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Tilboðsdagar hefjast í versl
unarmiðstöðinni Firði í dag og 
standa til laugardags.

Tilboð verða hjá flestum 
verslunum og þjónustuaðilum 
eins og sjá má á baksíðu en 
tilboðin eru einnig kynnt á 
Facebooksíðu Fjarðar.

PÁSKAEGGJA
KYNNING

Nói Síríus verður með 
kynn ingu á páskaeggjum, 
fimmtudag kl. 1618 í Firði 
þar sem tækifæri gefst á að 
smakka gómsætt páskaegg.

PÁSKAEGGJA
LEIKUR 

Þá verður öllum gefinn 
kostur á að taka þátt í Páska
eggjaleik Nóa Síríus og 
Fjarðar. Leikinn má finna á 
Facebooksíðu Fjarðar og 

verða átta páskaegg nr. 6 í 
vinning.

Sjá bls. 15

Verslunarmiðstöðin Fjörður  
í hjarta Hafnarfjarðar

Tilboðsdagar | Páskaeggjakynning | Páskaeggjaleikur

TILBOÐSDAGAR
6.- 9. apríl

Fréttir 
á netinu

Daglega eru settar inn nýjar 
fréttir úr Hafnarfirði og af 
Hafnfirðingum á fréttavefnum 
fjardarfrettir.is

Þar má finna allar innsendar 
greinar, myndir, og hægt að 
skoða fréttir eftir flokkum.

N Ó I SÍ RÍ US

Skannaðu kóðann!
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Hljómtækjaverslunin Norðurljósa
hljóðtækni  NLH, sem hefur verið á 2. 
hæðinni í Firði síðan 2019, er verslun 
fyrir vandláta.

Þorsteinn Halldórsson, framkvæmda
stjóri fyrirtækisins segir fyrirtækið sér
hæfa sig í sölu á hágæða hljómtækjum 
fyrir fyrirtæki og einstaklinga. „Við 
erum t.d. með mikið af flottum heyrnar
tækjum, þráðlausum hátölurum og alls 
konar hljóm flutningstækjum, 
heimabíóum og vörum tengdu því,“ 
segir Þorsteinn.

„Við bjóðum viðskiptavinum upp á 
persónulega þjónustu og kennum þeim 
á öll tækin,“ segir Þorsteinn sem segir 
opnunartímann vera mjög sveigjanlegan 
og að viðskiptavinum geti jafnvel 
boðist að fá heimsókn til að skoða 
aðstæður og veita alhliða ráðgjöf við 
val á hljóð og myndlausnum fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. 

„Við förum í heimsóknir endur
gjaldslaust hér á höfuðborgarsvæðinu. 
Við leggjum því mikið upp úr faglegri 
þjónustu,“ segir Þorsteinn.

Fyrirtækið var upphaflega stofnað 
árið 1999 en uppbygging þess í 
núverandi mynd hófst 2008 og hefur 
verið að þróast síðan að sögn Þorsteins 
sem bendir á að fyrirtækið sé með eldri 
kennitölu en allir bankarnir í landinu!

Aðspurður um markhópinn segir 
Þorsteinn: ,,Í raun allir sem vilja gæði á 

góðu verði,“ og bætir við að við skipta
vinir fyrirtækisins hafi verið aðilar sem 
reka íþróttamannvirki, félagsheimili og 
öflug fyrirtæki og að sjálfsögðu ein
staklingar sem gera kröfur um gæði

HELSTU VÖRUMERKI
„Við erum með merki eins og 

BeyerDynamic, Cambridge Audio og 
Nortek Control/Nice sem eru helstu 
merkin í heimilislausnum. NHL leggur 
líka mikla áherslu að versla beint við 
framleiðanda þannig að enginn annar 
komi að vörunni áður en við fáum 
hana. Með því náum við vörunni heim 

með hagkvæmari hætti sem skilar sér í 
ódýrari vöru til okkar viðskiptavina.“  

Þá bendir Þorsteinn á frábær merki í 
fyrirtækjalausnum, DAS Audio, Intu
sonic/Hill Audio, Blustream, Kordz og 
Beyer Dynamic.

Segir hann að best sé að skoða 
heimasíðuna www.nhl.is.

Reglubundinn opnunartími NHL er 
kl. 1018 virka daga og á laugardögum 
kl. 1216. En eins og Þorsteinn hefur 
tekið fram þá er hægt að ná í hann bæði 
á kvöldin og á sunnudögum.

Hægt er að senda póst á nlh@nlh.is  
eða Facebook NorðurljósaHljóðtækni 
sími 665 2800.

Hljómtækjaverslun fyrir vandláta
Norðurljósa-hljóðtækni – í verslunarmiðstöðinni Firði

Snyrtistofan Beauty Salon á sér langa 
sögu í Hafnarfirði en núverandi nafn 
fékk stofan í ágúst 2017 en hafði verið 
rekin undir nafninu Snyrtistofa Rósu í 
allt frá 1966 og var stofnuð af Kristínu 
Sigurrósu Jónasdóttur. Í dag rekur 
Guðríður Lára Gunnarsdóttir snyrti
fræðimeistari stofuna.

„Í desember 2020 kaupi ég svo 
stofuna af Kristrúnu Sif Gunnars dótt ur. 
Í rauninni var ég ekkert endilega á 
leiðinni að kaupa stofu þegar ég tek við 
henni, ég var búin að vera að vinna á 
henni 2017, en svo tilkynnir hún mér að 
hún ætli að selja og ég tek ákvörðun um 
að kaupa. Þannig að það var kannski 
engin önnur ástæða fyrir því að ég sé 
að reka stofuna þarna. Mér líkar bara 
vel við viðskiptavinina og það er mjög 
gott að vinna í Hafnarfirði,“ segir 
Guðríður sem er úr Keflavík og býr í 
Reykja nesbæ.

„Við bjóðum upp á allar helstu 
snyrtimeðferðir hjá okkur; augnhára
lengingar, augabrúnalyftingu, augn
hára permanent og fótsnyrtingar eru 
alltaf mjög vinsælar hjá okkur en 

nýjasta meðferðin okkar er augabrúna
lyftingin.

Svo bjóðum við upp á vörur frá 
comfort zone, gehwol, novalash og 

ellebana,“ segir Guðríður sem einnig 
býður upp á vinsæl gjafabréf og 
gjafaöskjur. Fjórir starfsmenn eru á 

Beauty Salon sem staðsett er á 2. hæð í 
verslunar miðstöðinni Firði. 

Nánari upplýsingar má finna á 
beautysalon.is og í síma 555 2056.

Bjóða upp á fjölbreytt dekur í Beauty Salon
Snyrtistofa sem á rót sína að rekja aftur til 1966

Guðríður Lára Gunnarsdóttir t.h. ásamt Söru Dís Davíðsdóttur snyrtifræðingi
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Þorsteinn Halldórsson í verslun sinni á 2. hæð í verslunarmiðtöðinni Firði.
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Vandaður magnari og streymir sem 
fær það allra besta hljóð frá 
streymisveitum eins og Spotify.

Sambyggt tæki, streymir og magnari.

KYNNING

KYNNING
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Á föstudaginn er síðasti mögu
leiki á að skila framboði en þegar 
hafa sjö framboð birt lista sína, 
jafnmörg og við síðustu kosning
ar. Mannabreytingar eru víða 
miklar og ljóst að ekkert er ljóst 

með úrslit. Sjálfstæðisflokkurinn naut þess síðast að 
mörg atkvæði féllu dauð niður þegar flokkar voru 
svo nálægt því að ná inn manni og fengu sinn 
fimmta mann inn en voru með fæst atkvæði á bak 
við sína bæjarfulltrúa. 

Það féll víða í grýttan jarðveg að faglegur 
bæjarstjóri var ekki endurráðinn enda hafa oddvitar 
meirihluta aðra kosti til að vera við völd. Forseti 
bæjarstjórnar er æðsta pólitíska embættið en hefur 
verið gert næstum eingöngu að fundarstjóraembætti. 
Var það áður nýtt af oddvita Sjálfstæðisflokksins til 
margra ára, Stefáni Jónssyni, sem kom fram út á við 
f.h. bæjarins og bæjarstjórinn, framkvæmdastjóri 
sveitarfélagsins fékk mun betri vinnufrið enda á 
miklu hærri launum.

Það er vonandi að enginn frambjóðendanna í ár 
sé með blauta drauma um að fá að setjast í bæjar
stjóra stólinn og væri heiðarlegt gagnvart kjósendum 
að þeir upplýstu um stefnu sína í þeim málum fyrir 
kosningar.

Hafnarfjarðarkaupstaður á mikla möguleika til 
góðrar uppbyggingar en þá er nauðsynlegt að auka 
raunverulegt samráð við bæjarbúa. Lítið hefur 
þokast í átt að bættu upplýsingastreymi og oft er 
hreinlega erfitt að sjá hvert stefnt er og hvað sé verið 
að gera hverju sinni.

Í Hafnarfirði býr mikill fjöldi fólks með fjölbreytta 
reynslu og þekkingu sem enginn skyldi halda að 
hafi ekki áhuga eða vilja til að hafa áhrif á það 
hvernig bærinn þróast. Þeir sem veljast til bæjar
stjórnar og til setu í ráðum og nefndum eru ekki 
endilega hæfasta fólkið. Það er fólkið sem ákvað að 
taka þátt og á að hafa þá skynsemi til að bera að leita 
ráða hjá bæjarbúum og taka síðan faglega afstöðu.

Hafnarfirðingar eiga að íhuga alvarlega að fjölga 
í bæjarstjórn og á móti að lækka laun bæjarfulltrúa, 
sem eru langtum hærri en t.d. í Danmörku, og færa 
fundi til síðdegis svo fólk geti stundað sína vinnu. 
Bæjarfulltrúar eru fulltrúar bæjarbúa, en eiga ekki 
að verða atvinnupólitíkusar sem raða sér í ráð og 
nefndir til að ná góðum mánaðarlaunum. 

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

SKÍRDAGUR 14. APRÍL: 
Fermingar kl. 10, 11 og 13

FÖSTUDAGURINN LANGI 15. APRÍL 
Samverustund við krossinn kl. 17

PÁSKADAGUR 17. APRÍL 
Guðsþjónusta og páskaeggjaleit kl. 08
Morgunverður í safnaðarheimilinu  
að guðsþjónustu lokinni.Sr. Einar og sr. Margrét Lilja, prestar Fríkirkjunnar

Páskar  
í Fríkirkjunni

FERMINGAR 2023
Skráningar eru hafnar fyrir fermingar ársins 2023  
á heimasíðu kirkjunnar — frikirkja.is     Skannaðu kóðann:

Páskar  
í Fríkirkjunni 

Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin  
í Fríkirkjuna í Hafnarfirði 

Blaðaauglýsingar 
Vefauglýsingar



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 6. APRÍL 2022  



6    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 6. APRÍL 2022  

holabok.is   •   holar@holabok.is

Ingvar Viktorsson
afmælisrit 

Ungmennið Ingvar Viktorsson er að 
verða 80 ára hvort sem menn trúa því 
eða ekki. Af því tilefni kemur út í nóv. 
afmælisrit honum til heiðurs - stútfullt af 
fróðlegum og skemmtilegum sögum.

Þeir sem vilja senda Ingvari afmælis-
kveðju á þessum tímamótum og 
jafnframt eignast ritið eru beðnir 
að senda nafn sitt á netfangið: 
ingvar80ara@gmail.com eða hringja 
í síma 690-8595. Verðið er 6.900 og 
innheimtist í gegnum heimabanka.

Ritnefndina skipa: Guðmundur Árni 
Stefánsson, Lúðvík Geirsson  
og Guðjón Ingi Eiríksson.

Það er skemmtilegt og gefandi að 
vinna í leikskóla. Það þekki ég af eigin 
raun, því ég starfaði í leikskóla 
í meira en 12 ár. Á sama tíma 
er það mikið ábyrgðarstarf. 
Vægi starfa er hins vegar ekki 
metið eftir ábyrgð og mikil
vægi, nema um sé að ræða 
ábyrgð á peningum.

Ég hef átt þrjú börn í 
leikskóla í Hafnarfirði, öll í 
sama skólanum. Þar er unnið 
frábært starf og starfsfólkið er 
í sérflokki. Það er samt ekki því að 
leyna, að það hefur hallað undan fæti, 
aðallega vegna undirmönnunar. 

Hverjar ætli séu helstu ástæður þess 
að leikskólarnir eru undirmannaðir? 
Það er ekkert flókið. Launin eru of lág. 
Afleiðingarnar eru aukið álag á 
starfsfólkið. Þeir verða ergilegir út í 
vinnustaðinn og það sem verra er – við 
langvarandi álag dregur úr árvekni og 
getu til að mæta kröfum starfsins og 
þörfum barnanna okkar. Undanfarið 
hefur álag aukist vegna Covid, lang

tímaveikinda starfsfólks (vegna lang
var andi álags) og umsaminnar vinnu

tímastyttingar. Vinnutíma
stytting in er hugsuð til þess að 
auka möguleika fjölskyldna á 
samveru og hún verður mikið 
framfaraskref þegar hún nær 
til alls vinnumarkaðarins og 
festist í sessi. Það er hins 
vegar ótækt að ekki sé gert ráð 
fyrir afleysingu á móti þeim 
tíma þegar þeir sem eiga 
styttingu eru ekki í vinnunni. 

Þeir sem eru á staðnum, þurfa að leggja 
meira á sig – hlaupa hraðar. 

Við getum gert betur, miklu betur. 
Við þurfum að laða að fleira starfsfólk, 
t.d. með því að greiða laun sem ekki eru 
langt á eftir nágrannasveitarfélögunum, 
eins og nú er. Þetta á að vera í forgangi.

Börnin okkar eiga það skilið!

Höfundur skipar 12. sæti á lista 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði 
fyrir komandi sveitarstjórnar
kosningar.

Mikilvægasta starf  
í heimi?

Gundega 
Jaunlinina

Fyrsta og lengsta bæjarhátíð landsins, Bjartir dagar, hefst með 
hátíðarhöldum dagana 20. – 24. apríl og stendur yfir í allt sumar. 
Hafnarfjarðarbær sér um skipulagningu og kynningu. Vertu með!

 

Bjartir dagar 2022
Viltu skrá viðburð til þátttöku?

 Nánar á hafnarfjordur.isSendu inn þinn viðburð á menning@hafnarfjordur.is
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SÍMI: 540 5700 

tark@tark.is - www.tark.is

ARKITEKTAR
HÁTÚNI 2b - 105 REYKJAVÍK

/A3

Þrívíddarmynd

753-261       0.26

24.03.2022

Áshamar 12-18
Fjölbýlishús

Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði frá 1986Eykt ehf. / Stórhöfða 34–40 / 110 Reykjavík / Sími 595 4400 / eykt.is

Eykt byggir sex fjölbýlishús á spennandi stað í jaðri Hafnarfjarðar. 
Íbúðirnar verða 2-4 herbergja, frá rúmgóðum smáíbúðum að 125 m2  
íbúðum með þrem svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. 
Staðsetningin hentar sérlega vel fyrir barnafólk, útivistarfólk og alla 
sem vilja njóta tengsla við óspillta náttúru án þess að fórna þægindum 
og greiðum aðgangi að fjölbreyttri verslun og þjónustu.

Svansvottun tryggir umhverfisvæn vinnubrögð á byggingartíma,  
en ekki síður vandaðan frágang innanhúss sem utan. Öll byggingar-
efni eru vandlega valin með tilliti til hreinleika og heilbrigðis, allar  
íbúðir loftræstar og byggingarnar vel varðar gegn raka og myglu.

Fyrstu íbúðirnar verða afhentar 2023.

Kynntu þér Áshamar og skráðu þig  
á póstlistann okkar á eykt.is/ashamar 

– hér munu færri komast að en vilja!

Svansvottaðar íbúðir
við Áshamar
150 umhverfisvænar, vandaðar og hagkvæmar íbúðir 
í nánum tengslum við náttúruna
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Göngum
lengra
í Hafnarfirði

x22.vg.is

Lengi vel var litið á íþróttaiðkun fyrir 
börn og unglinga sem leið til að efla og 
stuðla að heilbrigði. 
Töluverður hluti 
þeirra finnur sig hins 
vegar ekki við slíka 
iðju og hjá þeim 
sem þó æfa íþróttir 
að staðaldri verður 
mikið brottfall akk
ú rat á því aldurs bili 
sem síst skyldi, enda 
færist þá gjarn an 
meiri alvara í æfingar og þær verða 
afreksmiðaðri. 

Píratar í Hafnarfirði leggja áherslu á að 
styrkir til tómstunda beinist ekki 
sérstaklega að uppbyggingu afreksstarfs 
heldur sé tekið mið af heilsu og 
forvarnargildi iðkunar tómstundastarfs í 
víðum skilningi. Því vilja Píratar í 
Hafnar firði tryggja að fjölbreyttar frí
stundir og ástundunarleiðir standi 
ungmennum til boða og tekið sé mið af 
því sem ungmennin sjálf vilja, spyrjum 
þau og bjóðum þeim að borðinu!

Hámarksgreiðslur frístundastyrkja 
Hafnarfjarðar eru nú 4.500 krónur á 
mánuði eða 54.000 krónur á ári og ekki 
heimilt að nýta allan styrkinn nema 

ungmenni sinni tómstundum allan ársins 
hring eða sinni tómstundum sem hafi 

hlotið undanþágu 
vegna árstíða bund
innar iðkunar. Til að 
forðast forræðis
hyggju og mis mun
un vilja Píratar gera 
öllum börnum kleift 
að nýta allan frí
stunda styrkinn með 
hóflegum skilyrð
um, en 30% barna 

hafa af einhverjum orsökum ekki nýtt 
frístundastyrk sinn á síðustu árum. 

Í Hafnarfirði hafa framboð og úrræði 
til tómstundaiðkunar ekki haldist í 
hendur við framboð í öðrum sveitar
félögum. Það er því mikilvægt að ein
falda alla umgjörð um tómstundaiðju 
barna, svo auðvelt sé fyrir börn og for
eldra þeirra að velja tómstundir við hæfi 
og finna sína hillu á þessu mikil væga 
mótunarskeiði. Endurskoða þarf fram
boð og stuðningsleiðir við tóm stund a
iðkun með því markmiði að veita 
fjölbreytta og góða þjónustu. 

Hildur Björg og Elísabet Dröfn eru  
frambjóðendur í 2. og 4. sæti fyrir 
Pírata í Hafnarfirði

Frístundir  
í forgang  

Elísabet Dröfn 
Kristjánsdóttir

Hildur Björg 
Vilhjálmsdóttir
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Óla Run tún verði almenningsgarður með aðstöðu  
til útivistar og leikja

Leikskólar verði skilgreindir sem menntastofnanir  
með bættu starfsumhverfi

Nýtt skipulag á stígum í upplandi Hafnarfjarðar

Fleiri úrræði fyrir ungmenni sem glíma við fíkn og geðræn vandamál 

Ábyrg uppbygging íbúðarhúsnæðis í bænum 

Aukin áhersla á málefni innflytjenda 

Koma á fót nýsköpunarsetri til að efla atvinnulífið

Víðistaðakirkju 30. apríl kl. 16

Hljómsveit kórsins leikur með

Vortónleikar Þrasta

Finndu okkur á Facebook - Þrestir110 ára
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Allir viðburðir eru á Strandgötu 43 í
Hafnarfirði. Nánari upplýsingar og
tímasetningar verða birtar á fésbókarsíðu
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

Strandgata 43 í Hafnarfirði

Virkir dagar: 
16:00 til 18:00.
Laugardagar: 
12:00 til 16:00.

Við tökum vel á móti þér með 
heitt á könnunni og erum alltaf 
til í spjall!

Viðburðir framundan Opnunartími 

ATH! 

xshafnarfjordur.is

AÐ SJÁLFSÖGÐU!
XS

9. apríl: Opinn fundur um 

21. apríl: Grill á sumardaginn fyrsta.
22. apríl: Partý á Strandgötunni.
1. maí: Kaffi í boði jafnaðarmanna.

leikskólamál.

Velferð bæjarbúa skiptir okkur 
jafnaðarfólk í Samfylkingunni miklu 
máli og höfum við ávallt að 
leiðarljósi frelsi, jafnrétti og 
samstöðu í okkar starfi. 

Mannauðurinn er lykillinn 
að góðum árangri og 
mikilvægasta auðlindin sem 
við eigum. Því er lykilatriði að 
hlúa vel að honum. Þá þurfa 
innviðirnir að vera góðir og 
styðja við fólkið sem þarf á 
ólíkri þjónustu að halda og 
tryggja jafnan rétt allra bæjarbúa. Til að 
svo megi vera þarf stjórnsýslan að vera 
sterk og styðja bæði við starfsfólkið 
jafnt sem bæjarbúa. Þá þarf að vera til 
staðar öflug stjórnsýsla sem hefur 
hagsmuni fólksins að leiðarljósi. 

Til að geta veitt góða þjónustu til 
stjórnenda og starfsmanna þarf að hafa 
öflugt mannauðsteymi. Því miður þá 
virðist ekki vera mikill skilningur hjá 
núverandi meirihluta Framsóknar og 
Sjálfstæðisflokks á þessum þætti enda 
aðeins 3 starfsmenn á mannauðssviði 
til að þjónusta rúmlega 2200 starfs
menn.  

Með því að styrkja mannauðsteymið 
getum við farið að snúa vörn í sókn, 

vera með fyrirbyggjandi aðgerðir, hætt 
að slökkva elda og bregðast við. Einnig 

bjóða upp á markvissa 
stjórnendaþjálfun, stuðning 
við stjórnendur og stefnu sem 
snýr að heilsu og vellíðan. 
Þannig drögum við úr álagi 
og langtímaveikindum 
starfsmanna, hækkum þjón
ustu stigið við bæjarbúa og 
sköpum rými fyrir nýsköpun.

Þó svo að hagvöxtur sé 
gríðarlega mikilvægur mæli

kvarði þegar árangur er met inn þá er 
hann langt frá því að vera sá eini. Það er 
ekki síður mikilvægt að horfa á 
mannlega þáttinn en hann vill oft 
gleymast þegar árangur er metinn. 

Til að ná góðum árangri skiptir öllu 
máli að hlusta á raddir bæjarbúa og 
greina hvað skiptir mestu máli til að ná 
settu markmiði þar sem ávinningur 
heildarinnar er hafður að leiðarljósi. 
Raddir allra þurfa að hafa hljómgrunn á 
þeirri vegferð.

Höfundur er mannauðsstjóri og 
skipar 6. sæti á lista 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði 
fyrir komandi sveitarstjórnar
kosningar. 

Hvernig getum við gert 
góðan bæ enn betri?

Kolbrún 
Magnúsdóttir

Öll þjónusta við fatlað fólk á að 
grundvallast á virðingu fyrir sjálfstæði 
og sjálfsákvörðunarrétti hvers 
og eins. Sveitarfélagið á að 
styðja fatlað fólk til sjálfstæðs 
lífs þar sem full þátttaka í 
samfélaginu er markmiðið. 
Fjölbreytt og sveigjanleg 
þjónusta sem er snið  in að 
þörfum fatlaðs fólks er 
lykilforsenda þess að þetta 
markmið náist. Kerfið á vera 
til fyrir fólkið en ekki öfugt. 

NPA SAMNINGAR  
MIKILVÆGT ÞJÓNUSTUFORM 
Á síðustu árum hefur not endastýrð 

persónuleg aðstoð rutt sér til rúms í 
þjónustu við fatlað fólk, svokallaðir 
NPA samningar. Þeir styðja við 
sjálfstæði og sjálfsákvörð unarrétt fatl
aðs fólks vegna þess að í þeim er það 
þjónustuþeginn sem stýrir þjónustunni. 
Sveitarfélagið á að styðja við NPA 
samningana og halda áfram að þróa þá 
í þágu fatlaðs fólks. Í Hafnarfirði hefur 
meirihluti Framsóknar og Sjálf stæð
isflokks greitt lægri jafnaðartaxta fyrir 
NPA samninga en gert er í ná granna

sveitarfélögum. Það er óásætt anlegt og 
því mun Sam fylkingin breyta að 

loknum kosningum þegar við 
höfum tekið við stjórnar taum
unum. 
ALLTOF MARGT 
FATLAÐ FÓLK Á 
BIÐLISTA EFTIR 
HÚSNÆÐI VIÐ HÆFI

Húsnæði við hæfi eru 
grund vallar mannréttindi. Það 
er skylda sveitar félags ins að 

tryggja fötluðu fólki að gang að húsnæði 
við hæfi. Alltof margt fatlað fólk í 
Hafnarfirði er á biðlista eftir húsnæði 
við hæfi. Einnig býr of margt fatlað fólk 
í óviðunandi húsnæði. Á næsta kjör
tímabili mun Sam fylkingin ráðast í 
stór átak í hús næðismálum fatlaðs fólks, 
bæði í gegnum fjölgun félagslegra 
íbúða hjá bæjarfélaginu sem og í 
gegnum upp byggingu íbúðakjarna fyrir 
fatlað fólk. Hér er um slíkt grund vallar
mál að ræða að það þolir enga bið. 

Höf. skipar 3. sætið á lista 
Samfylkingarinnar 

Virðum sjálfs ákvörð -
unar rétt hvers og eins 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson
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barngildum og starfsaðstæðum í leik
skólum Hafnarfjarðar í samstarfi við 
starfsfólk þeirra.

Það þarf þorp til að ala upp barn og 
því er mikilvægt að tryggja að gott 
samráð sé við starfsfólk leikskólanna 
og foreldra. 

Í Hafnarfirði eru góðir og öflugir 
leik skólar. Við getum eflt þá enn frekar 
og styrkt þetta mikilvæga fyrsta skóla

stig og gert það aðgengilegt öllum óháð 
efnahag. Það yrði framsókn allra í 
Hafnarfirði.

Margrét Vala Marteinsdóttir, skipar 
2. sæti á lista Framsóknar í 
Hafnarfirði
Bjarney Grendal Jóhannesdóttir, 
skipar 5. sæti á lista Framsóknar í 
Hafnarfirði.

Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna aðgerða á gluggum húsa 
við umferðarþungar götur. Styrkir eru veittir til endurbóta á hljóðeinangrun glugga á 
þeim hliðum húss þar sem hljóðstig reiknast 65 dB(A) eða hærra.

 

Styrkir vegna hljóðvistar
Hljóðeinangrun glugga í íbúðarhúsnæði við umferðargötur

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er til og með 12. apríl

Leikskólaaldurinn er það tímabil í lífi 
hvers einstaklings þar sem mestur 
þroski á sér stað. Það faglega starf sem 
á sér stað í leikskólum er því afar 
mikilvægt og er þar lagður grunnur að 
menntun barna og byggja önnur 
skólastig ofan á þann grunn. Leik
skólinn er fyrsta skólastigið og vinnur 
eftir aðalnámskrá við skipulagningu á 
eigin starfi og við áætlanagerð líkt og í 
grunnskólum. 

Framsókn í Hafnarfirði vill hefja 
vinnu við að gera leikskóla sveitar
félags ins gjaldfrjálsa í skrefum. Leið 
sem yrði tekin í skrefum í samvinnu við 

leikskólana í Hafnarfirði. Þar erum við 
að tala um að faglegt skólastarf, í 
gegnum leik og sköpun, yrði skipulagt 
með sambærilegum hætti og í grunn
skólunum sem eru gjaldfrjálsir.  Að því 
loknu tæki við skipulagt frístundastarf 
sem yrði sá hluti dagsins sem greitt yrði 
fyrir. Með þessari aðgerð yrði stigið 
skref í átt að því að leikskólinn yrði 
óumdeilanlega fyrsta skólastigið. 

Við leggjum mikla áherslu á að 
tryggja að hagsmunir barna séu ávallt í 
fyrsta sæti þegar leikskólastarf er skipu
lagt. Það verður forgangsmál að halda 
áfram vinnu við greiningu á rýmum, 

Gjaldfrjáls leikskóli 
í Hafnarfirði

Bjarney Grendal 
Jóhannesdóttir

Margrét Vala 
Marteinsdóttir

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is
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Fermingin markar í lífi margra stór 
og dýrmæt tímamót. Merkilegur dagur 
þar sem fjölskylda og vinir 
fagna með fermingarung
menninu, sem hægt og rólega 
tekur skref út í lífið sem ung 
og sjálfstæð manneskja. 
Mann eskja með sínar eigin 
skoð anir, væntingar og þrár. Í 
fermingunni fögnum við með 
fermingarungmennunum fyrir 
það eitt að vera þau sjálf og 
segjum þeim með orðum og 
gjörðum að þau skipti máli í 
veröldinni, hvert og eitt þeirra. Það eru 
falleg skilaboð að fara með út í lífið og 
þá vegferð sem framundan er. 

Heilan vetur velur stór hluti ung
menna á fermingaraldri í Hafnarfirði að 
mæta í fermingarfræðslu á vegum 
kirkjunnar og kristinnar trúar. Þau 
leggja mikið á sig til að fræðast um það 
hvað það er að vera manneskja í 
heiminum í dag og hvernig trúin getur 
veitt okkur styrk í lífinu á góðum stund

um sem og erfiðari tímum. Í ferm
ingarfræðslu Fríkirkj unnar í Hafnarfirði 

er mikil áhersla lögð á 
fjölbreytta fræðslu um 
samfélagsleg málefni út frá 
þeim kærleiksgildum sem 
kristið samfélag boðar. 
Fermingarfræðslunni fylgja 
líka margar gæðastundir 
foreldra og fermingarung
mennanna þeirra – kvöld
vökur og fræðslustundir sem 
bjóða upp á samveru og 
notalegheit í skjóli frá ys og 

þys hversdagsins. Þann ig halda 
fermingarungmennin svo út í lífið með 
fullan bakpoka af verkfærum til að 
takast á við verkefnin í lífinu með það 
heit í farteskinu að ganga ávallt erinda 
kærleikans. 

Takk fyrir veturinn kæru vinir og 
vegni ykkur vel. 

Höfundur er prestur í Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði. 

Fermingarfræðsla 
og gæðastundir

Sr. Margrét Lilja 
Vilmundardóttir

Listi Framsóknar í Hafnarfirði hefur 
á að skipa öflugu fólki. Mér hefur verið 
falið það hlutverk að leiða 
listann og er ég þakklátur fyrir 
það traust. 

Síðustu vikur höfum við unn
ið að málefnaskrá flokksi ns. 
Það eru fjölmörg verkefni sem 
við viljum halda áfram með og 
efla og eins ýmis ný verkefni 
sem við viljum ráðast í.

Við ætlum að:
• halda áfram að lækka kostn

að á fjölskyldur og koma á frístundastyrk 
fyrir öll börn að 18 ára aldri.

• bæta aðgengi eldri borgara að frí
stunda og tómstundastarfi, m.a. með því 
að nýta húsnæði grunnskólanna.

• samþætta heimaþjónustu og heima
hjúkrun.

• halda áfram að stytta biðlista eftir 
húsnæði fyrir fatlað fólk en á kjör tíma
bilinu hafa opnað þrír nýir búsetukjarnar 
og hafinn er undirbúningur að þeim 
fjórða.

• fjölga fagfólki innan grunnskólanna til 
að styðja betur við skóla án að  grein ingar.

• stórbæta göngu og hjólastíga, auk 
þess að hækka forgang þeirra í vetrar þjón
ustu.

Þetta er einungis brot af þeim 
málefnum sem við ætlum að vinna að á 

næsta kjörtímabili. Málefna
skráin verður kynnt íbúum á 
næstu dögum.

Ég hlakka til komandi 
kosningabaráttu. Ég hef starf
að sem skólastjóri í bráðum 
20 ár og sú reynsla á eftir að 
nýtast mér vel í baráttunni. Í  
starfi skólastjóra þarf m.a. að 
sætta ólík sjónarmið og vinna 
með fólki að lausn mála.

Ég hef þá sýn á stjórnmál að við 
þurfum að vinna vel saman. Okkur, 
sem störfum á vettvangi stjórnmálanna, 
getur greint á um leiðir og forgangsröðun 
en markmiðið er alltaf það sama; við 
viljum að íbúum líði vel og að hér sé 
gott fyrir alla að búa. 

Ég vona að kosningabaráttan verði 
fagleg og heiðarleg. Við í Framsókn 
ætlum að heyja málefnalega, faglega 
og skemmtilega kosningabaráttu. 
Saman ætlum við halda áfram að gera 
góðan bæ enn betri.

Höfundur er oddviti Framsóknar í 
Hafnarfirði og skólastjóri 
Öldutúnsskóla

Ég er tilbúinn í 
verkefnið

Valdimar  
Víðisson

Árið 2011 tók höfuðborg Íslands upp 
á því að bjóða íbúum að setja hugmyndir 
á vef og „kjósa upp“ bestu 
hugmyndina. Vef urinn var 
þróaður af einka framtaki sem 
er sjálfs eignar stofnun. Fleiri 
bæir hafa tekið upp á þessu, 
þar á meðal Hafnarfjörður. 
Þar sem vel hefur tekist til 
hefur þessi vefur orðið að 
gagnlegri uppsprettu hug
mynda fyrir bæjaryfirvöld, 
tillögum verið tekið fagnandi, 
athugasemdum svarað og hugmynd
irnar settar í ferli og fram kvæmdar. 

Á Betri Hafnarfjörður er að finna 
fjölmargar hugmyndir sem íbúar hafa 
sett inn sem óvíst er að hafi náð til 
stjórn enda í bænum, eða í það minnsta 
fer lítið fyrir svörum fulltrúa bæjarins 
við hinum ýmsu áhugaverðu tillögum 
sem íbúar hafa sett fram. Þar er þó 

hlekkur á vefsíðu Hafnarfjarðar þannig 
að eitthvað hlutverk hlýtur bærinn að 

hafa fyrir Betri Hafnarfjörð, 
því ekki trúum við því að 
einungis sé um sýndargjörning 
að ræða.

Píratar í Hafnarfirði leggja 
áherslu á að Betri Hafnar
fjörður þjóni sem raunveru
legur samráðsvettvangur. 
Hug   myndir íbúa þar eru 
sýnilegar, en þurfa að vera 
skoðaðar af fulltrúa bæjarins, 

þær bestu ættu undan tekn ingarlaust að 
verða að raunveruleika. Píratar vilja 
tryggja að fulltrúi Hafnarfjarðar eða 
talsmaður bæjarbúa hafi það hlutverk 
að sinna þessum fína íbúavef og vinna 
að framgangi málefna. 

Albert Svan er frambjóðandi í 3. 
sæti fyrir Pírata í Hafnarfirði

Betri Hafnarfjörður 
með auknu lýðræði

Albert Svan 
Sigurðsson

Mikið getum við Hafn firð ingar 
glaðst yfir því að sólin sé loks farin að 
láta sjá sig. Já og reyndar ekki 
bara við Hafnfirðingar heldur 
aðrir lands menn sem fá að 
njóta hennar eftir langan og 
veður farslega leiðinlegan 
vetur. 

Það er þó því miður ekki 
hægt að njóta góða veðursins 
hérna innanbæjar alveg til 
fulls, sérstaklega ekki fyrir þá 
sem eru viðkvæmir í öndunar
færunum, því fylgi fiskur hinnar 
dásamlegu sólar og þess þurrks sem 
hún færir okkur er ótæpilegt magn af 
svifryki. Þetta svif ryk kemur þó ekki 
svífandi til okkar af himnum ofan á 
einhvern dularfullan hátt og það 
sprettur heldur ekki út úr nagladekkjum, 
heldur á sér mjög augljósar ástæður, 
það kemur af skít ugum og illa þrifnum 
götum.

Ímyndum okkur að við búum með 
sandkassa við hliðina á útidyrunum 
okkar. Í hvert sinn sem við göngum inn 
í hús þá berum við með okkur sand úr 
sandkassanum. Ímyndum okkur svo að 
við eigum engan kúst og engar græjur 
til að skúra gólfið. Svona heldur þetta 
áfram í dágóðan tíma, sandurinn berst 
inn, við berum hann um allt hús, hann 
þyrlast upp þegar börnin hlaupa í 
gegnum sandhrúgurnar og svona held
ur þetta áfram þar til að þessa örfáu 
daga á ári sem við fáum lánaðan 
sparikústinn og spariskúringagræjurnar 

þá náum við að sópa sandinum upp og 
binda rykið með blautri tusku. 

En kannski af því að fátt er 
dularfullt við ryk og sand sem 
þyrlast upp af götum ætti ekki 
að vera flókið að minnka 
þann skaða sem af þeim 
óþrifnaði hlýst. Það eina sem 
þarf eru góðar sópunar græjur 
og vatn (sem vill svo til að á 
þessu landi eigum við nóg af). 
Svona til samanburðar þá hef 
ég sjálf búið í þremur 

spænskum borgum og þar voru götur 
þrifnar mörgum sinnum í viku, ef ekki 
bara daglega. Ég efast ekki um að það 
má gera miklu betur í þessum málum 
hér í Hafnarfirði sem og víðar um land.

Nú veit ég að til eru tæki sem eru 
gerð til að sópa og þvo göturnar. En þar 
sem þessi tæki virðast bara vera viðruð 
einstaka sinnum og oft að því virðist 
einungis til að sópa rykinu til hliðanna 
þar sem það smám saman þyrlast síðan 
aftur upp með tímanum þá heldur 
sandur og ryk áfram að þyrlast upp og 
valda börnum jafnt sem fullorðnum 
óþægindum og spillir þar af leiðandi 
gleðinni sem fylgir sólinni góðu og 
heilbrigðri útiveru.

Hvernig væri að viðra þær græjur 
sem eru til í bænum til að sópa og 
bleyta götur aðeins oftar? Og næsta 
spurning, af hverju er það ekki gert?

Höfundur er Hafnfirðingur og 
skipar 3. sæti á lista Vinstri Grænna 
í Hafnarfirði.

Sól og sæla?

Anna Sigríður 
Sigurðardóttir

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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Dekkjasalan,  Dalshrauni 16 ,  Hafnarfirði - 587 3757  -  dekkjasalan.is

Dekk og flottar felgur
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Dekk og flottar felgur
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Dekk og flottar felgur
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Dekk og flottar felgur
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Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga sem fram fara laugardaginn 
14. maí 2022 rennur út föstudaginn 8. apríl nk. kl. 12. Yfirkjörstjórn mun þann 
dag frá kl. 10-12 veita framboðslistunum viðtöku í Ráðhúsi Hafnarfjarðar.

 

Framboðsfrestur 2022 
Vegna sveitarstjórnarkosninga

 Nánar um framkvæmd á hafnarfjordur.is Nánar um kosningarnar á kosning.is

fjardarfrettir.isAuglýstu á hafnfirska fréttavefnum

Aðhaldsfatnaður

Mótunarfataður

Aðgerðafatnaður

Undirföt

Leggings

Sundföt

Flatahrauni 5a

Instagram: @Sassy.is

220 Hafnarfjörður

www.Sassy.is

Sími: 776-8878

Facebook: Sassy.is

Í kjölfar íbúafjölgunar, aukins ferða
mannastraums og hækkandi verðlags ár 
frá ári, hafa margar fjölskyldur lent í sjálf
heldu vinnu og 
skulda. Afleiðingin 
er minni frítími til að 
sinna hvert öðru svo 
vel fari. Niðurstaðan 
er einnig mikill hraði 
og spenna sem eru 
skaðleg fyrir sálar
lífið og það á meðan 
þjónusta við geð
heilbrigði þjóðar
innar hefur áratugum saman setið á hak
anum. Ótal skýrslur hafa verið gefnar út á 
liðnum árum og hver áætlunin sett fram á 
eftir annarri  en minna er um að fjármagn 
fylgi stóru orðunum. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
sinnir 1. og 2. stigs geðheilbrigðis þjón
ustu innan heilsugæslustöðva og í Geð
heilsuteymi Suður sem þjónustar Hafnar
fjörð, en 3. stigs þjónusta, sérhæfð geð
meðferð, er veitt á Geðsviði Landspítala 
háskólasjúkrahúss. En stigin þrjú starfa 
ekki í tómarúmi, heldur er samstarf við 
félagsþjónustu og aðra þjónustu í 
nærumhverfi íbúanna mikilvæg. 

Hafnarfjörður hefur alla burði til að 
skipa sér í forystu sveitarfélaga í að veita 
íbúum fyrsta flokks geðheil brigðis
þjónustu. Mikilvægt er að þeir sem sinna 
störfum sem falla undir Hafnarfjarðarbæ, 

og þjónusta íbúa Hafnarfjarðar með 
geðrænar áskoranir, hafi rétta þjálfun og 
aðgang að fjármagni til að leysa sín verk

efni vel af hendi. 
Einnig er mikilvægt 
að búa til gott starfs
umhverfi fyrir smá
fyrir tæki í einka
rekstri, á borð við 
L í f s    g æ ð a s e t u r 
gamla St. Jóseps
spítalans.  

Aukin meðvitund 
og þjálfun þeirra 

sem starfa með börnum og unglingum 
um áhrif áfalla í uppvexti á heilsu síðar á 
ævinni er nokkuð sem Píratar vilja stuðla 
að. Í rannsóknum hefur komið fram að 
bein tengsl eru milli þungbærrar reynslu í 
æsku, s.s. að búa við andlega eða líkam
lega vanrækslu, að eiga foreldri með 
geðrænan vanda eða að verða fyrir einelti, 
og alvarlegs heilsufarsvanda á fullorðins
árum.  Gögnin eru til, tólin eru til  nú 
þurf um við að framkvæma og þjálfa 
okkar fólk í áfallamiðaðri nálgun.

Píratar vilja auka aðgengi íbúa í 
Hafnarfirði að geðheilbrigðisþjónustu og 
geðbætandi forvörnum í nærumhverfi. 

Haraldur og Ragnheiður eru 
frambjóðendur í 1. og 6. sæti fyrir 
Pírata í Hafnarfirði

Geðheilbrigði í forgang

Haraldur R. 
Ingvason

Ragnheiður H. 
Eiríksdóttir Bjarman

...,,, ....... � ,..,. .... � ......... � 6/1111111111111 
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PIRATAR 
i Hafnarfirai 

Piratar i Hafnarfirdi bj6da ll8r: 

f Ncindina, AusturgOtu 4 7 - umbUdalaust samtal � 
-9. april, kl. 12-14

f frredslugongu a Asfjall - hist vid undirgong hja Astjorn
-16. april, kl 12:00,

f Gaflaraleikhusid a T6nleika med Horrible Youth
- 20. april, kl. 20-21

A grrenkeraspjall med Valgerdi Arnad6ttur
- 23. april a Pallett, kl. 12-13

A lydrredisfund um betri Hafnarfjord i Gaflaraleikhusinu
- 27. april, kl. 20, husid opnar kl. 19:00

f "gaflaragongu", gengid fra Brikk kaffihusi
-30. april, kl. 13-14

A t6nleika med l=>AU i Gaflaraleikhusinu
-4. mai, kl. 20-21

ALLT AN ENDURGJALDS OG f MESTU VINSEMD 

XP 
piratar.is/hfj 

, , 
KJOSUM AE> KJOSA 
Laugardaginn 14. mai

Öllum félögum, samtökum og hópum í Hafnarfirði stendur til boða að taka 
þátt í Umhverfisvaktinni og sjá um hreinsun á skilgreindu landsvæði gegn 
fjárstyrk. Hafnarfirði er skipt upp í tólf svæði.

 

Umhverfisvaktin
Aðeins 12 áhugasamir hópar komast að

 Nánar á hafnarfjordur.isUmsóknarfrestur er til og með 12. apríl
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HÁDEGISVERÐARHLAÐBORÐ  Á  HÓTEL VÖLLUM
Virka daga kl. 11.30 til 13.00  –  kr. 2.390,-

Vellir bistro | Tjarnarvöllum 3, Hafnarfirði

Fermingarskráning hafin  
í Hafnarfjarðarkirkju fyrir fermingar 2023 

Skráning í fermingarfræðslu Hafnarfjarðarkirkju og val á fermingardögum 
stendur yfir á www.hafnarfjardarkirkja.is
Fermingarfræðslan hefst með námskeiði í lok ágúst. Yfir veturinn hittumst 
við u.þ.b. mánaðarlega í fræðslu, leikjum og viðburðum. 
Fermingardagar sem í boði eru í Hafnarfjarðarkirkju vorið 2023: 
 Pálmasunnudagur 2. apríl kl. 10.30 
 Pálmasunnudagur 2. apríl kl. 13.30 
 Sunnudagurinn 16. apríl kl. 10.30 
 Sunnudagurinn 16. apríl kl. 13.30 
 Sunnudagurinn 23. apríl  kl. 10.30 
 Sunnudagurinn 23. apríl kl. 13.30  
 Sjómannadagurinn 4. júní kl. 13.30 
Við leggjum áherslu á fjölbreytta, persónulega og skemmtilega fræðslu 
þar sem leikur, upplifun og samtal fer fram m.a. um trú, lífsskoðanir, sjálfs
mynd, tilfinningar, siðferði, hamingju, mannréttindi og umhverfisvitund. 
Markmiðið er að efla og styrkja jákvæða sjálfsmynd í samfélagi við aðra. Við 
leggjum áherslu á að eiga gott samstarf við foreldra og bjóðum upp á 
samverustundir fyrir alla fjölskylduna þar sem færi gefst á að kynnast krist
inni trú, kirkjunni, starfsemi hennar og starfsfólki. 

Frábær tilboð í apríl!

Gott verð alla daga

The Cheesecake Factory
Sneiðar. Hindberja, súkkulaði, original - 97 g

Til Hamingju
Súkkulaði- og jógúrthúðaðar 

hnetur og ávextir. 190 g

Egils appelsín
Án sykurs 0,5 l

Skittles
3 teg. - 174 g

Ben & Jerry´s
Netflix & Chill’d 

465 ml

Fulfil próteinstykki
9 tegundir - 55 g

Captain Kombucha
6 teg. 400 ml

Änglamark bómullarskífur, 
Umhverfisvænar - 80 stk

22%

30%

GOTT
VERÐ

GOTT
VERÐ

896
kr/pk

áður 
1.149 kr

294
kr/stk

áður 
439 kr

239
kr/pk

33%

NÝTT

40%

31%

.. og miklu fleiri

0,5 l

Nice’n Easy Snack Pizza 
m/skinku -  120g

160
kr/stk

áður 
229 kr

40%

149
kr/stk

áður 
249 kr

2
fyrir

1

Nick’s ís
saltkaramellu

896
kr/pk

áður 
1.299 kr

469
kr/pk

339
kr/stk

296
kr/pk

GOTT
VERÐ

395
kr/stk
áður 
549 kr

28%

Taktu þátt í 
skemmtilegum páskaleik 

Nóa Síríus og Fjarðar

Kíktu á Facebook 
síðu Fjarðar!

..og taktu þátt!

Fjörður verslunarmiðstöð
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Gleraugnaverslunin þín

TILBOÐSDAGAR
6.- 9. apríl

20% afsláttur á BOSS settum 20% afsláttur  
á öllum Tamaris skóm

15% afsláttur  
á Carteks  
lingerie de Femme  
vörum

20% afsláttur  
á snyrtivörum

20% afsláttur á kertastjökum
15% afsláttur á kertum

2550% afsláttur  
á völdum umgjörðum

20% afsláttur  
á öllum buxum

20% afsláttur 
af öllum  
sumar
leikföngum

Sjáðu úrvalið á

Vöfflutilboð     kr.1.290,- 

Happy Hour  
              kl. 14-17 R E S T A U R A N T

Andlitsbað, litun og plokkun
Verð áður: 19.700,  Verð nú: 16.745

Þín verslunarmiðstöð — í hjarta Hafnarfjarðar

Frábær tilboð í apríl!
Sjá nánar á krambudin.is


