 
2020, við ósk um kostnaðarmat, segir 
að ljóst sé að kostnaður við lagfæringar 

á umræddum vegi innan vatns-
verndarsvæðis yrði umtalsvert meiri á 
hvern kílómetra en sá kostnaður sem 
samgönguáætlun gerði ráð fyrir við 

þann hluta sem nú hefur verið boðinn út 
og er þá átt við veginn frá Suðurlands-
vegi að Bláfjöllum. Vegagerðin taldi 
ekki ástæðu til, að svo stöddu, að fara í 

nákvæmari greiningu á kostnaðarmati 
vegna endurbóta á þeim veghluta 
Bláfjallavegar, 417-02, sem samþykkt 
var að loka tímabundið.

Í bókun umhverfis- og fram kvæmda-
ráðs, sem bæjarstjórn tók undir á fundi 
sínum í gær, miðvikudag, segir:  „Gögn 
sýna að unnt er að gera endur bætur á 
þessari leið þannig að tryggt verði að 
umferðaröryggis sjónar mið vegna 
vatnsverndar séu full nægj andi og það 
er því áréttað að heimild til lokunar var 
veitt tímabundið vegna forgangsröðunar 
verkefna Vegagerðar innar í ljósi áforma 
um framkvæmdir á Bláfjallasvæðinu.“

Bæjarstjórn vill opna Bláfjallaveginn á ný
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Sigurður Pétur Sigmundsson mun leiða Bæjarlistann 
og Hulda Sólveig Jóhannsdóttir mun skipa 2. sætið á 
framboðs listanum fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. 

Sigurður  Pétur er hagfræðingur að mennt og með 
meistaranám í stjórnun og stefnumótun. Hann hefur 
víðtæka reynslu af opinberum rekstri, stjórnsýslu úttekt-
um, vinnumarkaðsmálum, áætlanagerð og félagsstörfum 
af ýmsu tagi. Hefur átt sæti í skipulags- og byggingarráði 
Hafnarfjarðar síðastliðin 4 ár.

Hulda Sólveig er íþróttafræðingur og heilsumarkþjálfi 
með diplómanám í lýðheilsuvísindum og meistaranám í 
opinberri stjórnsýslu. Hún hefur kennt í grunnskólum í 
Hafnarfirði í 15 ár en kennir nú á starfsbraut Fjöl braut-

arskólans í Breiðholti. Hulda hefur setið í fjöl skyldu ráði 
Hafnarfjarðar og Ráðgjafaráði undanfarin 4 ár og 
jafnframt verið varamaður í umhverfis- og fram-
kvæmdaráði. 

Nú er unnið að framtíðar-
stefnu mótun fyrir Hafnarfjörð. 
Íbúar hafa fengið að koma með 
ábendingar á netinu en eflaust 
mætti virkja fleiri ef stefnu-
mótunin á að vera meira en eitt-

hvað plagg ofan í skúffu. Það er sagt að það sé gott 
að vera vitur eftir á og er það þá oft notað í niðrandi 
merkingu. En aðrir kalla það að læra af reynslunni 
og þannig vil ég líta á það þegar við sjáum í 
snjóþyngslunum og bleytinni t.d. hvernig gatna-
kerfið okkar gæti verið betur hannað. Tískan að 
loka á milli akreina gerir það að verkum að háir 
hraukar hlaðast upp báðum megin við veginn og í 
miðju og hratt skefur í slíka vegi og vatn safnast 
auðveldara fyrir. Þá lenda menn í vandræðum ef 
bifreið stöðvast því ómögulegt er að fara framúr. Nú 
mætti horfa til þessa í framtíðar stefnu mótun fyrir 
Hafnarfjörð og gleyma ekki að við getum fengið 
harða vetur og einhvers staðar þarf að vera hægt að 
koma snjónum fyrir ætli menn ekki að aka honum 
burtum með miklum kostnaði.

Það er gott að læra af reynslunni og horfa gagnr-
ýnum augum á það sem gert er, annars verður engin 
framför. Í stjórnmálum þykir slíkt þó ekki fínt enda 
best til eigin framdráttar að lofa eigin verk og 
hampa. Framundan eru kosningar.

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 

Auglýsingar
sími 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Barna- og 
unglingastarf 
Fríkirkjunnar

GJALDFRJÁLST FRAM Á VORIÐ!
Hjatanlega velkomin

KRÍLASÁLMAR: Tónlistarnámskeið fyrir ungbörn 3ja til 18 mánaða. 
Þriðjudagar kl. 11:00 - 11:40. 

Nánari upplýsingar og skráning á fb-síðunni: Krílasálmar í Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

KRÍLAKÓR YNGRI: Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 1 árs og 2ja ára.
Þriðjudagar kl. 16:30 - 17:00.  

Nánari upplýsingar og skráning á fb-síðunni: Krílakórar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

KRÍLAKÓR ELDRI: Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 3ja, 4ra og 5 ára.
Þriðjudagar kl. 17:00 - 17:30.  

Nánari upplýsingar og skráning á fb-síðunni: Krílakórar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

KRAKKAKÓR:  Kórnámskeið fyrir börn á aldrinum 6 - 8 ára.
Miðvikudagar  kl. 16:30 - 17:10  

Nánari upplýsingar og skráning á fb-síðunni: Krakkakór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

SÖNGNÁMSKEIÐ:  Aldur: 9 - 12 ára
Miðvikudagar  kl. 17:15 - 18:00.  

Nánari upplýsingar og skráning á fb-síðunni: Söngnámskeið Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 
 
TÓNSMIÐJA:  Aldur: 13 - 15 ára.  
Fimmtudagar  20:00 - 21:30.  

Nánari upplýsingar og skráning á fb-síðunni: Tónsmiðja Fríkirkjunnar í Hafnarfirði. 

Einnig má fá nánari upplýsingar með því að senda póst á erna@frikirkja.is

TÓNLISTARNÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG UNGLINGA

VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja  
Æskulýðsdagurinn 6. mars

Sunnudagaskóli kl. 10Sunnudagaskóli kl. 10
Fjölbreytt og skemmtileg stund 

í umsjá Benna og Helgu.

Fjölskylduhátíð kl. 11Fjölskylduhátíð kl. 11
Barnakór Víðistaðakirkju syngur 

undir stjórn Sveins Arnars organista.
Sérstakur gestur:

Már Gunnarsson tónlistarmaður.

Kyrrðarstund 
 á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.
www.vidistadakirkja.is

Sigurður Pétur og Hulda 
Sólveig leiða Bæjarlistann

Sigurður P. Sigmundsson 
verður í 1. sæti

Hulda S. Jóhannsdóttir 
verður í 2. sæti
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Opið virka daga frá 10:00 - 18:00
Laugardaga frá 12:00 - 16:30 

Endurvinnslan hefur opnað �öskumóttöku að
Skútahrauni 11 í Hafnar�rði.

Við viljum bjóða viðskiptavini okkar velkomna í
nýja og tæknivædda móttökustöð okkar með
þrem sjálfvirkum talningavélum sem taka við
heilum drykkjarumbúðum.

Magnús Ægir 
í 4. sæti
Ég, Magnús Ægir Magnússon, býð mig 
fram í 4. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
sem fram fer 3-5 mars næstkomandi. Ég er 
rekstrarhagfræðingur, varabæjarfulltrúi og 
hef setið í hafnarstjórn þetta kjörtímabil.
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Hafnarborg leggur áherslu á að gefa 
öllum tækifæri til að kynnast menningu 
og listum og býður upp á leiðsagnir 
fyrir alla aldurshópa. Sjónarhorn er 
heiti á dagskrá ætlaðri eldra fólki sem 
Hafnarborg hleypir af stokkunum í 
mars. 

Aldís Arnardóttir, forstöðumaður 
Hafnarborgar, segir þetta vera dagskrá 
fyrir eldra fólk sem hefur áhuga á 
menningu og listum, til að fræðast um 
starfsemi Hafnarborgar, yfirstandandi 
sýningar eða einstök verk úr safneign.

„Viðburðirnir skapa tækifæri fyrir 
gesti til að nálgast myndlistina á marg-
víslegan hátt með spjalli við sérfræðinga 
safnsins,“ segir Aldís og bætir við að 
boðið verður uppá kaffi og meðlæti í 
Hafnarborg að lokinni dagskrá. 

Boðið verður uppá fjölbreytta 
dagskrá kl. 14-15:30 einn miðvikudag í 
mánuði yfir vetrartímann. Gert er ráð 
fyrir að hámarksfjöldi gesta á hverjum 
viðburði verði 25 manns til að allir njóti 
sem best þess sem fram fer og því sé 
nauðsynlegt að skrá sig á hvern viðburð.

Segir Aldís að dagskráin verði 
fjölbreytt og ýmsar hugmyndir hafi 
veið viðraðar. Nefnir hún t.d. fræðslu 
um umhirðu listaverka og umfjöllun 
um ákveðna listamenn og verði 
sérfræðingar safnsins og aðrir fengnir 
til að fræða gestina. 

DAGSKRÁ VORANNAR

16. mars kl. 14: Ljósmyndahátíð – 
Hallgerður Hallgrímsdóttir

Leiðsögn um sýninguna Fáeinar 
vangaveltur um ljósmyndun – III, hluti,  
á verkum Hallgerðar Hall grímsdóttur. 
Hallgerður notar ljósmyndamiðilinn 
sem tæki til að beina sjónum sínum að 
ljósmynda sögunni og mismunandi 
tækni hennar. Sýningin er hluti af 
Ljósmyndahátíð. 

13. apríl kl. 14: Verk úr safneign
Í safneign Hafnarborgar eru um 

1560, verk unnin með fjölbreyttum 
aðferðum. Þar má finna málverk, 
teikningar, þrívíð verk, vídeóverk og 
útilistaverk. Fjall að verður ítarlega um 
valið verk úr safneign Hafnarborgar.

11. maí kl. 14: Tinna Gunnarsdóttir
Leiðsögn um sýningu Tinnu Gunn-

ars dóttur Snert á landslagi. Verkin á 
sýningunni eru hluti af yfirstandandi 
doktorsverkefni Tinnu og byggir á 
áralangri rannsókn í Héðinsfirði, þar 
sem hún beinir sjónum sínum að 
tengslum manns og landslags og beitir 
til þess aðferðum hönnunar. 

Skráning
Hægt er að skrá sig með því að senda 

póst á hafnarborg@hafnarfjordur.is eða 
hringja í síma 585 5790.

SÍFELLT FJÖLBREYTTARI 
DAGSKRÁ Í HAFNARBORG
Aldís bendir á að Hafnarborg er eitt 

fárra sambærilegra safna á höfuð-

borgarsvæðinu þar sem frítt er inn á 
almennar sýningar. Þá sé líka frítt inn á 
ýmsa aðra viðburði, eins og hádegis-
tónleika, síðdegistónleika og fl.

Tvær sýningar standa yfir að jafnaði í 
Hafnarborg, sýning í aðalsal safnsins 
og önnur í Sverrissal en einnig teygja 
sýningar þar sig oft yfir í Apótekið þar 
sem fundir bæjarstjórnar fara fram 
hálfsmánaðarlega.

Hádegistónleikarnir eiga sér langa 
sögu en þeir hófust á Björtum dögum 
2003 og voru þrennir tónleikar í röð, 
18.-20. júní. Hefur Antonía Hevesi 
verið listrænn stjórnandi þeirra frá 
upphafi. Þeir eru að jafnaði einu sinni í 
mánuði yfir vetrartímann og ávallt 
mjög vel sóttir.

Síðdegistónar er svo önnur tónleika-
röð sem hófst í september 2020 en 
tónleikarnir eru haldnir einn föstudag í 
mánuði frá september til maí. Listrænn 
stjórnandi Síðdegistóna er Andrés Þór 
Gunnlaugsson.

Af öðrum viðburðum má nefna 
Hljóð ön, tónleikar þar sem leikin er 
klassísk tónlist tvisvar á ári og Söng-
hátíð í Hafnarborg í júní, þar sem 
blandað er saman tónleikum, nám-
skeið um og smiðjum fyrir börn og 
full orðna.

Hafnfirðingurinn Aldís Arnardóttir er 
fjórði forstöðumaður Hafnarborgar frá 
upphafi en hún tók við í maí á síðasta 
ári. Fastir starfsmenn eru fimm en 
safnið lútir þriggja manna stjórn og auk 
þess er þriggja manna listráð starfandi 
sem ásamt forstöðumanni markar 
stefnu og velur listamenn til að sýna.

Fræðslustundir verða í boði 
fyrir eldra fólk í Hafnarborg

Aldís Arnardóttir, forstöðumaður Hafnarborgar.
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Starf Ástjarnarkirkju  
 — vorið 2022

SUNNUDAGAR: Guðsþjónustur kl. 17

MÁNUDAGAR: Unglingastarf (8.-10 bekkur) kl. 19:30 - 21:00

ÞRIÐJUDAGAR: Íslenskunámskeið fyrir útlendinga kl. 17:45 - 19:15

MIÐVIKUDAGAR:  Starf eldri borgara kl. 13:30 – 15:30

 Æfingar barnakórs kl. 14:30

 Barnastarf KFUM og KFUK (1. - 7. bekkur) kl. 15:30

FIMMTUDAGAR:  Bænastund kl. 11:00

 Íslenskunámskeið fyrir útlendinga kl. 17:45 - 19:15

Viðtalstíma prest: Þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 10-12.

Nánari upplýsingar á   www.astjarnarkirkja.is
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HILMAR INGIMUNDARSON

4. SÆTI

www.hilmari.is

Fjölskylduvænt samfélag

Örugg leikskólavist

Fjölbreytt búsetuform

Aukið íbúalýðræði

Skipulag til framtíðar

Skilvirkar samgöngur

Ábyrg fjármálastjórn 

Þórður Heimir
Sveinsson

Lögmaður

3-4sæti
Ég hyggst nýta alla reynslu mína

og krafta til að koma með  ferskan
blæ inn í bæjarpólitíkina og vinna

af staðfestu og einlægni fyrir
hagsmuni allra Hafnfirðinga

’’ ’’

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins 3-5 mars Skýr framtíðarsýn og ferskur blær fyrir Hafnarfjörð
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Tinna Gunnarsdóttir
Snert á landslagi
Touching Landscape 
66°05’35.2”N 18°49’34.1”W 
26. febrúar – 15. maí 2022

Hallgerður Hallgrímsdóttir
Fáeinar vangaveltur um ljósmyndun – III. hluti
A Few Thoughts on Photography – Vol. III
22. janúar – 27. mars 2022

Menningar- og lista-
miðstöð Hafnarfjarðar
The Hafnarfjörður Centre 
of Culture and Fine Art

Opið kl. 12–17 
Lokað á þriðjudögum
Ókeypis aðgangur

Open 12–5 p.m. 
Closed on Tuesdays

Strandgata 34
220 Hafnarfjörður 
www.hafnarborg.is

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Hafn-
ar firði verður haldið dagana 3. - 5. mars 
þar sem kosið verður á milli 
14 einstaklinga á lista fyrir 
komandi bæjarstjórnar kosn-
ingar í vor.  Ég óska eftir 
stuðn ingi í 2.-3. sæti.

Ég legg með mér reynslu 
mína sem bæjarfulltrúi þar 
sem ég hef frá árinu 2014 
verið formaður umhverfis- og 
framkvæmdaráðs, vara-
formaður fjölskylduráðs og 
frá árinu 2018 fulltrúi í stjórn Strætó bs. 
fyrir Hafnarfjörð. Þekking mín úr 
atvinnu lífinu og breiður bakgrunnur 
hefur komið að góðum notum í störfum 
mínum sem bæjarfulltrúi og ég hef 
áhuga á að nýta áfram mína krafta og 
reynslu  fyrir sveitarfélagið okkar. Frá 
árinu 2013 hef ég sinnt trúnaðarstörfum 
sem stjórnarmaður í stjórn VR og ég er 
fulltrúi VR í stjórn Lífeyrisjóðs versl-
unar manna (LIVE) auk þess sem ég 
starfa sem bókari í hlutastarfi.

Ég hef beitt mér af krafti fyrir ýmsum 
framfaramál á liðnum árum  og má þar 
nefna umhverfismál, samgöngumál, 
betri almenningssamgöngur, uppbygg-
ing íþróttamannvirkja, nýtt hjúkrunar-

heimili og endurbætur á Sólvangi, 
heilsu efling og frístundastyrkur fyrir 

eldri borgara, nýr vinnustaður 
fyrir fólk með fötlun og 
fjölgun búsetukjarna.

Á næstu 4 árum vil ég sjá 
bæinn okkar vaxa og dafna 
með auknu lóðaframboði og 
ég vil efla vistvænar sam-
göngur með átaki í hjóla- og 
göngustígum. Ég vil tryggja 
lóðaframboð og að byggðar 
verði hagkvæmar íbúðir fyrir 

lág og millitekjuhópa og eldri borgara. 
Ég vil samþætta þjónustu ríkis og 
sveitarfélaga fyrir eldri borgara og 
mæta ólíkum þörfum þessa hóps. Ég vil 
styðja við barnafjölskyldur með meiri 
samþættingu grunn og leikskóla og 
lækka innritunaraldur á leikskólum og 
auka sveigjanleika í vistunartíma.  Ég 
vil styðja áfram við öflugt menningarlíf 
og uppbyggingu íþróttamannvirkja.

Ég hvet Hafnfirðinga til þess að taka 
þátt í prófkjörinu og ég óska eftir 
stuðningi ykkar til þess að vera í 
forystusveit Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnar firði.

Höfundur er bókari og 
bæjarfulltrúi.

Hafnfirðingar – 
veljum öfluga forystu!

Helga  
Ingólfsdóttir

Hafnarfjörður er einstaklega vel í sveit 
settur frá náttúrunnar hendi. Í bæn um 
hefur byggst upp gjöfult og gott samfélag 
og sem betur fer eru vissulega 
fjölmargir mögu leikar á því að 
gera gott mannlíf enn betra. Á 
næsta kjörtímabili vil ég sjá 
Sjálf stæðisflokkinn enn við 
stjórnvölinn í Hafnarfirði með 
sterkan og samstilltan meiri-
hluta. Grunngildi flokksins hafa 
ávallt höfðað mjög til mín og á 
þeim grunni hef ég áhuga á að 
taka þátt í að byggja upp okkar 
ágæta bæjarsamfélag og skapa betri 
Hafnarfjörð fyrir okkur öll. 

Mikilvægt er að leggja hagsmuni fjöl-
skyldunnar ávallt til grundvallar, þegar 
ákvarðanir eru teknar um uppbyggingu 
bæjarsamfélagsins. Ákvarðanir bæjar-
stjórnar þurfa á öllum sviðum að grund-
vallast á því, að fjölskyldunni sé gert 
kleift að dafna og þroskast við bestu 
skil yrði, hvort sem er andlega, líkamlega 
eða félagslega. Æskilegt væri að Hafnar-
fjarðarbær stæði fyrir og skipulegði með 
reglubundnum hætti fræðslunámskeið, 
sem efldi skilning á eðli og hlutverki fjöl-
skyldunnar á mismunandi ævi skeið um. 
Bjóða þarf upp á fjölskylduráðgjöf í 
samvinnu við Heilsugæslu Hafnarfjarðar 
og vinna ber áfram að eflingu heimilis-
hjálpar og heimahjúkrunar í samvinnu 

við Heilsugæslu Hafnarfjarðar með það 
að markmiði að auðvelda fólki að dvelja 
á eigin heimili. 

Grunnþáttur í góðu bæjar-
félagi er öflugt og skilvirkt 
skóla  starf - á öllum skólastigum. 
Mikilvægt er að halda áfram að 
forgangsraða í þágu menntunar 
til þess að tryggja að Hafnar-
fjörður sé ávallt í fremstu röð. Í 
boði þarf að vera heildstæð 
þjónusta við börn frá eins árs 
aldri. Leggja þarf áherslu á 
að lað andi vinnuumhverfi fyrir 

nemendur og starfsmenn skóla og leggja 
ber áherslu á að laða enn sem fyrr 
metnaðarfullt fagfólk til starfa á öllum 
skólastigum. Við þurfum að vinna 
markvisst að þróun skólastarfs og stuðla 
að aukinni endur- og símenntun kennara. 
Efla þarf sérfræði þjón ustu skólanna og 
bjóða þarf enn frek ar upp á skipulögð 
úrræði fyrir unglinga, sem flosna upp frá 
námi. Þannig skapast fullnægjandi skil-
yrði og öryggi fyrir vel líðan barna og 
foreldra til þess að sinna námi og vinnu til 
hagsbóta fyrir fjöl skylduna og samfélagið 
allt.

Setjum hagsmuni fjölskyldunnar í önd-
vegi.

Höfundur býður sig fram í 4. sæti á 
framboðslista Sjálfstæðisflokksins 
fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor.

Fjölskyldan í fyrirrúmi

Hilmar 
Ingimundarson
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KRISTÍN 
THORODDSEN

2. SÆTI

PRÓFKJÖR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS Í HAFNARFIRÐI 3.-5. MARS 2022

	Fyrir	Hafnarfjörð

FACEBOOK.COM/KRISTINMARIATHORODDSEN

Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin  
í Fríkirkjuna í Hafnarfirði 

Fjölbreytt dagskrá og hlýjar móttökur

Sr. Einar og sr. Margrét Lilja, prestar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

MARS
Sunnudagur 6. mars

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20 

Sunnudagur 13. mars
Sunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 14
Kvenfélagsbasar eftir guðsþjónustu

Sunnudagur 20. mars
Sunnudagaskóli kl. 11
Fermingarsamvera kl. 16
Fermingarsamvera kl. 17.30 

Sunnudagur 27. mars
Sunnudagaskóli kl. 11

APRÍL
Laugardagur 2. apríl

Fermingar
Sunnudagur 3. apríl

Sunnudagaskóli kl. 11
Sunnudagur 10. apríl

Fermingar
Skírdagur 14. apríl

Fermingar
Föstudagurinn langi 15. apríl

Guðsþjónusta kl. 17
Páskadagur, sunnudagur 17. apríl

Guðsþjónusta kl. 08
Sumardagurinn fyrsti 21. apríl

Fermingar
Sunnudagur 24. apríl

Sunnudagaskóli kl. 11

MAÍ
Sunnudagur 1. maí

Fjölskylduhátíð í Hellisgerði kl. 11 
Sunnudagur 8. maí

Fermingar
Sunnudagur 22. maí

Guðsþjónusta kl. 11 - Afmælishópar

Helgihald FríkirkjunnarHelgihald Fríkirkjunnar

Allar nánari upplýsingar má finna á 
frikirkja.is og á facebooksíðu kirkjunnar.
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Gaflaraleikhúsið frumsýndi sl. laug-
ar dag fjölskyldusöngleikinn „Lang-
elstur að eilífu“ í Gaflaraleikhúsinu.

Leikgerð Bjarkar Jakobsdóttur sem 
jafnframt leikstýrir sýningunni er byggð 
á verðlaunabókum Bergrúnar Írisar Sæv-
ars dóttur um vinina Eyju og Rögnvald 
sem verða bestu vinir þrátt fyrir 90 ára 
aldursmun. Verkið fjallar á einlægan hátt 
um vináttuna, lífið og dauðann en sýn-
ingin er full af gleði, söng, hlýju og 

hjartnæmum boðskap. Með hlutverk 
Rögnvaldar fer Sigurður Sigur jónsson. 
Júlíana Sara Gunnarsdóttir og Ásgrímur 
Geir Logason bregða sér í ýmis hlut verk 
og leika meðal annars foreldra Eyju. Sjálf 
er Eyja leikin til skiptis af sjö ára 
snillingum, þeim Nínu Sólrúnu Tam imi 
og Iðunni Eldeyju Ste fáns dóttur. Að auki 
skipta tíu önnur hæfileikarík börn á aldr-
inum sjö til tíu ára með sér hlutverkum í 
sýningunni.

 Strax í upphafi heilluðu hinir ungu 
leikarar mann með flottum leik og söng. 
Júlíana Sara var hin upptekna móðir Eyju 
og Ásgrímur hinn stressaði faðir. Júlíana 
Sara stóð sig afbragðsvel í hlutverki 
kennslukonunnar og það kom kannski 
ekki á óvart að Sigurður Sigurjónsson var 
í essinu sínu sem hinn 96 ára gamli 
Rögnvaldur, fastur í 1. bekk.

Sviðsmyndin var einföld og látlaus, 
nokkuð hefðbundin fyrir Hafnar fjarð-
arleikhúsið en ekkert vantaði og 
leikritið rann ljúft í gegn. Söngvarnir 
voru skemmtilegir og leikritið kitlaði 
hlátur taugarnar hressilega á sinn ein-
falda og hversdagslega hátt enda sagan 
í raun hvursdagsleg frásögn með smá 
ýkjum en þó eins og saga úr lífi manns. 

En í lokin var ekki laust við að maður 
yrði klökkur og fyndi til með Eyju 
þegar kom að leiðarlokum. 

Sjá nánar á www.fjardarfrettir.is

Viltu taka þátt í að byggja betri bæ?

Miðflokkurinn og óháðir í Hafnarfirði leita að 
áhugasömum einstaklingum til að taka sæti á 
framboðslista fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí.

Að framboðinu stendur kröftugur og breiður hópur 
sem vill láta til sín taka.

Ef  þú hefur áhuga á að vera með okkur í liði, sendu 
okkur línu með stuttri kynningu og óskasæti á lista í 
netfangið hafnarfjordur@midflokkurinn.is eða 
hafðu samband við Björn Fálka í síma 6900154

Fullum trúnaði heitið.

Frestur til að tilkynna framboð rennur út 
föstudaginn 4. mars.

Stjórn 
Miðflokksdeildar Hafnarfjarðar

 

Sumarleyfi 2022
Skráning leikskólabarna í sumarleyfi

Opið fyrir skráningu frá 1. – 30. mars 2022   Nánar á hafnarfjordur.is

Öll börn skulu taka samfellt sumarleyfi í leikskóla í 4 vikur. Í sumar verða 
leikskólar Hafnarfjarðarbæjar lokaðir í tvær vikur frá og með 18. júlí til 
og með 2. ágúst. Skráning í sumarleyfi fer fram í viðkomandi leikskóla.

Lýðræðið og frelsið er okkur 
dýrmætt. Því eru kosningar þar sem 
allir geta haft áhrif á samfélag sitt 
mikilvægar. Á vormánuðum 
ganga íbúar til kosninga og 
kjósa þann flokk sem þeir 
treysta til að leiða bæjarfélagið 
sitt næstu fjögur árin. Stefna 
flokkana vegur að sjálfsögðu 
þungt þegar kemur að valinu 
en ekki síður það fólk sem 
skipar listann.  Bæjarfulltrúar 
sem að lokum skipa lista 
þeirra flokka sem stýra 
bæjarfélaginu eru einstaklingar sem í 
grunninn vinna fyrir samfélagið og eru 
í nánum tengslum við íbúa og fyrirtæki.   
Í það starf þarf einstakling sem nýtur 
trausts, hlustar og getur leitt saman 
ólíkar skoðanir og sjónarmið. 

ÞAÐ SKIPTIR MÁLI HVER 
STJÓRNAR
Á undanförnum árum hefur Hafnar-

fjörður blómstrað og fjárhagsleg staða 
sveitarfélagsins batnað við erfiðar 
aðstæður. Byggingarkranar sjást víða 
um bæinn, ný hverfi að rísa og 
atvinnulóðir seljast sem aldrei fyrr.  
Fyrirtækjum fjölgar og leikhús, tón-
leikahús, veitingastaðir og kaffihús 
hafa opnað dyr sínar og bíða eftir taka á 

móti gestum sínum að nýju.  Leikskólar 
bæjarins standa frammi fyrir allt annarri 
stöðu en áður var og mun betri en í 

öðrum sveitarfélögum og því 
verður hægt að innrita yngri 
börn en áður. Álögur á íbúa 
hafa lækkað, sérstaklega hjá 
barnafjölskyldum.  Allt þetta 
gerðist ekki að sjálfu sér, það 
skiptir því máli hver stjórnar.

YKKAR STUÐNINGUR 
SKIPTIR MÁLI 

Ég sækist eftir 2. sæti í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins og heiti 
því að vinna að heilindum fyrir 
Hafnarfjörð þar sem ég nýti tíma minn, 
menntun og reynslu sem bæjarfulltrúi, 
formann fræðsluráðs og hafnarstjórnar 
til góðra verka fyrir Hafnarfjörð. Ég 
treysti því að þeir Hafnfirðingar sem 
kjósa að taka þátt í prófkjörum hafi það 
í huga að þeir eru að ráða til sín 
einstakling sem þeir vilja að vinni fyrir 
þá næstu fjögur árin. Ég sækist eftir 
ykkar stuðningi í forystusæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins þann 3.-5. mars 
næstkomandi.

Kristín María Thoroddsen, 
bæjarfulltrúi, og sækist eftir 2. sæti í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði.

Fyrir Hafnarfjörð 

Kristín María 
Thoroddsen

Langelstur að eilífu
Ljúft fjölskylduleikrit sem kitlaði hláturtaugarnar

Leikhópurinn á frumsýningunni stoltur að lokinni sýningu - og máttu vera það.
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HEILDAR
LAUSNIR Í 
FESTINGA

VÖRUM 
ESSVE ER LEIÐANDI 

FRAMLEIÐANDI 
Í FESTINGAVÖRUM

FERROZINK ER SÖLUAÐILI 
FYRIR ESSVE Á ÍSLANDI

Ánægjuvogin — Fjarðafréttir — 198x138mm

LANDSBANKINN. IS

Ánægðari 
viðskiptavinir 
þriðja árið í röð

Þessi viðurkenning er okkur hvatning 
frá viðskiptavinum um að halda áfram 
að gera þjónustuna einfaldari, þægilegri 
og betri.
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Víðistaðakirkju 30. apríl kl. 16
Vortónleikar Þrasta

Finndu okkur á Facebook - Þrestir

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Það þarf að taka til hendinni í Hafnar-
firði í fjölmörgum málaflokkum. Sum 
mikilvæg verkefni hafa verið 
látin reka á reiðanum og ekki 
tekist að fá farsæla niður stöðu 
í þau. Við jafnaðarmenn mun-
um ganga í verkin að aflokn-
um kosningum 14. maí næst-
komandi, fáum við góðan 
stuðning frá bæjarbúum. Við 
erum reiðubúin til að taka við 
stjórn bæjarins.

Þrjú dæmi um verkefni sem 
Sam fylkingin í góðu samstarfi við bæj-
ar  búa og aðra mun taka á og leysa.

ÁTAK Í ÍBÚÐAMÁLUM
Við ætlum að sjá umtalsverða fólks-

fjölgun í Hafnarfirði á komandi kjör tíma-
bili, verður mikill fjöldi íbúðalóða á boð-
stólum fyrir einstaklinga, verktaka og 
hópa. Á fyrsta heila ári nýs meiri hluta 
jafnaðarmanna og samstarfs flokka, árið 
2023, munum við sjá fólk sfjölgun sem 
telur að lágmarki þúsund íbúa, sem er um 
3% aukning íbúa.

Íbúðaformið verður fjölbreytt, einbýli 
og fjölbýli og allt þar í milli. Við ætlum að 
tryggja stóraukningu í valkostum 
varðandi félagslegt íbúðaform, sem ekki 
síst hentar ungu fólki. Búseti, hlutdeildar-

íbúðir, Bjarg og önnur óhagnaðardrifin 
samtök fá nauð syn legan stuðning Hafn-

ar fjarðar bæjar til þeirra upp-
byggingar. Við munum að 
minnsta kosti tvöfalda kaup 
bæj arins á félags legum íbúðum 
fyrir tekju lægri og í brýnni þörf.

BLÁFJALLA- OG 
FLÓTTAMANNA-
VEGUR

Tvö stórmál í samgöngu-
málum, sem hafa verið í 

óvissu. Og þarf að taka á hið fyrsta.
Við munum opna á nýjan leik Blá-

fjallaveg og knýja á um nauð synlegar 
endur bætur á honum af hálfu veg hald-
arans, Vegagerðar ríkisins. 

Við munum ekki undir nokkrum 
kringum stæðum sættast á lokun Flótta-
mannavegar af hálfu meirihluta sjálf-
stæðis  manna í Garðabæ, eins og þeir 
hafa hótað. Heldur skal endur vakin 
vinna við mótun og gerð raun verulegs 
Ofanbyggðarvegar á austan og ofan 
þéttbýlis á höfuðborgarsvæðinu. Það 
mun létta til muna á umferð á Reykja-
nesbraut og Hafnarfjarðarvegi. 
Ofanbyggð arvegur hefur verið á 
dagskrá áratugum saman. Nú er nauð-
synlegt að sjá þau áform raungerast.

Það verður  
gengið í verkin!

Guðmundur Árni 
Stefánsson

Þetta eru aðeins sýnishorn af raun-
verulegum verkefnum sem þarf að fara 
í með festu og ákveðni á nýju kjör-
tímabili. 

Við jafnaðarmenn erum til í þau verk.
Höfundur er oddviti Samfylkingar-
innar, jafnaðarmannaflokks Íslands.

Auglýsingar
sími 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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Frumsýning á Litlu hryllingsbúðinni 
í leikstjórn Kristins Óla Haraldssonar 
verður í Víðistaðaskóla 3. mars nk.

Mikill metnaður er lagður í verkefnið 
líkt og áður. Jóhanna Ómarsdóttir 
stjórnar söngnum eins og undanfarin ár,  
Andrés Þ. Þorvarðarson stjórnar hljóm-
sveitinni, Rut Rebekka Hjartardóttir 
stjórnar dönsunum og Kristín Högna 
Garðarsdóttir ber ábyrgð á búningunum. 

Það eru efstu bekkingar Víði-
staðaskóla sem standa að uppfærslunni 
en verkefnið er árlegt samstarfsverkefni 
skólans, félagsmiðstöðvar og foreldra 
og óhætt er að segja að allir nemendur í 
10. bekk komi á einhvern hátt að 
leikritinu. 

Sýningar eru: 
fimmtudaginn 3. mars kl. 20, 
föstudaginn 4. mars kl. 20, 
laugardaginn 5. mars kl. 12,
laugardaginn 5. mars kl. 16,
sunnudaginn 6. mars kl. 13 og
sunnudaginn 6. mars kl. 17.
Miðasala er á tix.is

Litla hryllingsbúðin 
sýnd í Víðistaðaskóla

Frá æfingu í Víðistaðaskóla.

Vernda þann stöðugleika sem 
náðst hefur hjá núverandi stjórn 
bæjarins

Það skiptir miklu máli að sá 
meirihluti sem taka mun við 
rekstri Hafnarfjarðarbæjar að 
kosningum loknum muni 
fylgja eftir þeim mikla árangri 
sem núverandi meirihluti 
hefur náð við rekstur bæjarins. 

Sjálfstæðisflokknum er best 
treystandi til þess.

Huga vel að framtíð unga 
fólksins og velferð eldri borgara í 
Hafnarfirði

Framtíðin er unga fólkssins og því 
verð ur ekki á móti mælt. Vel hefur 
verið staðið að málefnum þeirra ungu. 
Að sama skapi þarf að huga vel að 
þeim sem teljast eldri borgarar t.d. í 
samstarfi við Félag eldri borgara í 
Hafnarfirði. 

Áfram eru tækifæri til úrbóta og 
uppbyggingar og þar er Sjálfstæðis-
flokknum best treystandi. 

Nýta þarf vel risastór ný tækifæri
Tækniskólinn, Carbix og aðalstöðvar 

Icelandair eru á leið í Hafnarfjörðinn. 
Þetta er mikil áskorun fyrir bæjar yfir-
völd sem verða að styðja vel við þennan 
flutning. Sjálfstæðisflokknum er best 
treyst andi til að leysa þessa áskorun. 

Beitt sé hófsemd af hálfu bæjarins 
í túlkun og framkvæmd á reglum og 

reglugerðum sem lúta að 
einstaklingum og atvinnulífinu

Það skiptir miklu máli að 
bæjaryfirvöld beiti reglum og 
reglugerðum af hófsemd en 
misbeiti ekki. 

Sjálfstæðisflokknum er best 
treystandi til þessa.

Að alltaf sé nægt framboð 
lóða til íbúðarbygginga og 
lóða fyrir atvinnureksturinn

Fólk og fyrirtæki vita að 
það er gott að vera í Hafnar-

firði. Framboð lóða þarf að jafnaði að 
vera það sama og eftirspurn. 

Sjálfstæðisflokknum er best 
treystandi til þessa. 

Tryggja þarf að bæjarbúar njóti 
alltaf nauðsynlegrar grunnþjónustu

Kjörnir fulltrúar ber skylda til að fara 
vel með það fjármagn sem bæjarstjórn 
á hverjum tíma hefur til umráða. 
Skatttekjur á að nýta í nauðsynlega 
grunnþjónustu. Eyðsla á skattfé í 
gæluverkefni á ekki að líðast. 

Sjálfstæðisflokknum er best 
treystandi til að tryggja að bæjarbúar 
njóti alltaf nauðsynlegrar grunnþjónustu 
og að farið sé vel með skattfé. 

Höfundurinn er 
rekstrarhagfræðingur og 
varabæjarfulltrúi og býður sig fram 
í 4. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.

Helstu verkefni 
næstu bæjarstjórnar

Þórdís Eva Steinsdóttir úr FH og Ísak 
Óli Traustason úr UMSS urðu Íslands-
meistarar í karla- og kvennaflokki á 
Meistar amóti Íslands í fjölþrautum sem 
haldið var í Kaplakrika um þar liðna helgi.

Þórdís Eva hlaut 3708 stig fyrir sína 
þraut og Ísak Óli hlaut 4333 stig.

Keppti hún í flokki 20 ára og eldri og 
sigraði í öllum sínum greinum:

800 metra hlaup: 2,21.49 mín., 60 
metra grindahlaup: 9,12 sek., hástökk: 
1,64 m, langstökk: 5,71 m, kúluvarp: 
9,16 m.

Samtals fékk FH 12 gullverðlaun á 
mótinu, mest allra liða.

Ísold Sævarsdóttir úr FH, sigraði í 
fimmtarþraut kvenna, 15 ára og yngri 
með 3621 stig er hún sigraði í 60 m 
grindarhlaupi stúlkna er hún hljóp á 
9,14 sek. sem er hennar besti árangur. 
Þá sigraði hún í hástökki stúlkna, 15 ára 
og yngri er hún stökk 1,54 m, í kúluvarpi 
er hún kastaði 11,04 m og náði sínum 
besta árangri. - nánar á fjardarfrettir.is

Þórdís Eva Íslands
meistari í fimmtarþraut

Ísold Sævarsdóttir sigraði í flokki 15 ára og yngri

Þórdís Eva Ísold

Magnús Ægir 
Magnússon
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Í nokkur ár hefur blundað í mér mikill 
áhugi á málefnum bæjarins og ekki síst 
skyldan til að láta gott af mér 
leiða og gefa til baka allt það 
ánægjulega sem Hafnarfjörður 
hefur gefið okkur fjölskyldunni 
í gegnum árin. Hafnarfjörður er 
í fremstu röð sveitarfélaga og 
ég vil leggja mitt af mörkum til 
að tryggja að svo verði áfram. 

Áherslur Sjálfstæðisflokks ins 
eru skýrar og settar fram með 
velferð og lífsgæði íbúa á öllum 
aldri í huga, og að þeim vil ég vinna áfram 
með samheldnum hópi flokks manna 
minna. Heilmargt hefur áunnist undir 
stjórn Sjálfstæðisflokksins sem fylgja þarf 
eftir en jafnframt eru ærin verkefni 
framundan sem við þurfum að takast á við. 
Framboð á fasteignum er eitt þeirra stóru 
verkefna sem brýnast er að vinna að. 
Hafnarfjörður verður að vera í stakk búinn 
til að halda í sem og laða að nýja íbúa. 
Skipulagsmál og uppbygging eru því 
lykilatriði til að svo megi verða. Að sama 
skapi þarf að vera til staðar skilvirk og 
fjölbreytt þjónusta við alla aldurshópa þar 
sem stuðla þarf að sem bestu lífsgæðum. 
Faglegt skólastarf á öllum stigum, 
samræming skóla og frí stundastarfs, 
öflugt íþrótta- og æskulýðs starf þar sem 
öll börn hafa jöfn tækifæri til iðkunar, 

forvarnir og heilsuefling og svo mætti 
lengi telja. Mikilvægt er að halda áfram á 

þeirri farsælu braut sem 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
verið á enda er ábyrgur rekstur 
forsenda þess að unnt sé að veita 
sveigjanlega og góða þjónustu 
til að mæta ólíkum þörf um 
fólks. 

Bæjarbragurinn sem hér hefur 
myndast fyllir mig ómældu 
stolti og krafti til að vilja vera 
þátttakandi í að styðja við og 

efla áfram. Hér státum við okkur af 
fjölbreyttu atvinnulífi, skemmtilegum 
versl unum, frábærum þjónustuaðilum, 
kaffi- og veitingastöðum og framúr-
skarandi fjölbreyttu lista og menningarlífi 
sem allt laðar til sín. Ekki má gleyma þeim 
lífsgæðum sem fólgin eru í nálægð inni við 
náttúruna í okkar nærumhverfi, sjávarsíðan 
ásamt fjölbreyttum útivistar svæðum og 
náttúruperlum sem eru hér allt um kring. 

Ég hef ákveðið að gefa kost á mér og 
vinna af krafti, dugnaði, sannfæringu og 
heilindum fyrir alla Hafnfirðinga og hinn 
glæsilega bæ, Hafnarfjörð, sem ég er 
stoltur af að kalla heimili mitt. 

Ég leita eftir stuðningi þínum í 3.-4. 
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði 3.-5. mars n.k.

Höfundur er lögmaður.

Hafnarfjörður  
Áfram í fremstu röð

Þórður Heimir 
Sveinsson

Fyrir fjórum árum hlaut ég víðtækan 
stuðning til að skipa 2. sæti fram boðs-
lista Sjálfstæðis flokks  ins til 
bæjarstjórnar í Hafnarfirði og 
hef ég ákveðið að gefa kost á 
mér til þess áfram í prófkjörinu 
3. til 5. mars nk.

ÁRANGUR TIL AÐ 
BYGGJA Á
Við síðustu bæjarstjórnar kosn-

ingar hlaut Sjálfstæðis flokk   urinn 
í Hafnarfirði öflugan stuðning 
kjósenda sem veitti okkur umboð og styrk 
til að leiða stjórnun bæjarins næstu fjögur 
árin.

Fjárhagur Hafnarfjarðar hefur tekið 
stakka skiptum svo um munar. Skulda við-
mið bæjarins, sem er mælikvarði á heildar -
skuldir í samanburði við tekjur bæjarins, 
hefur farið jafnt og þétt lækkandi og er nú 
að verða það lægsta sem verið hefur í ára-
tugi. Með lækkandi skuldum minnkar 
vaxta byrði bæjarins og meira verður af lögu 
fyrir framkvæmdir og þjónustu við íbúa.

Það er markmið okkar sjálfstæðismanna 
að stilla álögum á íbúa og fyrirtæki í hóf 
eins og kostur er. Þannig höfum við 
lækkað álagningarprósentu fasteignaskatta 
til að vega gegn hækkandi fasteignamati 
ríkisins. Unnið hefur verið að því að halda 
gjaldskrám bæjarins óbreyttum eða með 
lágmarkshækkunum, undir verðbólgu. Þá 
er Hafnar fjörður núna í hópi þeirra 

sveitarfélaga sem ekki taka hæsta leyfilega 
útsvar af launum íbúa sinna.

Á sama tíma og tekið hefur 
verið til í fjármálum bæjarins 
hefur Hafnarfjörður vaxið og 
dafnað svo eftir hefur verið 
tekið. Hafnarfjörður er orðinn 
há  skóla bær, þar sem Háskóli 
Íslands hefur flutt alla kennslu 
sína í tæknifræði hingað í 
Menntasetrið við Lækinn og 
náðst hefur samkomulag um að 
Tækniskóli Íslands flytji starf-

semi sína í Hafnarfjörð, sem hvort tveggja 
eykur tæki færi fyrir ungt fólk og samstarf 
við atvinnulífið. 

ÖFLUGA FORYSTU ÁFRAM 
Í BÆJARSTJÓRN
Ég tel að bakgrunnur minn og reynsla, 

með kosningu í 2. sæti, verði framboðslista 
okkar styrkur í komandi bæjarstjórnar-
kosn ingum og verkefnum næstu fjögurra 
ára. Sem forseti bæjarstjórnar og vara-
formaður bæjarráðs hef ég beitt mér fyrir 
að stefnumál okkar ásamt öðrum 
framfaramálum á vettvangi bæjarstjórnar, 
eins og þau sem hér hafa verið nefnd, hafi 
náð fram að ganga. Það verður val 
kjósenda að tryggja áfram öfluga forystu 
okkar í bæjarstjórn til næstu fjögurra ára 
og þar býð ég fram krafta mína.

Höfundur er verkfræðingur og 
forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði.

Prófkjör Hafnfirð
inga   valið er okkar

Kristinn 
Andersen

Lestu fréttir og aðsendar greinar á www.fjardarfrettir.iswww.fjardarfrettir.is
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Í óveðrinu sl. föstudag fauk þak af 
um 1.400 m² iðnaðarhúsi að Borgarhellu 
4, sem er á horni Borgarhellu og 
Búðahellu. Fóru samlokueiningar, sem 
eru blikkplötur með frauði á milli ofan 
af þakinu með miklum látum og 
dreifðust yfir nærliggjandi hverfi og má 
alveg líkja því við sprengingu miðað 
við ummerki. Fór þakið af 18 af 20 
einingum sem húsinu er skipt niður í.

Við hlið hússins er annað eins hús í 
byggingu, Borgarhella 2, og skemmdist 
það ekki að sögn fulltrúa húsbyggjanda 
en plötur af fyrra húsinu fuku á það hús.
Mesta mildi þykir að enginn hafi slasast. 

Einhverjar skemmdir eru á bílum og 
húsum í nágrenninu. Eigandi að einni 
einingunni var að færa til hluti og breiða 

plast yfir þegar blaðamaður leit við en þá 
mátti sjá að undirþakið stóð eftir, 
burðarvirki úr trapisu formuðu stáli sem 

samloku ein ingarnar voru skrúfaðar í. Það 
heldur þó ekki vatni og víða lak niður í 
hús næðið.

Húsbyggjandi sagðist ekki geta gefið 
neina skýringu á því af hverju svona fór 
en framleiðandi húsanna, sem er 
erlendur, hafi verið látinn vita.

Svæðið var lokað af enda var drasl á 
víð og dreif á götum en strax var hafist 
handa við hreinsunarstörf.

Þakeiningar sem fara áttu á húsið 
sem enn er í byggingu verða notaðar til 
að endurnýja þakið sem fauk svo ekki á 
að líða langur tími ef veður verður 
skaplegt, þar til húsin verða þétt á ný.

Um 1.300 m² þak fauk af nýju húsi
Brak fauk á bíla og hús í nágrenninu og ástandið var eins og eftir sprengiárás.

Aðkoman var eins og eftir sprengiárás.

Sjá fleiri myndir á:

fjardarfrettir.is
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HÁDEGISVERÐARHLAÐBORÐ  Á  HÓTEL VÖLLUM
Virka daga kl. 11.30 til 13.00  –  kr. 2.390,-

Vellir bistro | Tjarnarvöllum 3, Hafnarfirði
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Ívar Torfason sjóntækjafræðingur í 
Augastað Firði hefur allt frá árinu 1997 
þjónustað viðskiptavini sem koma í 
verslunarmiðstöðina.

Í Augastað er fullkomin aðstaða til 
sjónmælinga og linsumátana.

Ásamt Ívari starfar hún Fanndís og 
saman hjálpast þau að við að ráðleggja 
viðskipavinum um val á réttu gler-
augunum.

GLERAUGU VIÐ ALLRA 
HÆFI Í AUGASTAÐ
Ívar segir gleraugu vera bæði 

nauðsynjavöru og tískuvöru. Því er 
boðið upp á mjög gott úrval af 
um gjörðum frá þekktum fram leiðend-
um og einnig sólgleraugu og gleraugu 
fyrir hvers konar útivist og íþróttir auk 
öryggisgleraugna.

Segir Ívar að Augastaður bjóði upp á 
afar vönduð íþrótta- og útivistargler-
augu frá Adidas og Rudy Project. Þau 
er hægt að fá í mjög mörgum útfærslum 
sem henta aðstæðum hverju sinni, svo 
notandi skynji betur t.d. misfellur í 
landslagi eða snjó. Þá er hægt að fá 
útivistargleraugu með styrk og jafnvel 
lesglugga svo auðveldara sé t.d. að lesa 
á sportúrið. 

Þá segir Ívar að Augastaður í Firði 
þjónusti mörg fyrirtæki, stór og smá, 
með öryggisgleraugu, en auknar kröfur 
eru nú gerðar til vandaðra öryggis-
gleraugna í ýmissi starfsemi.

ÓDÝR GLERAUGU FYRIR 
BÖRN

Augastaður leggur áherslu á að bjóða 
gleraugu á lægra verði fyrir börn og 
unglinga til 18 ára aldurs. Kappkostað 
er að hafa gott úrval í barna- og 
unglingagleraugum.

LESGLERAUGU MEÐ 
BLÁGEISLAVÖRN
Aukin notkun á tölvum og farsímum 

eru ekki heppileg fyrir augun og býður 
Augastaður tilbúin lesgleraugu með 

blágeislavörn auk þess sem hægt er að 
fá slíka vörn í önnur gleraugu.

AUGNLINSUR OG DROPAR
Ívar segir augnlinsur mjög vinsælar 

en þær er hægt að fá í góðu úrvali og 
hægt að sérpanta linsur með sérþarfir 
viðkomandi í huga. Að sjálfsögðu er 
linsuvökvi í boði en einnig augndropar 
gegn augnþurrki. Ívar segir mjög marga 
sem nota linsur, vinna við tölvur eða 
eru almennt með augnþurrk nýta sér 
augndropana.

Þau Ívar og Fanndís bjóða Hafn-
firðinga og aðra velkomna í verslunina 
á besta stað í Firði en opið er alla virka 
daga kl. 10-18.

Þú þarft ekki lengra en í Augastað
Frábær þjónustu og mikið úrval – íþrótta- og útivistargleraugu, öryggisgleraugu og ódýr barnagleraugu

Ívar sjóntækjafræðingur og Fanndís taka vel á móti viðskiptavinum.
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Glæsilegir skíðahjálmar með 
augnhlíf sem lyfta má upp

Ívar með hjálm frá Rudy en til eru bæði skíða- og hjólahjálmar.Úrvalið er mikið af vönduðum umgjörðum frá mörgum þekktum framleiðendum.

Tilboð mánaðarins í mars!

Tímabókanir í síma 

555 2056

Klassísk fótsnyrting
Verð áður: 10.000 kr.
Verð nú: 8.000 kr.

Klassísk fótsnyrting með lökkun
Verð áður: 11.000 kr.
Verð nú: 8.800 kr.

20% afsláttur af klassískri fótsnyrtingu!
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Gleraugnaverslunin þín

Búðir fullar af nýjum vörum!
KÍKTU Á ÚRVALIÐ Í FIRÐI

Nú er útsölunum lokið og búðirnar í Firði hafa verið 
fylltar af nýjum vörum. Glæsilegur fatnaður, skór, 
búsáhöld, skartgripir og gjafavörur. 

Sumar vörurnar skína af bjartsýni fyrir björtu vori 
enda hækkar sólin á lofti og fólk fyllist bjartsýni.

Það er tilvalið að heimsækja Fjörð, kíkja í verslanir 
og þrír veitingastaðir keppast um að bjóða þér að 
borða eða bara að bjóða upp á kaffibolla. Þarna 
kemstu inn úr snjónum og hittir fjöl marga Hafnfirnga 
og gesti sem eiga leið um verslunarmiðstöðina sem 
býður upp á svo margt. Á efri hæðunum er Heilsu-

gæslustöðin Fjörður og ýmis þjónustufyrirtæki og í 
verslunar kjarn anum finnur þú apótek, gler augna sala, 
rakarastofur, snyrtistofur og fjölmargar verslanir. 

Vissir þú að þú getur í verslunar miðstöðinni Firði 
keypt granít plötur og sumarhús á Spáni? 

Komdu í heimsókn!


