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Næsta blað kemur út 23. nóvember  |  Jólagjafahandbókin

Bjarni Ara 
og Barri 
ísbjörn í 

Firði
Á föstudaginn hefst jóla

vertíðin formlega í Hafnarfirði 
þegar tendrað verður á jólatrénu 
á Thorsplani og Jólaþorpið 
verður opnar.

Í verslunarmiðstöðinni Firði 
verður fagnað, Bjarni Ara 
syngur, Barri ísbjörn verður á 
vappi og í verslunum verður 
starfsfólkið í jólaskapi og tekur 
vel á móti viðskiptavinum.

Verið velkominn í Fjörð!  í 
hjarta Hafnarfjarðar.JJÓLIN ÓLIN 

 KOMA  KOMA 
SNEMMA  SNEMMA  
Í FJÖRÐ! Í FJÖRÐ! 
SJÁ DAGSKRÁ Á BAKSÍÐU BLAÐSINS

Sjá nánar Fjörður verslunarmiðstöð
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Leikfangaland er skemmtileg og 
persónuleg leikfangaverslun í Firðinum 
sem hefur verið starfrækt þar í 7 ár.

Í Leikfangalandi er boðið upp á öll 
helstu leikfangamerkin og töluvert 
úrval af leikföngum sem þú finnur ekki 
annars staðar.  Einnig finnur þú mikið 
úrval af spilum og púsluspilum.

Nú er annasamur og skemmtilegur 
tími framundan og búðin orðin full af 
öllu því sem hugurinn girnist.

Þú þarft ekki að fara lengra til að 
kaupa jólagjafirnar fyrir börnin.

ÞAR SEM JÓLA
SVEINARNIR VERSLA
Einnig má minna á það að 

jólasveinarnir versla töluvert hjá 
Leikfangalandi því þar finna þeir alltaf 

eithhvað skemmtilegt sem passar í alla 
skó.

Ein af nýjungunum hjá okkur er 
Talandi bóndabærinn, sem er fyrsta 
þroskaleikfangið á Íslandi sem talar 
íslensku.

JÓLADAGATÖL
Þú finnur einnig mikið úrval af 

jóladagatölum hjá okkur í Leikfanga
landi sem styttir biðina eftir jólunum.  
Þar má nefna Hvolpasveitadagatal, 
Barbie, Hot Wheels, Cars, Schleich, 
MiniBrand, Fótbolta og svo þessi 
hefðbundnu frá Lego og Playmobil.  

Hrekkjótti álfurinn „Elf on the Shelf“ 
er orðinn stór liður hjá mörgum í 
desember.  Hann kemur alltaf á óvart 
með sínum prakkarastrikum og þykir 
hann ómissandi á þessum tíma.  Hjá 
okkur fæst álfurinn í nokkrum útgáfum 
ásamt úrvali af fylgihlutum.

SNJÓÞOTUR FYRIR 
UNGBÖRN

Ungbarnasnjóþoturnar sem seldust 
upp á mettíma á síðasta ári eru nú 
fáanlegar aftur hjá okkur.  Þær þykja 
einstaklega góðar þar sem þær eru með 
hærra baki sem styður við barnið og er 
með lengra fótasvæði ásamt belti.  
Einnig eigum við allar aðrar tegundir af 
sleðum og snjóþotum fyrir eldri börnin.

Í lok nóvember lengist opnunartíminn 
samhliða því að Jólaþorpið opnar.  Við 
verðum með opið á laugardögum kl. 
1117 og sunnudögum kl. 1217.

VELKOMIN Í FJÖRÐ
Við bjóðum alla velkomna til okkar í 

Fjörðinn og minnum líka á að við erum 
með fallega og öfluga vefverslun á 
www.leikfangland.is.  Þar geta börnin 
t.d. búið til sinn óskalista í rólegheitum 
heima  með foreldrum sínum.

Talandi bóndabær í Leikfangalandi
Þú finnur leikföng í Leikfangalandi í Firði sem þú finnur ekki annars staðar

Verslunarmiðstöðin Fjörður hélt eitt 
af sínum vinsælu konukvöldum í októ
ber og bauð upp á fjölbreytta dagskrá.

Einnig svöruðu arkitekt og verk
efnisstjóri spurningum um hinar miklu 
byggingarframkvæmdir sem eru að 
fara af stað en þær voru einnig vel 
kynntar í síðasta blaði Fjarðarfrétta

Fjölmenni var í Firði strax við upphaf 
konukvöldsins en 100 fyrstu konurnar 
fengu glæsilegan gjafapoka. Bleikt 
þema var á kvöldinu í samstarfi við 
Bleiku slaufuna sem var vel kynnt á 
kvöldinu.

Fjölmörg fyrirtæki voru með vöru
kynningar og tilboð voru í verslunum 
og boðið upp á hressingu og var mjög 
góð stemming að sögn verslunar eig
enda.

Haffi Haff var plötusnúður og kynnir 
kvöldsins og hann gerði meira en það 
því hann tók sjálfur upp hljóðnemann 
og söng nokkur lög. 

Bjössi Thor heillaði gesti með 
gítarleik sínum er hann spilaði undir hjá 
stórsöngkonunni Unni Birnu sem fór á 
kostum. 

Svala Björgvins átti ekki síður gott 
kvöld og skemmti gestum með flottum 
söng sínum.

Ýmislegt annað var á dagskránni, 
dansarar úr Dansskóla Tönju sýndu, 
zúmba var með Oddrúnu og svo var 
dregið í happdrætti kvöldsins.

Fleiri myndir á fjardarfrettir.is

Vel heppnað konukvöld í Firði
Hundrað fyrstu konunarnar fengu glæsilegan gjafapoka

Lilja Sigmundsdóttir, einn eigenda, með talandi bóndabæinn.
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PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

HÁDEGIS-
HLAÐBORÐ

Virka daga frá 11:30 til 14:00
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NÁMSKEIÐ
Horft um öxl og fram á við:  Sjálfsskoðun í lífsins ólgusjó

Á þessu námskeiði sem er ætlað konum, munu þátttakendur rýna í líf sitt út frá því lífsskeiði sem þeir eru á og út 
frá lífssögu sinni og fyrri kynslóða. Einnig munu þeir greina ástarsamband sitt við maka sinn eða fyrrverandi maka 
eftir því hvað á við og skoða önnur mikilvæg tengsl. Jafnframt verður lífshlaupið skoðað og val á menntun og 
atvinnu. Auk þess munu þátttakendur skoða lífsstíl sinn, áhugamál og tómstundir. Að lokum munu þátttakendur 
skoða hvort og hverju þeir hefðu áhuga á að breyta í lífi sínu og framtíðardrauma sína. 
Námskeiðið er fámennt og takmarkast einungis við fimm þátttakendur. Námskeiðið mun fara fram á 
fimmtudögum frá kl. 17-19 í sex skipti. Einnig eru tvö einstaklingsviðtöl innifalin. 
Námskeiðið hefst 12. jan. Námskeiðsgjald er 140.000 kr. Staðfestingargjald er 50.000 kr. 
Freydís Jóna Freysteinsdóttir félagsráðgjafi og dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands mun halda námskeiðið. 
Skráning fer fram í gegnum netfangið fjf@hi.is.

Haust
tónleikar

Hinir árlegu hausttónleikar Lúðra
sveitar Hafnar fjarðar verða haldnir í 
Víðistaðakirkju á laugardaginn kl. 14.

Á efnisskránni verður tónlist úr 
ýmsum áttum, meðal annars eftir 
Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, 
Chick Corea, Thorbjörn Egner og 
Gerald Finzi. Einnig verður flutt glæný 
útsetning lúðrasveitarfélagans Eiríks 
Rafns Stefánssonar á Austurstræti eftir 
Þórhall Sigurðsson (Ladda). Stjórnandi 
sveitarinnar er Rúnar Óskarsson.

Kvöldstund í 
Hafnarborg
Á morgun, fimmtudag kl. 19-21 

verður kvöldopnun í Hafnarborg. Á 
dagskránni verður kynning og 

upplestur úr bókinni flæðir að – flæðir 
frá, sem gefin var út í tengslum við 
samnefnda haustsýningu safnsins, í 
sýningar stjórn Sigrúnar Ölbu Sigurðar
dóttur, sem einnig ritar texta bókarinnar. 
Þá mun Sigrún Alba að auki lesa upp úr 
og kynna bók sína Snjóflygsur á 
næturhimni, sem Forlagið gaf út fyrr í 
haust og hefur hlotið afar góða dóma. 
Að endingu verður svo sýningar
stjóraspjall um haustsýninguna, þar 
sem Sigrún Alba mun varpa ljósi á 
hugmyndirnar sem þar búa að baki og 
segja frá verkum og starfi listamannanna 
sem eiga verk á sýningunni. 

Margrét Eir á 
Síðdegistónum

Föstudaginn 18. nóvember kl. 18 
mun söngkonan Margrét Eir koma 
fram ásamt hljómsveit á þriðju 
tónleikum Síðdegistóna í Hafnarborg á 
þessum vetri. Þá koma fram auk 
Margrétar þau Karl Olgeir Olgeirsson á 
Hammondorgel, Sólrún Mjöll 
Kjartans dóttir á trommur og Andrés 
Þór á gítar. Á efniskránni verður 
blúsaður djass og djassað popp í 
vetrarlegum búningi.

Tónleikarnir standa í um klukkustund 
og er aðgangur ókeypis. 

Enn á ný er verið 
að reyna að slá ryki í 
augu bæjarbúa með 
því að blanda ólíkum 
gjöldum saman og 
fólki talin trú um að 
verið sé að lækka 

gjöld. Fasteignaskattar hafa hækkað 
töluvert vegna hækkandi fasteigna
mats og lækkun álagningarprósentu 
hefur ekki dugað til. Bæjarstjórn 
bregður á það ráð eina ferðina enn að  
nota lækkun á vatns og fráveitu
gjöldum sem blekkingu en það eru 
ekki skattar, heldur þjónustugjöld 
sem sveitarfélögum er ekki heimilt að 
hafa hagnað af umfram ákveðið 
mark. Af þessari þjónustu, sem 
merkilegt nokk miðast við verðmæti 
húsnæðis, hefur verið mikill hagnaður  
og í raun eini hagnaður sveitar
félagsins. Þegar þessi gjöld hafa verið 
lækkuð er í raun verið að leiðrétta þau 
og kemur fasteignaskatti ekkert við.

En frekar er kosið að fegra og fela 
en upplýsa bæjarbúa um raunverulega 
stöðu mála. Þetta á í raun við í svo 
mörgum málum og markaðshyggjan 
látin ráða frekar en heilbrigð 
skynsemi. Allt er gert til að fegra 
bæinn í orði umfram það sem gert er 
í verki því alls ekki má vanmeta það 
sem vel er gert.

Hvers vegna er enn verið að 
innheimta vatnsgjald og fráveitugjald 
eftir verðmæti húss? Af hverju er 
vatnsgjaldið ekki eftir notkun eins og 
heita vatnið og fráveitugjaldið eftir 
stærð húss svo dæmi séu tekin? Þó 
þetta hafi alltaf verið svona er þar 
með ekki sagt að það þurfi að vera 
svona áfram.

Af hverju hafa bæjarfulltrúar ekki 
barist fyrir því að D‘Hont reiknireglan 
verði aflögð við úthlutun sæta í 
bæjarstjórn? Sjálfstæðisflokkur og 
Samfylking græddu einn fulltrúa 
hvor á kostnað VG og Pírata. Er það 
eðlilegt að flokkur sem fær 33,7% 
greiddra atkvæða fái 45,5% sæta í 
bæjarstjórn þegar 33,7% af 11 eru 
3,7?

Það er þó gott að vita að bæjar
fulltrúi í meirihluta sjái að það sé ekki 
eðlilegt að breyta aðalskipu lagi svo 
það samrýmist deiliskipulagi þegar 
það á að sjálfsögðu að vera öfugt. En 
þetta er þó gert í Hamranesinu.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn
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Verið var að setja lítil furutré á regnbogalituðu stólpana á Strandgötunni sl. mánudag.
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Jólaþorpið í Hafnarfirði verður opnað 
með hátíðlegri dagskrá á Thorsplani 
föstudaginn 18. nóvember þegar ljósin 
verða tendruð á Cuxhavenjólatrénu. 
Jólatréð er gjöf frá Cuxhaven, vinabæ 
Hafnarfjarðar í Þýskalandi, og mun það 
lýsa upp Jólaþorpið í desember.

DAGSKRÁ
Föstudagur 18. nóvember

Kl. 18.00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
Kl. 18.20 Karlakórinn Þrestir
Kl. 18.30 Sendiherra Þýskalands, 

bæjar stjóri og formaður vinabæjar
félags  ins HafnarfjörðurCuxhaven 
tendra ljósin á Cuxhaven jólatrénu

Kl. 18.40 Klara Elíasdóttir syngur

JÓLAÞORPIÐ
Jólaþorpið á Thorsplani verður opið 

allar helgar á aðventunni en þar iðar allt 
af lífi og fjöri fyrir jólin. 

Verður opið alla föstudaga frá kl. 
1721 og laugardaga og sunnudaga frá 
kl. 1318 til jóla og til kl. 22 á Þorláks
messu.

Jólasveinarnir koma í heimsókn á 
laugardögum og Grýla verður á vappi 
um bæinn á sunnudögum. Strandgata 
breytist í göngugötu á meðan Jólaþorpið 
er opið.

Ljósin tendruð á jólatrénu á Thorsplani og 
Jólaþorpið verður opnað á föstudaginn

Jólatréð er gjöf frá Cuxhaven, þýskum vinabæ Hafnarfjarðar

Dagskrá 
Ástjarnarkirkju  
 um aðventu og jól

20. nóvember kl. 17 Barbörukórinn syngur í guðsþjónustu undir stjórn Kára Þormar. 
27. nóvember kl. 17 Ný sálmabók tekin formlega í notkun. Vinakvartettinn syngur. 
29. nóvember kl. 20 Kertaljósakvöld í Ástjarnarkirkju.  

Sigurður Guðmundsson syngur jólalög. Frítt inn. 
4. desember kl. 17 Gaflarakórinn syngur í guðsþjónustu  

undir stjórn Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur. 
11. desember kl. 17 Óskajólalagamessa. 
18. desember kl. 14 Jólaball.
24. desember kl. 17 Aftansöngur á aðfangadagskvöld.  

Raust syngur undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg. 
26. desember kl. 10 Skokkmessa í samvinnu við Hlaupahóp Hauka. 
26. desember kl. 11 Hátíðarguðsþjónusta í Ríkisútvarpinu, Rás 1. 
31. desember kl. 17 Aftansöngur á gamlárskvöld.  

Raust syngur undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg. 

Nánari upplýsingar á   www.astjarnarkirkja.is

Úr polli í 
jólaþorp
Með stíflað niðurfall var Thorsplanið 

risastór pollur eftir rigningar helgar
innar. Starfsfólk á vegum Hafnarfjarðar
bæjar var önnum kafið við að skreyta 
planið, losa stíflu og gera Thorsplanið 
að vinalega Jólaþorpinu í hjarta 
Hafnarfjarðar.
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flæðir að – flæðir frá
10. september – 23. desember

Alda Mohr Eyðunardóttir
Anna Rún Tryggvadóttir
Pétur Thomsen
Stuart Richardson
Studio ThinkingHand
Tadashi Ono

Sýningarstjóri
Sigrún Alba Sigurðardóttir

Hafnarborg
Menningar- og listamiðstöð
Hafnarfjarðar

Opið kl. 12–17
Lokað á þriðjudögum
Ókeypis aðgangur

Strandgata 34
220 Hafnarfjörður

www.hafnarborg.is
hafnarborg @hafnarfjordur.is
(354) 585 5790

Fornubúðum 12
Fim. 17.nóv kl.15-17
Fös. 18.nóv kl. 14-17
Lau. 19. Nóv kl. 11-15
Fim. 24.nóv kl. 14-17
Fös. 25.nóv kl. 14-17
Lau. 26.nóv kl. 11-15

Í tillögu að fjárhagsáætlun er gert ráð 
fyrir að framkvæma fyrir tæpa 7,2 
milljarða kr.

Langhæstu upphæðirnar eru til 
framkvæmda hjá íþróttafélögum sem fá 
tæpan þriðjung af öllu fé til fram
kvæmda hjá sveitarfélaginu á næsta ári, 
2,2 milljarða kr. Tæp 24% fara til 
gatnagerðar eða um 1,7 milljarður og 
10% til skólahúsnæðis, 720 millj. kr. Til 
gönguleiða og umhverfismála fara 
5,2% eða 370 millj. kr., 320 millj. kr. 
fara til framkvæmda við sundlaugar 
bæjarins eða 3,2% af heildarupphæðinni.

1.575 milljónir kr. fara til byggingar 
knatthúss Hauka, 400 milljónir fara til 
byggingar reiðhallar fyrir Sörla og 115 
milljónir kr. fara í nýjan fótboltavöll 
FH.

Í gatnagerð fer mest í gatnagerð í 1. 
áfanga í Áslandi 4, 800 millj. kr. og 500 
millj. kr. í gatnagerð í Hellnahrauni III.

Aðrar framkvæmdir sem áætlað er að 
fari 100 milljónir kr. í eða meira eru nýr 
leikskóli í Hamranesi, 400 millj. kr., 
bygging leiguíbúða 250 millj. kr., 
innleiðing á nýju sorphirðufyrir komu
lagi, 190 millj. kr., framlag til sam
göngusamnings SSH við ríkið, 156 
millj. kr., framkvæmdir í Bláfjöllum 
173 millj. kr., endurnýjun á þaki 
Setbergsskóla, 150 millj. kr., upp

bygging í Suðurhöfninni, 135 millj. kr., 
framkvæmdir í Suðurbæjarlaug 125 
millj. kr.,  endurnýjun heimaæða Vatns
veitunnar, 120 millj. kr. og verkefni í 
skipulagsmálum, 100 millj. kr.

Frisbígolfvöllur, ærslabelgur, batta
vellir, hraðahindranir og endurnýjun 
götukanta er meðal verkefna á fram
kvæmdaáætlun. 

7,2 milljarðar áætlaðir til framkvæmda
Íþróttafélögin fá tæplega þriðjung af upphæðinni

Flokkar 2023 2024 2025 2026

Íþróttafélög 2.222 1.793 1.120 350

Gatnagerð 1.690 2.450 1.820 1.860

Skólahúsnæði 720 1.348 1.330 1.330

Annað 456 185 125 98

Fráveita 398 235 245 140

Gönguleiðir og umhverfismál 370 150 150 150

Vatnsveita 352 360 350 455

Tengd verk 251 130 120 120

Húsnæðisskrifstofa 250 250 250 250

Sundlaugar 230 50 50 50

Hafnarsjóður 135 200 200 200

Skipulagsvinna 100 100 100 100

  HEILD 7.174 7.251 5.860 5.103

800 milljónir kr. eru áætlaðar í 
gatnagerð í Áslandi 4. Lj
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Sennilega þekkja flestir KPMG sem 
alþjóðlegt endurskoðunarfyrirtæki og 
tengja það eflaust við stórfyrirtæki. Á 
Íslandi starfa tæplega þrjú hundruð 
manns á 16 skrifstofum og starfstöðum 
vítt og breitt um landið.

KPMG rekur skrifstofu í Hafnarfirði 
og hefur gert frá 2014. Fyrirtækið keypti 
þá hafnfirska endurskoðunar fyrir tækið 
Hyggir og er skrifstofan nú starfrækt að 
Reykjavíkurvegi 76, en var áður á 
Reykjavíkurvegi 66. Árið 2021 keypti 
KPMG svo endurskoðun Ómars 
Kristjánssonar sem starfrækt var við 
Bæjarhraunið.

Í samtali við Hafnfirðingana Reyni 
Stefán Gylfason, sem jafnframt er 
meðeigandi í fyrirtækinu, og Þorgils 
Óttar Mathiesen, en þeir eru báðir 
löggiltir endurskoðendur, kemur fram 
að starfsemin hefur eflst og starfs
mönnum fjölgað. Á skrifstofunni eru nú 
28 vinnuborð og þegar blaðamaður leit 
við voru næstum öll borðin setin þó 
ekki hafi starfað nema 11 starfsmenn á 

skrifstofunni, áður en flutt var í nýtt 
húsnæði, sem að sinna verkefnum í 
nær umhverfinu. Upplýsa þeir að aðal
skrifstofan í Reykjavík og skrifstofan í 
Hafnarfirði séu í raun sama skrifstofan, 
en öll heimavinnan í COVID hefur 
kennt fólki að það getur unnið næstum 
hvar sem er. Fjölmargir Hafnfirðingar 
vinna hjá KPMG og hafa margir séð að 
það er mun hagkvæmara og þægilegra 
að vinna í Hafnarfirði í stað þess að 
keyra daglega til Reykjavíkur og því 
hefur fjölgað á skrifstofunni í 
Hafnarfirði. Þetta veldur því að 
fjölbreyttur hópur sérfræðinga af öllum 
sviðum félagsins starfa daglega á 
skrifstofunni í Hafnarfirði og geta 
aðstoðað viðskiptavini í bæjarfélaginu 
með ýmsum hætti.

EKKI BARA 
ENDURSKOÐUN
Aðspurður um þjónustuna sem 

fyrirtækið veitir upplýsir Reynir Stefán 
að fyrirtækið skiptist í fjögur svið; 

endurskoðunarsvið, með uppgjörs og 
reikningsskilaþjónustu,  bókhaldssvið, 
ráðgjafasvið og KPMG Law sem veitir 
skatta og lögfræðiþjónustu. „Það vita 
það kannski ekki margir en við rekum 
fjórðu stærsta lögfræðistofu landsins,“ 

segir Reynir sem vekur athygli á því að 
það sé ýmis önnur þjónusta veitt  en 
bara endurskoðun hjá KPMG. Nefnir 
hann sem dæmi um ráðgjafaverkefni; 
upplýsingatækni og stafræna þróun, 
innri endurskoðun, kaup og sölu 
fyrirtækja, matsvinnu, rekstrarráðgjöf 
og nú einnig sjálfbærniráðgjöf.

„Það er rétt að minnast á það að 
stærsti viðskiptamannahópur KPMG á 
Íslandi eru lítil og meðalstór fyrirtæki,“ 
segir Þorgils Óttar og segir að hjá 
fyrirtækinu geti þeir fengið svo 
fjölbreytta þjónustu og svör víð ólíkum 
spurningum tengdum rekstri og 
fjármálum. „Fyrirtæki koma inn í 
skilvirkt kerfi og geti fengið það umfang 
af þjónustu sem þau þurfa hverju sinni,“ 
segir Þorgils og nefnir að KPMG veiti 
m.a. ráðgjöf um stofnun fyrirtækja ekki 
síst fyrir minni aðila.

Skrifstofa KPMG í Hafnarfirði er 
öflug og vaxandi skrifstofa og veitir 
þjónustu á fjölmörgum sviðum, jafnt 
litlum félögum og einstaklingum í 
rekstri sem og stórum fyrirtækjum.

Þjónusta jafnt lítil  sem stór fyrirtæki
KPMG rekur öfluga skrifstofu í Hafnarfirði

Reynir Stefán Gylfason og Þorgils Óttar Mathiesen.

Hluti af hafnfirsku starfsfólki KPMG í Hafnarfirði.
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óla ólagjafahandbókin

23. nóvember

Pantaðu í sími 896 4613, gudni@�ardarfrettir.is
Skilafrestur föstudaginn 18. nóvember.

Verður þitt fyrirtæki með auglýsingu þar?

KYNNING
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Lokahóf Hjólreiðasambandsins var 
haldið um helgina . Allir bikarmeistarar 
ársins voru heiðraðir, viðurkenningar í 
aldursflokkum veittar og tilkynnt um 
val á hjólreiðafólki ársins og efnilegasta 
hjólreiðafólk ársins 

Tómas Kári Björgvinsson úr 
Brettafélagi Hafnarfjarðar var valinn 
efnilegasti hjólreiðamaður ársins.  

„Við erum gríðarlega stolt af okkar 
manni og hlökkum til komandi ára með 
honum,“ segir Aðalsteinn Valdimarsson, 
íþróttastjóri BFH. „Einnig var fjöldinn 
allur af bikarmeisturum frá BFH og 
óskum við þeim innilega til hamingju 
með frábæran árangur þetta sumarið.,“   

BIKARMEISTARAR:
Enduro 2022
Junior 1718 ára: Tómas Kári 

Björgvinsson
U17 karlar: Anton Sigurðsson

U13 konur: Laufey Ósk Stefánsdóttir
Master karlar: Helgi Berg Friðþjófsson
Fjallahjólreiðar 2022
U17 karlar: Anton Sigurðsson
Fjallabrun - 2022
A flokkur Elite: Þórir Bjarni 

Traustasson
Junior 1718 ára: Elís Hugi Dagsson
U17 karlar: Anton Sigurðasson
Master karlar: Helgi Berg Friðþjófsson
Cyclocross 2021-2022
Junior 1718 ára: Tómas Kári 

Björgvinsson
U17: Karlar Anton Sigurðsson

ÍSLANDSMEISTARAR:
Fjallabrun
Junior 1718 ára:  Elís Hugi Dagsson
Master karlar: Sigurður Ólason
U17 karlar: Anton Sigurðarson
XCO
U17 karlar: Anton Sigurðarson

10 ÁRA AFMÆLI
Brettafélag Hafnarfjarðar fagnaði 10 

ára afmæli sínu 15. október sl. og var 
með opið hús þar sem fjölmenni var.

Við það tækifæri var þremur 
einstaklingum veitt viðurkenning: Þau 
voru: Margrét Gauja Magnúsdóttir, fv. 

forseti bæjarstjórnr fyrir aðstoð við 
stofnun félagsins, Leon S. Kemp fyrir 
sjálfboðastarf við skipulagninu og fl. 
fyrstu árin og Sindri Hauksson fyrir 
hönnun og yfirumsjón með smíði á 
innréttingum húsnæðisins, í sjálfboða
vinnu.

Tómas Kári efnilegasti hjólreiðamaðurinn
Brettafélag Hafnarfjarðar með marga bikarmeistara og tvo Íslandsmeistara

ÚTGÁFUTEITI  
INGVARSBÓKAR VIKTORSSONAR

Á morgun, fimmtudag, kl. 17 - 18:30, verður haldið 
útgáfuteiti í Sjónarhól, félagsheimili FH í Kaplakrika, vegna 

útkomu ævisögu/afmælisrits Ingvars Viktorssonar. 
Þarna verður bókin kynnt, bráðskemmtilegar sögur sagðar, 
og hún árituð fyrir þá sem vilja. Áskrifendur að bókinni fá 

hana afhenta þar (hún verður að sjálfsöguð send til þeirra sem 
komast ekki) og vitaskuld verður góðgæti og eitthvað rennandi 

í boði. Þá verður bókin þarna til sölu.

Það er von okkar að sem 
flestir komi og eigi með okkur 
ánægjulega stund. 
Guðmundur Árni Stefánsson, 
Lúðvík Geirsson,  
Orri Þórðarson og  
Guðjón Ingi Eiríksson.

F.v.: Sonur Margrétar Gauju, Arnfríður Kristín Arnardóttir, Jóhann Óskar 
Borgþórsson, formaður, Sindri Hauksson og Leon S. Kemp.
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Dekk og flottar felgur

ALLT Á EINUM STAÐ

Forritanlegir 
loftþrýstingsskynjarar

Felgurær og felguboltar fyrir 
flestar gerðir bíla

Miðjustýringar

Dalshrauni 16, 220 Hafnar�rði

dekkjasalan@dekkjasalan.isDUFTLÖKKUM FELGUR
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Nettó opnaði í morgun nýja verslun 
við Selhellu, í sama húsnæði og 
leigumarkaður Byko er. Þetta er fjórða 
græna verslun Nettó, mjög rúmgóð 
verslun með sérstaka áherslu á glæsilegt 
ávaxta og grænmetistorg og með eina 
glæsilegustu heilsuvörudeild landsins.

Þó verslunin sé í einu horni hússins 
þá er verslunin mjög stór og rúmgóð 
sem segir meira um stærð hússins.

Nettó verslanirnar eru því orðnar 20 
talsins. Forsvarsmenn Nettó kalla þetta 
græna verslun, sem þýðir að allt kapp er 
lagt á að lágmarka kolefnisspor verslun
arinnar.

„Verslunin er hin glæsilegasta og við 
höfum hlakkað mikið til að opna dyrnar 
fyrir íbúum þessa ört vaxandi hverfis. 
Við erum einstaklega stolt af því að 
geta opnað hér græna verslun þar sem 
öll tæki og starfsemi eru keyrð á 
umhverfisvænum orkumiðli, kælikerfi 
sem keyrt er á koltvísýringi (CO₂), en 
um ræðir umhverfisvænan kælikost. 
Keyrt verður eingöngu á LED lýsingu 
og allir frystar og kælitæki lokuð, en 
það eitt og sér stuðlar að gífurlegum 
orkusparnaði samanborið við hefð
bundin kælitæki og því sannarlega 
framtíðin hjá okkur. Við sjáum einnig 
fyrir okkur að þegar fram í sækir verði 

öllum kælitækjum Nettó skipt út fyrir 
þessa gerð kælitækja og því gaman að 
geta boðið viðskiptavinum á Völlunum 
upp á þennan umhverfisvænsta kost 
sem völ er á í dag,” segir Heiðar Róbert 
Birnuson, rekstrarstjóri Nettó.

„Nettó hefur um árabil verið leiðandi 
í heilsusamlegum – og lífrænum vörum 
og sjást áherslurnar skýrt í þessari 
nýjustu verslun fyrirtækisins. Mikill 
metnaður hefur verið lagður í 
heilsudeildina við Selhellu, sem nú er 
ein glæsilegasta heilsudeild landsins og 
stendur öðrum sannarlega framar í 

fjölbreyttu vöruúrvali,” segir Heiðar 
Róbert.

Í samtali við Helgu Dís Jakobsdóttur, 
þjónustu og upplifunarstjóra Nettó 
kom fram að þó lögð sé áhersla á 
sjálfsafgreiðslukassa og Nettó appið þá 
sé það ekki gert til að fækka starfsfólki. 
Engu starfsfólki hafi verið sagt upp 
vegna þess en fólk þess í stað fært í 
aðrar stöður þar sem það getur betur 
þjónustað viðskiptavini. Benti hún á að 
allar verðmerkingar væru rafrænar í 

versluninni sem geri það að verkum 
ekki þurfi að breyta handvirkt úti í búð 
þegar verð breytist. Sagði hún mikla 
áherslu vera lagða á góða upplifun 
viðskiptavina í versluninni.

Samkaup reka yfir sextíu verslanir 
sem staðsettar eru víðsvegar um landið 
undir vörumerkjum Nettó, Krambúðin, 
Kjörbúðin og Iceland. Auk þess að 
halda úti Samkaupaappinu, sem er eitt 
stærsta vildarkerfi á landinu.

Ný glæsileg verslun Nettó við Selhellu
„Höfum hlakkað mikið til að opna dyrnar fyrir íbúum þessa ört vaxandi hverfis“

Heiðar Rúnar Birnuson, rekstrarstjóri Nettó og Helga Dís Jakobsdóttir, 
þjónustu- og upplifunarstjóri Nettó.
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Fyrri umræða um fjárhagsáætlun 
Hafnarfjarðar fór fram þann 9. 
nóvember. Það er því við hæfi að 
upplýsa um þær áherslur sem Viðreisn 
leggur til að teknar verði til skoðunar 
áður en endanleg áætlun verður 
samþykkt í desember. Viðreisn leggur 
til að:
• Hlutfall tómstunda og félags mála-

fræðinga verði au kið í skólum og 
félags mið stöðvum. 

• Hækka frístundastyrkinn í takt við 
verðlagsþróun

• Stilla leikskólagjöldum í hóf þar sem 
launahækkanir, innri húsaleiga og raf-
magn og hiti, sem eru stærstu kostnað-
ar  liðir við rekstur leikskóla, hafa ekki 
hækkað mikið. Viðreisn leggur til 4,5% 

hækkun um áramót. Endurskoða má 
þá hækkun þegar áhrif launahækkana 
koma í ljós.

• Styðja betur við listsköpun og skap-
andi greinar hjá ungmennum Hafnar-
fjarð ar

• Forgangsraða fé til að styðja betur við 
skólastarfið með fjölgun fagmennt aðra 
iðju- og þroskaþjálfa, talmeina-
fræðingum og sálfræðingum.

• Frístundastyrkurinn nái til barna frá  
5 ára aldri.

• Ungmenni fái niðurgreiðslu á árs-
kortum Strætó

• Opnunartimi sundlauga og bóka safns 
verði lengdur

• Forgangsraða meira fé til göngu- og 
hjólastíga.

• Forgangsraða fé til að 
straum línulaga og einfalda 
vinnu hjá skipulagssviði með 
það að markmiði að stytta 
afgreiðslutíma erinda sem 
þangað berast

• Forgangsraða meira fé til 
viðhalds á skólahúsnæði 
Viðreisn setur einnig spurn

ingamerki við þá aðferðafræði 
við lækkun fasteignagjalda að 
hækka fasteignaskattinn en lækka vatns 
og fráveitugjöld. Eins og allir vita hefur 
fasteignamat snarhækkað en það er sá 
stofn sem fasteignaskatturinn tekur mið 
af. Í stað þess að lækka skattprósentuna 
er henni haldið óbreyttri en þjónustu
gjöld lækkuð. Skilningur okkar í Við

reisn er sá að gjaldskrá vatns 
og fráveitufyrirtækja skuli 
miða út frá kostnaði við veitta 
þjónustu. Það að snar lækka 
gjaldskrána er annað hvort 
merki um að gjaldskrá hafi 
verið of há í langan tíma eða 
þá kostnaður við veitta 
þjónustu hafi skyndilega 
lækkað til muna. Það er því 
mikilvægt að fram komi 

lögfræðiálit um lögmæti þessa gjörn
ings. Þessi gjörningur er í besta falli á 
gráu svæði, hversu dökkgráu skal ósagt 
látið en lögfræðiálit getur mögulega 
sagt til um litakóða gráa litsins. 

Höfundur er bæjarfulltrúi.

Tillögur og ábendingar Viðreisnar

Jón Ingi 
Hákonarson
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Við tökum vel 
á móti þér á 
nýjum stað
KPMG hefur flutt sig um set 
í Hafnarfirði. Starfsfólk okkar 
tekur vel á móti viðskiptavinum 
á nýuppgerða skrifstofu að 
Reykjavíkurvegi 76. 

Verið velkomin!

kpmg.is      545 6000

Nánar á: 
jolathorpid.is

Velkomin í

Föstudaga kl. 17-21
Laugardaga kl. 13-18
Sunnudaga kl. 13-18

Jólaþorpið opnar 
um helgina
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Soroptimistar um allan heim standa 
fyrir 16 daga átaki gegn kynbundnu 
ofbeldi 25. nóvember til 10. desember. 
Þetta er í þrítugasta og fyrsta skiptið 
sem Soroptimistar hefja slíkt átak á 
alþjóðlegum baráttudegi gegn ofbeldi 
gagnvart konum og stúlkum.

Soroptimistar slást í för með um sex 
þúsund samtökum í 187 löndum sem 
leidd eru af Sameinuðu þjóðunum til að 
vekja athygli á kynbundnu ofbeldi með 
slagorðinu #roðagyllumheiminn eða 
#orangetheworld. Roðagyllti liturinn er 
litur átaksins og táknar bjartari framtíð 
án ofbeldis gegn konum og stúlkum. 
Átakið stendur til 10. desember en sá 
dagur er alþjóðlegur mannréttindadagur 
Sameinuðu þjóðanna og jafnframt 
dagur Soroptimista.

Markmið 16 daga átaksins er að 
beina athyglinni að alvarleika kyn
bundins ofbeldis, fræða almenning og 
hvetja til að ofbeldi verði stöðvað. Til 
þess þarf vitundarvakningu. Ein af 
hverjum þremur konum hefur verið 

beitt ofbeldi á lífsleiðinni og er það eitt 
útbreiddasta mannréttindabrot í heimi.

Nærri 140 konur eru myrtar á hverj
um degi af nánum fjölskyldu meðlimi. 
Um 15 milljónir núlifandi unglings
stúlkna, 1519 ára, hafa verið beittar 
kynferðislegu ofbeldi. Konur eru 72 
prósent allra þeirra í heiminum sem 
hneppt eru í mansal og kynlífs þrælkun. 
200 milljónir núlifandi stúlkna og 
kvenna hafa verið limlestar á kynfærum. 
Á hverri mínútu eru 23 barnungar 
stúlkur þvingaðar í hjónaband.

Sú hefð hefur skapast að ákveðið 
málefni er í brennidepli ár hvert. 
Áhersla íslenskra Soroptimista mun að 
þessu sinni opna vitundarvakningu um 
að allir þekki rauðu ljósin í ofbeldis
sambandi, hvort sem það er andlegt, 
líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt 
eða stafrænt ofbeldi.

Ýmislegt verður gert þessa 16 daga til 
að beina athygli að ofbeldi gegn konum. 
Byggingar í heimabyggð klúbba verða 
lýstar upp í roðagylltum lit.

Soroptimistar eru alþjóðleg samtök 
kvenna sem hafa það markmið að 
stuðla að jákvæðri heimsmynd þar sem 
samtakamáttur kvenna nær fram því 
sem völ er á. Samtökin vinna að bættri 
stöðu kvenna, mannréttindum öllum til 

handa sem og jafnrétti, framförum og 
friði með alþjóðlegri vináttu og 
skilningi. Soroptimistar sem eru um 
600 talsins í nítján klúbbum um allt 
land segja nei við kynbundnu ofbeldi.

Átak gegn kynbundnu ofbeldi
16 daga átak Soroptimista gegn kynbundnu ofbeldi

Byggingar verða lýstar upp í roðagylltum lit.

Í byrjun september kom út hjá 
Bókaútgáfunni Sæmundi ljóðabókin 
Varurð eftir Hafnfirðinginn Draumeyju 
Aradóttur. Bókin hefur verið á metsölu
lista Pennans/Eymundsson síðan hún 
kom út  og mest selda ljóðabókin í 
þrjár vikur. Fyrsta upplag er uppselt og 
2. prentun nýfarin í dreifingu. 

Í Varurð yrkir höfundur um óttann, 
rætur hans og átökin við hann. 
Uppsprettan að ljóðunum er endur
koman í fæðingarbæinn Hafnarfjörð 
eftir áralanga búsetu í Svíþjóð og fela 
þau í sér uppgjör við bernskuna og 
liðna tíð. Fimm ljóðanna hafa þegar 
hlotið verðlaun og viðurkenningar, 
þ.á.m. í keppninni um ljóðstaf Jóns úr 
Vör. 

Upphaf ljóðabálksins Að lifa er að 
deyja hljóðar svo: 

Allir eiga sína frásögn að hlýða á
sínar sögur að segja
sinn ótta að sættast við
Allir þurfa að mæta sjálfum sér í spurn
þú mætir þér
en af ótta við svarið líður á löngu
þar til þú áræðir að spyrja.

Eftir Draumey hafa áður komið út 
ljóðabækurnar Fimm vörður á vegi 
ástarinnar og Draumlygnir dagar, auk 
þess sem hún hefur birt ljóð sín í 
ýmsum safnritum og tímaritum, 
íslenskum og sænskum. Þá er eftir að 
nefna barna og unglingabækurnar 
Þjófur og ekki þjófur og Birta 
draugaSaga. 

Ný ljóðabók
Varurð eftir Draumeyju Aradóttur

Draumey Aradóttir.

Verið velkomin í A Hansen
Láttu okkur útbúa sérstakan jólamatseðil fyrir þig!

Verðum í Jólaþorpinu frá 18. desember  
með gjafakortin og jólakörfurnar
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Ísold Marín Haraldsdóttir, 19 ára 
Hafnfirðingur, er Þrautakóngur Ratleiks 
Hafnarfjarðar 2022 en hún var ein 
þeirra 139 sem fundu alla 27 ratleiks
staðina sem dreift var vítt og breytt um 
uppland Hafnarfjarðar. Aldrei fyrr í 26 
ára sögur Ratleiksins hafa svona margir 
klárað allan leikinn.

Leikurinn hófst í byrjun júní og stóð 
til 26. september. 27 ratleiksmerkjum er 
komið fyrir, sumum í eða við byggðina 
í Hafnarfirði en flestum þó í víðfeðmu 
upplandi bæjarins og  jafnvel út fyrir 
það. Prentað var vandað loftmyndakort 
þar sem götur og gönguslóðar eru 
merkt ar inn á og staðsetning ratleiks
merkjanna. Þátttakendur hafa svo það 
verkefni að finna bestu leiðina að 
merkjunum og stundum þarf nokkrar 

tilraunir til að finna merkin. Kortin lágu 
frammi víða í bænum en lang flest 
kortin voru sótt í Fjarðarkaup.

SEX ÞÚSUND SINNUM 
KOMIÐ AÐ RATLEIKSSTAÐ 
Í SUMAR!
Þátttakendur er af öllum aldri og þetta 

er vinsæll fjölskylduleikur. Markmið 
leiksins er að hvetja fólk til að njóta 
upplands Hafnarfjarðar en leikurinn er 
gefinn út af Hönnunarhúsinu í samstarfi 
við Hafnarfjarðarbæ. Árangurinn er 
svo sannarlega góður því áætla má að 
um sex þúsund sinnum hafi verið 
komið á ratleiksstaði í sumar og er það 
jafnvel vanmetið því svo margir skila 
ekki inn úrlausnum  þó þeir taki þátt og 
fjölmargir koma með sem gestir í 
einstaka leitir að merkjum.

Þátttakendur koma víða að, þó mest 
úr Hafnarfirði, en sífellt fleiri úr 
ná grannasveitarfélögunum taka þátt. 
Þema leiksins í ár var fornar þjóðleiðir, 
götur og stígar.

FJÖLMARGIR 
STYRKTARAÐILAR
Í ár er Rio Tinto á Íslandi aðal styrkt

ar  aðili leiksins auk Hafnar fjarðar bæjar 
sem er samstarfsaðili um útgáfu leiks
ins. Fjölmörg önnur fyrirtæki styrkja 
leikinn m.a. með því að gefa vinninga.

Fjallakofinn gaf aðalvinningana í ár, 
gönguskó fyrir verðlaunahafa í öllum 
þremur flokkunum, Þrautakóngur  27 
merki, Göngugarpur – 18 merki og 
Léttfeti – 9 merki. Að auki fengu tveir í 
hverjum flokki viðurkenningu, einn í 
hverjum flokki fékk sundkort frá Sund
laugum Hafnarfjarðar, og hinir fengu 
Gjafakort frá Fjarðarkaupum, máltíð 
fyrir tvo á Von og gjafabréf frá Altis.

Ómar Smári Ármannsson, sem held
ur úti fróðleikssíðunni Ferlir.is, veitti 
ómetanlega aðstoð við gerð leiksins 
sem fyrr.

Allir sem mættu á uppskeruhátíðina 
áttu möguleika á útdráttarverðlaunum.

Þá voru veitt samtals 26 útdráttar
verðlaun en þau voru gefin af Sund
laugum Hafnarfjarðar, Altis, Von, 

Burgerinn, Píluklúbbnum, Ban kúnn, 
Tilverunni, Rif, Krydd, Músik og sport, 
Gróðrarstöðinni Þöll og Gormur.is Þá 
styrktu Landsnet, HSveitur og Hberg 
leikinn.

125 MÆTTU Á 
UPPSKERUHÁTÍÐINA
Alls mættu 125 á uppskeruhátíð 

Ratleiks Hafnarfjarðar, sem haldin var í 
Apótekinu í Hafnarborg sl. fimmtudag. 
Aldrei hafa svo margir mætt áður og 
var húsnæðið troðfullt og þurftu margir 

að standa. Þar var farið yfir leikinn, 
myndir sýndar og verðlaun veitt. Var 
greinileg ánægja með leikinn og fólk 
strax farið að hlakka til næsta árs. Hafði 
fólk orð á því að þrátt fyrir að hafa 
margoft tekið þátt væri það alltaf að 
upplifa og sjá eitthvað nýtt í okkar 
fallega upplandi.

Þetta var 25. ratleikurinn á 26 árum 
en Guðni Gíslason hafði umsjón með 
honum og lagði í 15. sinn.

Ísold Marín er Þrautakóngur Ratleiksins
Fullt var út að dyrum á uppskeruhátíð Ratleiks Hafnarfjarðar

Verðlaunahafarnir: Jónína Ágústsdóttir, Elín Ósk Sigurðardóttir, Hilmir Kári Jónsson, Rúna Björk Júlíusdóttir, 
Hávarður Örn Hávarðarson og Finnbjörn Þorvaldsson ásamt Guðna Gíslasyni umsjónarmanni leiksins. Á myndina 
vantar Ísold Marín Haraldsdóttur, Kolfinnu Magnúsdóttur og Einar S. Sigurðsson.

Aldrei fyrr hafa svo margir mætt á uppskeruhátíð Ratleiks Hafnarfjarðar en 125 þátttakendur mættu. Ísold Marín Haraldsdóttir með 
vinninginn en hún fann öll merkin.

FRÍTT SÖLUVERÐMAT | SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN | FAGLJÓSMYNDARI

Firði, verslunarmiðstöð
5. hæð (norðurturn)
Hafnarfjörður

„Minn metnaður er heiðarleiki, vönduð 
vinnubrögð og persónuleg þjónusta“

Ársæll Óskar Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domuseignir.is  |  896 6076
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Byggja á 6 íbúðir með  8 m hæð á 
baklóð St. Jósefsspítala, og þrengja þar 
með að starfsemi og ásýnd Lífsgæðaseturs 
St. Jó. Ekki nóg með það heldur liggur 
svo mikið á að selja þessar lóðir 
til einkaaðila undir heitinu 
þétting byggðar að Þóruklöpp 
náttúruvætti og forn minjar sem 
hafa varð veislugildi í sögu 
sjúkrahússins fá ekki einu sinni 
að vera sjúkrahús smegin heldur 
seljast líka til einkaaðila. 
Auglýsing um um sóknir lóð
anna er rétt rúmur hálfur mán
uður. Hvað með almannarétt og 
aðkomu nærsamfélagsins. Hafnfirð ingar 
eiga þessa lóð. Hafnarfjarðarbær hefur 
ekki sinnt því að svara þeim einstaklingum 
sem gert hafa athugasemdir og eru aðilar 
máls eins og nágrannar sjúkra hússins. 
Ekki var rætt í upphafi breytinga við þá 
sem reka starfsemi í húsinu, hvernig þeir 
aðilar komi til með að sjá fyrir sér að 
starfsemi og umhverfi lífsgæðasetursins 
þróist í framtíðinni, eins og það skipti 
ekki máli hvernig umhverfi Lífs
gæðasetursins er!   

Hollvinasamtök St. Jósefsspítala eru 
stofnuð árið 2014. Sjúkrahús St. Jó. var 

lagt niður 2011 og hafa hollvinasamtökin 
gert athugasemdir, alveg frá því að 
ríkisvaldið ætlaði að selja sjúkrahúsið 
hæstbjóðanda. Holl  vinasamtökin óskuðu 

eftir aðkomu Minjastofnunar 
Ís lands sem telur allar bygg ing
ar sjúkrahússins þar með talið 
Kató hafa verndargildi út frá 
byggingarsögulegu sjónarmiði. 
Hollvinasamtökin hafa ítrekað 
gert athugasemdir við breytingu 
á stofnanalóð St. Jósefsspítala 
og fækkun bílastæða fyrir 
stofnunina, en að framan verðu 
við aðalinngang stofnun arinnar 

eru einungis 6 bílastæði. Nú verður 
baklóð St. Jósefsspítala verulega þrengd 
og skap að skuggavarp heim að byggingu 
sjúkrahússins. Hollvinasamtökin kærðu 
til úrskurðarnefndar Umhverfis og auð
lindamála, eftir að Hafnarfjarðarbær 
svaraði ekki athugasemdum þeirra við 
breytingu á skipulagi.

Hollvinasamtökin hafa talað fyrir því 
að lóð St. Jósefspítala verði nýtt fyrir 
Lífsgæðasetrið og byggð upp sem slík. 
Margar rannsóknir liggja fyrir hversu 
mikilvægt það er fyrir andlega og líkam
lega heilsu að geta notið útiveru, farið í 

göngu í nærumhverfi sínu og sest niður í 
fallegum garði við góðan aðbúnað, þá 
getur meðferðaraðili að sjálfsögðu nýtt 
slíka aðstöðu með skjólstæðingi sínum. 
Það sjá allir sem eitthvað hafa með 
endurhæfingu að gera andlega og 
líkamlega eins og t.d. þau fyrirtæki og 
félagasamtök sem starfa í Lífsgæðasetri 
St.Jó. Sorgarsamtökin, Parkinson sam
tökin, Alzheimersamtökin, Janus heilsu
efling og fleiri góð fyrirtæki, hversu 
mikilvægt það er að umhverfi Lífs
gæðaseturs St.Jó. sé heilsueflandi og 
uppbyggjandi.

Alls ekki eins og stefnt er að í dag þar 
sem ákvörðun bæjaryfirvalda er að troða 
6 einkalóðum í bakgarð St.Jó.    

Heilsuefling miðar að því að hafa áhrif 
á lífsstíl fólks og gera því kleift að lifa 
heilsusamlegu lífi við heilnæmar 
aðstæður og að umhverfi hafi áhrif á 
heilsu fólks samkv. skilgreiningu Land
læknisembættisins. Hafnarfjarðarbær er 
sam kvæmt samningi frá 2015 heilsu
eflandi samfélag.

Hollvinasamtökin skora á bæjaryfirvöld 
að sýna framsýni og byggi upp heilsu
eflandi garð fyrir starfsemi Lífs gæða
setursins og falla frá úthlutun baklóða 
sjúkra hússins til einkaaðila. Bæjaryfirvöld 
geta tekið slíka ákvörðun, enda nægt 
lóðaframboð í Hafnarfirði.  

Höfundur er formaður 
Hollvinasamtaka St. Jósefsspítala.

Steinunn 
Guðnadóttir

Skipulagsslys á lóð St. Jósefsspítala
Mikilvægt fyrir andlega og líkam lega heilsu að geta notið útiveru í fallegum garði 

Á laugardaginn, 19 nóvember, munu 
Lionsklúbbarnir í Hafnarfirði bjóða upp 
á blóðsykurmælingar fyrir bæjarbúa 
eftir nokkuð hlé vegna Covid. Verður 
mælt í verslunarmiðstöðinni Firði kl. 

1115 og eru bæjarbúar hvattir til að líta 
við og fá mælingu. 

Framkvæmdin mun verða í höndum 
hjúkunarfræðinga og sjúkraliða.

Blóðsykur mælingar
Lionsfélagar mæla blóðsykur í Firði á laugardag

Tillaga að fjárhagsáætlun fyrir 
Hafnarfjarðarkaupstað var lögð fram til 
fyrri umræðu í bæjarstjórn í síðustu 
viku.

Í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ 
kemur fram að fasteignagjöld á 
íbúðarhúsnæði lækki með lægri vatns 
og fráveitugjöldum sem nemur hækkun 
fasteignamats umfram verðlag og að 
heildarálagning fasteignagjalda fari úr 
0,744% í 0,704% sem samsvari 312 
milljónum króna lækkun gjaldanna.

Hér þarf að staldra við og skoða hvað 
kallað er fasteignagjöld því hér er jafnt 
talað um skatta og gjöld sem er tvennt 
ólíkt.

Fasteignaskattur er skattur sem 
lagður er á fasteignir eftir verðmæti 
þeirra (fasteignamati).

Vatnsgjald er þjónustugjald fyrir 
vatnsnotkun sem heimilt er að 
innheimta til reksturs vatnsveitu en ekki 
sem tekjustofn fyrir sveitarfélagið.

Fráveitugjald er þjónustugjald 
vegna tengingar við fráveitukerfi 
bæjarins og er heimilt að innheimta til 
reksturs fráveitukerfisins.

Er vatnsgjald og fráveitugjald í raun 
sambærilegt við gjald fyrir hitaveitu og 
rafmagn.

Gríðarlegur hagnaður hefur verið af 
rekstri Vatnsveitu og Fráveitu sem eru 
Bhluta stofnanir ef marka má hlutfall 
tekna miðað við gjöld eins og það er 
framsett í ársreikningi bæjarins. Hins 

vegar eru þessar stofnanir ekki gerðar 
upp sérstaklega og því kemur ekki fram 
hvað lagt er til framkvæmda og hver 
raunniðurstaða er hverju sinni. Í raun 
hafa bæjarbúar verið ofrukkaðir og því 
hefur verið nauðsynlegt að lækka 
gjöldin enda hefur kostnaður við 
rekstur ekkert að gera með hækkun 
fasteignamats sem þessi gjöld eru 
grundvölluð á.

Þó búist sé við að tekjur af 
fasteignasköttum verði verulega lægri í 
ár en áætlun gerði ráð fyrir þá er gert 
ráð fyrir í útkomuspá fyrir 2022 að 
tekjur bæjarsjóðs af fasteignasköttum 
hækki um 31,6% frá árinu 2021.

TEKJUR AF FASTEIGNA
SKATTI TVÖFALDAST FRÁ 
2016

Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir 
að fasteignaskattar árið 2023 verði 
4.880.416 milljónir kr. og hækki um 
16,5% frá útkomuspá fyrir 2022. Taka 
þarf tillit til þess að íbúðum og 
atvinnuhúsnæði hefur fjölgað mikið, 
sérstaklega á allra síðustu árum.

Þrátt fyrir lækkun á álagsprósentu 
fasteignaskatts undanfarin ár þá hafa 
tekjur sveitarsjóðs hækkað um 73,2% frá 
árinu 2016 ef miðað er við útkomu spá 
2022 og um rúm 100% ef miðað er við 
fjárhagsáætlun fyrir 2023. Frá 2016 hefur 
íbúum bæjarins fjölgað um rúm 6%.

Lækkun gjalda vegur ekki upp á móti 
hækkun fasteignaskatta vegna mikillar 
hækkunar fasteignamats. Í tilkynningu 
frá Hafnarfjarðarbæ er sagt að 
fasteignagjöld á íbúðarhúsnæði lækki 
með lægri vatns og fráveitugjöldum 
sem nemi hækkun fasteignamats 
umfram verðlag. Upplýst er að heildar
álagning fasteignagjalda fari úr 0,744% 
í 0,704% sem samsvari 312 milljónum 
króna lækkun gjaldanna.

Þessi lækkun er 5,376% en fasteigna
mat íbúðarhúsnæðis hefur í mörgum 
tilfellum hækkað miklu meira og 
eigendur þurfa að greiða hærri upphæð 
en áður.

HLUTFALL FASTEIGNA
SKATTS AF HEILDAR
SKATTTEKJUM HÆKKAR
Árið 2004 var hlutfall fasteignaskatts 

12,75% af heildarskatttekjum bæjarins. 
Frá 2016 til 2021 hefur hlutfallið verið 
frá um 13,5% til 14,53%. Miðað við 
útkomuspá fyrir 2022 er gert ráð fyrir 
að hlutfall fasteignaskatts sé 16,64% af 
heildar skatttekjum þrátt fyrir að búist 
sé við að tekjur af fasteignaskatti verði 
verulega lægri en áætlað var.

Miðað við fjárhagsáætlun fyrir 2023 
er gert ráð fyrir að hlutfall fasteignaskatts 
af heildarskatttekjum sveitarfélagsins 
verði 18,24% og hefur líklega aldrei 
verið svo hár.

Fasteignaskattar hækka í Hafnarfirði
Er vísvitandi verið að villa um fyrir fólki? — Vatnsgjald og fráveitugjald eru ekki skattar
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NÝR FJÖRÐUR NÚTÍMA BÓKASAFN - MENNINGARHÚS

VERSLUN OG ÞJÓNUSTA 

ÍBÚÐIR

2000 m2 aukning í verslun og þjónustu. 

VERKSTÆÐI

VINNUAÐSTAÐA HLJÓÐVER

BÓKAKAFFI FUNDAAÐSTAÐA

MARGNOTASALIR

NÁMSKEIÐ

ÍB
Ú

Ð
IR

31 ný íbúð 45-180 m2  -  Útsýnisíbúðir  - 18 nýjar stúdíó/hótelíbúðir - Borgarlínustoppustöð 

væntanleg fyrir utan Fjörð - Bílakjallari - Svalir, þakgarðar og sérafnotareitir fyrir íbúðir - 

Matvöruverslun á jarðhæð í hjarta miðbæjar Hafnarfjarðar.

Yfirlitsmynd Ásýnd að Strandgötu Götumynd Strandgötu

Yfirlitsmynd 

StrandgataÞak-garður

Íbúðir
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VERKSTÆÐI

VINNUAÐSTAÐA HLJÓÐVER

BÓKAKAFFI FUNDAAÐSTAÐA

MARGNOTASALIR

NÁMSKEIÐ

ÍB
Ú

Ð
IR

31 ný íbúð 45-180 m2  -  Útsýnisíbúðir  - 18 nýjar stúdíó/hótelíbúðir - Borgarlínustoppustöð 

væntanleg fyrir utan Fjörð - Bílakjallari - Svalir, þakgarðar og sérafnotareitir fyrir íbúðir - 

Matvöruverslun á jarðhæð í hjarta miðbæjar Hafnarfjarðar.
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Séð frá Thorsplani Ásýnd frá Fjarðargötu, horft til norðurs Ásýnd við Strandgötu, horft til suðurs

Nýr Fjörður
Uppbyggingaráform í hjarta Hafnarfjarðar 

munu efla miðbæinn til muna
Fjörður verður ekki einungis verslun

ar miðstöð heldur áfanga staður þar sem 
fólk hefur möguleika á því að hittast og 
nýta sér þá marg víslegu þjónustu sem 
verður í boði. 

BÓKASAFN
Bókasafnið verður í anda nútíma

bókasafna, margmiðlunarsetur sem 

býður upp á vinnuaðstöðu, hljóð ver, 
námskeið, fundaaðstöðu, verkstæði og 
fjölnotasali sem hægt verður að nýta 
fyrir ýmsa starfsemi. 

Útfærsla bókasafnsins er þó enn í 
mótun en kjarninn verður núverandi 
Bókasafn Hafnarfjarðar og horft til 
nýrra bókasafni í Osló og Helsinki.

MATVÖRUVERSLUN OG 
MATHÖLL
Matvöruverslun með gott vöruúrval í 

göngufæri við íbúa miðsvæðisins. 
Matarhöll þar sem hægt verður að gæða 
sér á fjölbreyttum mat frá morgni til 
kvölds.  

Metnaður verður lagður í að velja inn 
fjölbreyttar og vandaðar verslanir og 
þjónustu á 1. og 2. hæð.  

Nýbyggingin mun glæða götumynd 
Strandgötunnar lífi með iðandi starf
semi á jarðhæð og tengingu inn í 
núverandi verslunarmiðstöð. 

Á efri hæðum byggingarinnar sem 
snýr að Strandgötu eru litlar hótelíbúðir 
á 2. – 4. hæð og svo fjölbreyttar íbúðir af 
öllum stærðum og gerðum á 2.  7. hæð 
í turni sem snýr að norðurturni nú 
verandi verslunarmiðstöðvar. 

Fjögurra hæða byggingin að Strand
götu er brotin upp með skemmtilegu 
litavali sem samræmist núverandi 
götumynd á meðan sjö hæða byggingin 
stallast að núverandi sjö hæða turni, 
með stórum þaksvölum. 

Áhersla er lögð á útsýni og eru íbúðir 
með stórum gólfsíðum gluggum. 
Íbúðirnar eru í hæsta gæðaflokki með 
gólfhita, sér loft ræsingu, hljóðplötum í 

niðurhengdum loftum og sprinkler
kerfi. 

Tvær lyftur eru í íbúðarturninum 
sem stytta biðtíma og auka gæði íbúð
anna. 

Stórir bogadregnir gluggar, sem og 
stóru þaksvalirnar gefa byggingunni 
einstakt kennileiti.

Yfirlitsmynd Götumynd Strandgötu

Ásýnd við Strandgötu, horft til suðursÁsýnd frá Fjarðargötu, horft til norðursSéð frá Thorsplani

Ásýnd að Strandgötu
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HÓ HÓ HÓ!
HÓ HÓ HÓ!

HÓ HÓ HÓ!HÓ HÓ HÓ!

1177::0000  OOPPNNUUNN  JJÓÓLLAAÞÞOORRPPSSIINNSS

1188::0000  LLÚÚÐÐRRAASSVVEEIITT  HHAAFFNNAARRFFJJAARRÐÐAARR  

1188::0000  AANNDDLLIITTSSMMÁÁLLNNIINNGG  ÍÍ  FFIIRRÐÐII

1188::2200  KKAARRLLAAKKÓÓRRIINNNN  ÞÞRREESSTTIIRR  

1188::3300  TTEENNDDRRAAÐÐ  LLJJÓÓSSIINN  ÁÁ  JJÓÓLLAATTRRÉÉNNUU  

1188::3300  BBAARRRRII  ÍÍSSBBJJÖÖRRNN  ÍÍ  FFIIRRÐÐII

1188::4400  KKLLAARRAA  EELLÍÍAASS  ÁÁ  TTHHOORRSSPPLLAANNII

1199::0000  BBJJAARRNNII  AARRAA  ÍÍ  FFIIRRÐÐII

OPIÐ VERÐUR TIL 20:00 Í FIRÐI ÞAR 
SEM VERSLANIR BJÓÐA UPP Á  

LÉTTAR VEITINGAR! 

DDAGSKRÁAGSKRÁ
18.NÓV18.NÓV


