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Finndu okkur á

Starfsfólk verslana og þjónustu fyrir
tækja í Hafnarfirði er komið í jólaskap og 
tekur vel á móti viðskiptavinum. 

Jólaþorpið var opnað sl. föstudag og 
verður opið föstudaga til jóla kl. 1721 og 
um helgar kl. 1318. Fjölmargar verslanir 

í miðbænum og víðar lengja afgreiðslu
tíma sinn fyrir jólin og bjóða Hafnfirðinga 
velkomna. Verslum í heimabyggð!

óla
Næsta blað er JÓLABLAÐIÐ sem kemur út 20. desember
– blaðið með öllum jólakveðjunum!   Verður þín jólakveðja í blaðinu?

 
BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500

www.errea.is

ólagjafahandbókin
Farðu ekki langt eftir jólagjöfunum

fylgir blaðinu í dag!

Jólin hefjast í Hafnarfirði 
Miðbærinn kominn í jólabúninginn - Förum ekki langt eftir jólagjöfunum!

Gjafabréf

Tilvalið í jólapakkann
fyrir vini, ættingja eða

samstarfsfélaga!

sem gleður

Gjafabréf

Tilvalið í jólapakkann
fyrir vini, ættingja eða

samstarfsfélaga!

sem gleður

Gjafabréf
sem gleður

Ísbjörninn, Solla stirða og Halla 
hrekkjusvín í Firði á laugardaginn

Solla og Halla kl. 13 | Ísbjörninn kl. 13.30-14.30 og alla laugardaga kl. 14-15

27. nóvember
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Nú er miðbær Hafnarfjarðar 
vel skreyttur fyrir jólin og fjörið 
byrjaði viku fyrr en venjulega. 
Stór hluti bæjarbúa skreyta hús 
sín miklu fyrr en áður og jafnvel 
má sjá fullskreytt jólatré á 

heimilum fólks. Þetta eru miklar breytingar frá 
fyrri tímum þegar jólatrén voru skreytt í fyrsta lagi 
á Þorláksmessu og ljósin tendruð kl. 18 þegar 
kirkjuklukkurnar ómuðu í einu útvarpsrásinni. 
Jafnvel jólaseríur utan á húsum voru ekki ekki 
settar upp fyrr en rétt fyrir jól.

Svona breytast siðirnir hratt og það má segja að 
við keppumst til að taka upp siði flestra annarra 
þjóða og bandarískir siðir sérstaklega vinsælir hér.

Svartur föstudagur mun t.d. vera ein af ástæðum 
þess að ekki var tendrað á jólatrénu á Thorsplani á 
föstudegi fyrir upphaf aðventu sem í ár er 27. 
nóvem ber. Sjaldan hefur athöfnin þó verið lát
lausari en í ár þegar fulltrúi gefandans lét ekki sjá 
sig og ekkert ávarp, aðeins niðurtalning. Þýski 
sendiherrann sem auglýst var að tæki þátt, var ekki 
einu sinni á landinu. Já, þýski sendiherrann en ekki 
sá danski, því nokkur ár eru síðan Frederiksberg, 
vinabær okkar í Danmörku hætti að senda okkur 
tré og Cuxhaven, vinabær okkar í Þýskalandi fékk 
að gefa okkur aðaltréð en hafði áður gefið tré sem 
sett var upp við Flensborgarhöfn.

Ég hvet lesendur til að kaupa þær jólagjafir sem 
þeir geta í Hafnarfirði en forsenda þess að við 
höfum góðar verslanir í umhverfi okkar er að við 
nýtum okkur verslanirnar í bænum. 

Við höfum flottar verslanir í Hafnarfirði og hér í 
blaðinu má sjá auglýsingar frá mörgum þeirra. Þær 
gera það svo að verkum að hægt er að gefa út 
bæjar blað í Hafnarfirði. Takk auglýsendur!

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

Smelltu á 
LIKE 

Aðventa og jól
í Fríkirkjunni

Aðventa og jól
í Fríkirkjunni

Sunnudagur 27. nóvember
Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventustund fermingarbarna og 
foreldra kl. 13 og 14

Fimmtudagur 1. desember
Kyrrðarstund og altarisganga kl. 20 
- Örn Arnarson leikur á gítar

Sunnudagur 4. desember
Jólasunnudagaskóli  
á Thorsplani kl. 11
Aðventukvöldvaka kl. 20 

Laugardagur 10. desember
Jólatónleikar kórs Fríkirkjunnar í 
Hafnarfirði kl. 16 

Sunnudagur 11. desember
Sunnudagaskóli kl. 11

Þriðjudagur 13. desember
Hátíðarnótt - jazztríó kl. 20  
- Andrés Þór Gunnlaugsson, Jón 
Rafnsson og Karl Olgeirsson flytja 
jólalög og sálma

Miðvikudagur 21. desember 
Jólatónleikar Margrétar Eirar kl. 20

Aðfangadagur jóla 24. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl. 18
Jólasöngvar á jólanótt kl. 23:30

Jóladagur 25. desember
Fjölskyldumessa kl. 14

Gamlárskvöld 31. desember
Hátíðarguðsþjónusta  
á Hrafnistu kl. 16
Hátíðarguðsþjónusta kl. 18

Viltu eiga kirkjuna með okkur? 
Kíktu þá á trúfélagsskráninguna þína á skra.is og kannaðu málið. Ef þú vilt 

taka þátt í uppbyggingu Fríkirkjusafnaðarins er einfalt að skrá sig í gegnum 
heimasíðu kirkjunnar frikirkja.is eða í gegnum skra.is. 

Með skráningu í kirkjuna hjálpar þú okkur að halda gömlu kirkjunni okkar við 
og tekur þátt í að byggja upp það fallega starf sem fram fer í kirkjunni, m.a. 

barnastarf, tónlistar - og kórastarf, fermingarstarf, sorgarfræðslu, sálgæslu o.fl. 

Hjartanlega velkomin í litlu fjölskyldukirkjuna í hjarta Hafnarfjarðar!

Allar nánari upplýsingar má finna á frikirkja.is og á facebooksíðu kirkjunnar.
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Jólaleiðin liggur um miðbæinn, hjarta Hafnarfjarðar og felur í sér uppli-
fun, skemmtun, útivist, verslun, þjónustu, veitingar og heilan helling af 
frískandi sjávarlofti fyrir alla fjölskylduna. Innan sem utan Jólaleiðarin-
nar verður margt um að vera og ævintýri við hvert fótmál. 

Sundhöll
Hafnarfjarðar

Víðistaðatún

Hellisgerði
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Menntasetrið

Fjörukráin

Íshús Hafnarfjarðar

Gaflaraleikhúsið

Thorsplan

Hafnarborg

Byggðasafn
Hafnarfjarðar

Fjörður

Hjartasvell

Bókasafn Hafnarfjarðar

hfj.is/jolabaerinn2022

Flensborgarskóli

Bæjarbíó

Fornubúðir

Jólaleiðin liggur um hjarta Hafnarfjarðar og felur í sér upplifun, 
skemmtun, útivist, verslun, þjónustu, veitingar og heilan helling 
af frískandi sjávarlofti fyrir alla fjölskylduna. 

Jólaleiðin liggur 
um Hafnarfjörð
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TVÆR
EINAFYRIR   

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

Þú kaupir eina pizzu, ostafylltar hvítlauksbrauðstangir og 
2 l af gosi og færð aðra pizzu sömu stærðar með – ef þú sækir.

Greitt er fyrir dýrari pizzuna.

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

Blönduð sveit Sundfélags Hafnar
fjarðar setti Íslandsmet í 4x50 m 
fjórsundi á Íslandsmeistaramótinum í 
25 m laug sem haldið var í Ásvallalaug 
um helginsa. Sveitin synti á 1:47,21 
mín. en gamla metið átti sveit SH, 
1:47,55.

Þá setti karlasveit SH Íslandsmet í 4x 
100 m fjórsundi, 3:42, 37 mín en í 

sveitinni voru þeir Kolbeinn Hrafn
kelsson, Snorri Dagur Einarsson, Birnir 
Freyr Hálfdánarsson, Símon Elías 
Statkevicius.

SH átti langflesta keppendur, 42 af 
173 frá 15 félögum, sem keppti í 176 
ein staklings greinum og 20 boðsunds
greinum.

Íslandsmet í sundi
Íslandsmeistaramót í 25 m laug var um helgina

Þau settu Íslandsmet í 4x50 m boðsundi: Símon Elías Statkevicius, 
Steingerður Hauksdóttir, Kristín Helga Hákonardóttir og Daði Björnsson.

Rúmlega 110 fulltrúar barna í 8.10. 
bekkjum grunnskóla Hafnarfjarðar 
komu saman á Ungmennaþingi Hafnar
fjarðar sem haldið var í Sjónarhóli í 
nýliðinni viku. Ungmennaþingið var 
hugsað og skipulagt sem opinn og 
hvetj andi vettvangur og einstakt tæki
færi fyrir hafnfirsk börn og ungmenni 
til að koma skoðunum sínum og sjónar
miðum um heimabæinn Hafnarfjörð og 
þjónustu sveitarfélagsins á framfæri.

Ungmennaþingið er liður í áætlun 
sveitarfélagsins að hljóta viðurkenningu 
UNICEF á Íslandi sem barnvænt 
sveitar félag. 

 Yngri íbúar fá sterkari rödd og 
tækifæri til umræðu og skoðanaskipta 

Á þinginu var kallað eftir umræðu og 
skoðunum á ýmsum málum um hag 
barna og ungmenna í sveitarfélaginu. 
Hópurinn var m.a. spurður að því hvort 
allir fái jöfn tækifæri í skólanum, 
íþróttum og tómstundum, hvað þau 
langi til að læra í skólanum og hvort 
þau fái rými til að koma skoðunum 
sínum á framfæri. Þá voru börnin spurð 
hvað þeim finnst um umhverfið í 
Hafnarfirði, félagsmál, menningu, geð
heilbrigði, forvarnir og samgöngumál.

Nú tekur við vinna við að greina 
niðurstöður þingsins sem kynntar verða 
betur síðar. 

Hafnarfjarðarbær vinnur að því að 
innleiða Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna inn í alla stjórnsýslu og starf

semi sveitarfélagsins, undir formerkjum 
verkefnisins Barnvæn sveitarfélög og 
er ungmennaþing liður í innleiðingunni. 
Ákvörðun sveitarfélagsins um að 
innleiða barnasáttmálann felur í sér 
viðurkenningu á að þekking og reynsla 
barna og ungmenna sé verðmæt fyrir 
sveitarfélagið. Í tilkynningu frá Hafnar
fjarðarbæ segir að barnvæn sveitarfélög 
stuðli að virkri þátttöku barna í mál
efnum sem snerta þau og eigi sveit ar
félögin markvisst samráð við börn og 
ungmenni til að bæta, aðlaga og auka 
þjónustu sína.

BARNASÁTTMÁLINN
20. nóvember er dagur mannréttinda 

barna og afmæli Barnasáttmála Sam

einuðu þjóðanna. 33 ár eru síðan 
Barnasáttmálinn var samþykktur á 
allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. 
Barnasáttmálinn hefur leitt til víðtækra 
breytinga á viðhorfum til barna og 
áhrifa hans gætir víða. Þar ber helst að 
nefna meginreglu sáttmálans um rétt 
barna til þátttöku og áhrifa og þá kröfu 
sáttmálans að grundvalla eigi ákvarð
anir og ráðstafanir sem varða börn á því 
sem þeim er fyrir bestu, að til þeirra sé 
leitað og tekið tillit til sjónarmiða 
þeirra. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
og Barnasáttmálinn eru grundvöllur 
þvert á starfsemi Hafnarfjarðarbæjar og 
leiðarljós í framtíðarsýn og heildarstefnu 
Hafnarfjarðar til ársins 2035. 

110 börn á Ungmennaþingi Hafnarfjarðar
Liður í áætlun sveitarfélagsins að hljóta viðurkenningu UNICEF á Íslandi sem barnvænt sveitar félag  

Þátttakendur á þinginu voru fulltrúar um 1.300 nemenda í 8.-10. bekkjum grunnskóla Hafnarfjarðar.

Lj
ós

m
.: 

Að
se

nd



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2022  

TVÆR
EINAFYRIR   

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

Þú kaupir eina pizzu, ostafylltar hvítlauksbrauðstangir og 
2 l af gosi og færð aðra pizzu sömu stærðar með – ef þú sækir.

Greitt er fyrir dýrari pizzuna.

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI



6    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2022 

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Steinn til heiðurs 
Þórhalli Sigurðssyni

Vísað í náttúru
Verk úr safneign Hafnarborgar
5. nóvember – 23. desember

Sýningarstjóri
Hólmar Hólm

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

Hjartasteinn til heiðurs leikaranum, 
söngvaranum, tónskáldinu og 
skemmtikraftinum og Gaflaranum 
Þórhalli Sigurðssyni var lagður í 
gangstéttina fyrir framan Bæjarbíó sl. 
fimmtudag. Hjartasteininn hlýtur Laddi 
fyrir leikinn, gleðina og skemmtunina 
sem hann hefur fært öllum aldurshópum 
um allt land um árabil. 

Nánasta fjölskylda og fjölmargir 
aðdáendur Ladda voru viðstaddir 

afhjúpun hjartasteinsins þar sem  50 
barna  kór Öldutúnsskóla söng lag sem 
Laddi gerði frægt á Íslansku, Snjókorn 
falla. Valdimar Víðisson, formaður 
bæjarráðs aðstoðaði Ladda við af hjúp
unina sem var mjög hrærður og sagði 
einfaldlega takk.

Þessa dagana stendur yfir sýning í 
Bæjarbíói sem kennd er við þá félaga 
og byggir að hluta til á 75 ára 
afmælissýningu Ladda. 

Laddi og Valdimar afhjúpa hjartasteininn framan við Bæjarbíó.
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Mikil gleði ríkti á árs og uppskeru
hátíðum Hestamannafélagsins Sörla 
sem haldnar voru um helgina og 
verðlaun voru veitt fyrir glæsilegan 
árangur á árinu.

Íþóttakona Sörla 2022 er Anna Björk 
Ólafsdóttir og íþróttakarl Sörla er 
Snorri Dal en þau eru hjón í sigursælli 
fjölskyldu

Knapi Sörla í áhugamannaflokki er 
Kristín Ingólfsdóttir

Knapi Sörla í ungmennaflokki er 
Katla Sif Snorradóttir

Efnilegasta ungmenni Sörla er Sunna 
Þuríður Sölvadóttir

Knapi Sörla í unglingaflokki er Sara 
Dís Snorradóttir

Knapi Sörla í barnaflokki er 
Hrafnhildur Rán Elvarsdóttir

Verðlaun fyrir ástundun í yngri 
flokkum Jessica Ósk Lavander

GULLMERKI OG 
HEIÐURSFÉLAGI
Gullmerki Sörla fengu:
Jón Ásmundsson
Margrét Ásta Jónsdóttir
Stefán Már Gunnlaugsson
Heiðursfélagi Sörla:
Sigurður Emil Ævarsson

Hjón eru íþróttakarl 
og -kona Sörla

Sigurður Ævarsson var útnefndur heiðursfélagi

Hjónin Anna Björk Ólafsdóttir og Snorri Dal og dætur þeirra Katla Sif og 
Sara Dís unnu öll sína flokka
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óla
ólagjafahandbókin 

Þú þarft ekki langt
eftir jólagjöfunum!
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Verslum í heimabyggð!
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www.daria.is | Verslunarmiðstöðinni Firði, 1. hæð | sími 781 664

MIKIÐ ÚRVAL af gjafavöru og fatnaði

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Klassísk gæða húsgögn 
á góðu verði 

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Komið og skoðið úrvalið

GLOBL VIKTOR
Hvíldarstóll

KRAGELUND Aya K 129 

Casö 701 langborð

Stólar

Sófasett

Borðstofuborð

Skenkar/skápar

Hvíldarstólar

o.m.fl.

Borstofuhúsgön frá Casö

Mikið úrval af 
hvíldarstólum 
með og án 
rafmagns.

Rimme frá Casö, raðau saman þinni samstæðu

Casö 230 viðartegundir nature eik og reykt eik

KRAGELUND Handrup



www.fjardarfrettir.is     9FJARÐARFRÉTTIR – JÓLAGJAFAHANDBÓK   |   MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2022 

Allt fyrir 
jólin í Nettó

20 verslanir um land allt

Jólabækurnar í ár

Veislumatur á 
jólaborðið

Gjafavara í 
úrvali

Jóladagatöl

Jólasælgæti fyrir sælkera

Leikföng 
fyrir alla 
aldurshópa
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Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Upplifun í pakkann

Reykjavíkurvegi 55
Sími 555 0070

Finndu fallega gjafavöru 
í safnbúð Hafnarborgar
Listaverkabækur, tækifæris-
kort, plaköt og fleira

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

óla

ólagjafahandbókin

Farðu ekki 
langt eftir 
jólagjöfunum
Þökkum þeim fyrirtækjum sem 
auglýst hafa í bæjarblaðinu!

Fréttamiðill Hafn�rðinga
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Verð kr. 128.000,-

www.rag.is | Helluhrauni 4 | sími 565 2727

RAFMAGNSLEIKFÖNG 

Rafmagnsfjórhjól fyrir börn

– fyrir börn og fullorðna
Rafmagnsbíll  
Jeep Wrangler  
fyrir börn
Verð kr. 61.000,-

Hjólbörur og fl. 

Laser fjarlægðarmælir

Verð kr. 5.700,-

Verð kr. 9.900,-Fótstiginn GO KART bíll  
fyrir 3-7 ára
Verð kr. 45.000,-
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JólatrjáasalaJólatrjáasala
Skógræktarfélags HafnarfjarðarSkógræktarfélags Hafnarfjarðar

Þöll við KaldárselsvegÞöll við Kaldárselsveg

Opið alla daga 
kl. 10-18

Íslensk jólatré  Íslensk jólatré  
og skreytingar úr og skreytingar úr 
efnivið skógarinsefnivið skógarins

www.skoghf.is — Finndu okkur á Facebook
Nánari upplýsingar í síma 555 6455 og 894 1268

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR

WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

30 ára

www.maedrastyrksnefnd.iswww.maedrastyrksnefnd.is
Jólaaðstoð 2022Jólaaðstoð 2022

Styrkir Mæðrastyrknefndar
Opnað hefur verið fyrir rafrænar umsóknir fyrir jólin 2022 
á maedrastyrksnefnd.is | Umsóknarfrestur er til 5. desember

Þeir sem ekki geta sótt um á netinu geta hringt í síma 843 0272 
og fengið úthlutað tíma til að fá aðstoð. 
Umsækjendur þurfa að eiga lögheimili í Hafnarfirði.
Staðgreiðsluskrá fyrir janúar og til og með október 2022 verða 
að fylgja umsókninni.

Þú getur styrkt!
Styrkur til Mæðrastyrksnefndar 
er gjöf sem skiptir máli

Velunnurum er bent á reikning nefndarinnar: Íslandsbanki: 544-04-760686 | Landsbankinn: 0140-15-381231 | kennitala: 460577-0399

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar sækir styrki til fyrirtækja, bæjarins og ríkis.  
Einnig tekur nefndin á móti gjöfum sem nýtast sem jólagjafir fyrir börn og unglinga 
skjólstæðinga nefndarinnar.  Upplýsingasími fyrir þá sem vilja styrkja: 843 0668
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Komið til okkar í hlýlegt
umhverfi og persónulega

þjónustu 

Verslum í heimabyggð

MATARBÚÐIN

NÁNDIN
matarbudin.is

Sími: 4701300 - matarbudin@matarbudin.is
Hægt að hringja eða senda tölvupóst til að panta heimsendingu

Fallegar plastlausar
sælkera matargjafakörfur
með vörum beint frá býli 

Nýsteiktar kleinur - Tvíreykt hangikjöt - Ostar og verðlaunasósa
Almennar matvörur - Ferskir ávextir - Nýbakað brauð

Verið velkomin á Austurgötu 47
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Jólagja�r, 
skór, töskur og hanskar 
í Skóhöllinni Firði
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Gjafakort  
Landsbankans
Með gjafakortinu er ekkert mál að velja réttu  
jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem  
þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakort í næsta 
útibúi eða á landsbankinn.is.
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Gjafakort hjá Kvennastyrk fyrir tíma eða upphæð
Fatnaður fyrir konur frá Mfitness
Brúsar, minibönd, nuddrúllur, steinefnatöflur & fl.

Gefðu góða heilsu í jólagjöf

Strandgata 33. Sími 537 0606. Netfang kvennastyrkur@kvennastyrkur.is

www.kvennastyrkur.is

Umsagnir frá iðkendum

„Í Kvennastyrk æfa konur á öllum aldri,
stærðum og gerðum undir stjórn frábærra

þjálfara. Æfingarnar eru við allra hæfi, mjög
fjölbreyttar og skemmtilegar.“

„Yndislegt viðmót eigenda og þjálfara,
aðstöðuna, gleðina, styrkinn, sem það að

mæta í Kvennastyrk gefur mér bæði
líkamlega og andlega og allir eru að gera

sitt besta á sínum forsendum og enginn
samanburður bara bros puð sviti gleði og

smá harðsperrur til að krydda allt“

Kvennastyrkur er lítil og notaleg stöð í hjarta Hafnarfjarðar
þar sem allar konur vinna eftir eigin getu. Við erum
metnaðargjörn og sýnum það með faglegri, hvetjandi og
vandaðri þjálfun í snyrtilegu umhverfi og að selja sérvaldar
gæðavörur á góðu verði. 

Jólatónleikar  Jólatónleikar  
Karlakórsins ÞrastaKarlakórsins Þrasta

Hafnarfjarðarkirkju  
sunnudaginn  

4. desember kl. 17

Miðasala við innganginn. 

Miðaverð 2.000 kr.
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MARGT SNIÐUGT
FYRIR JÓLASVEINA

JÓLAOPNUN
MÁN-FÖS: 10-18

LAU: 11-17 
SUN: 12-17

 FJÖRÐUR, FJARÐARGATA 13-15
LEIKFANGALAND.IS

ÞÚ FÆRÐ JÓLAGJAFIRNAR Í LEIKFANGALANDI

ÞROSKALEIKFANG
Á ÍSLENSKU!
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Medal Golfhanski
2.990kr

Storm Daytona Peysa
17.990kr

Bæjarhraun 8.    Kringlan 1.hæð    Altis.is

T2G Polobolur
7.990kr

Webbing Belti
4.990kr

 Zinger Polobolur
6.990kr

Storm Peysa
13.990kr

 Hálfrennd Peysa
7.990kr

Hárbönd
1.990kr

Favorite Tote Taska
6.990kr

Atlanta Fótbolti
4.990kr

Snerpustigi
4.995kr

Conti Körfubolti
2.790kr

Handbolti 
Ultimate Replica

2.890kr

Vent Stuttermabolur
5.490kr

1/4 Rennd Peysa
8.990kr

Sportstyle Stuttermabolur
3.990kr

ÞAR SEM ALLT 
SNÝST UM ÍÞRÓTTIR
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Strandgötu 37 • sími 565 4040 • www.nonnigull.is

Fyndnasta sýning ársins
heldur áfram 2023

Gjafabréf fást í miðasölu

Opið miðvikudaga og 
fimmtudaga frá 14-18 
og sýningardaga

óla

ólagjafahandbókin

Farðu ekki 
langt eftir 
jólagjöfunum
Þökkum þeim fyrirtækjum sem 
auglýst hafa í bæjarblaðinu!

Fréttamiðill Hafn�rðinga



www.fjardarfrettir.is     21FJARÐARFRÉTTIR – JÓLAGJAFAHANDBÓK   |   MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2022 

Það er komið
  sumar!
Það er komið
  sumar! BÆJARHRAUNI 12

220 HAFNARFIRÐI
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

STÓRVERSLUN STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

www.bilanaust.is

ERUM
HÉR

NÝ STÓRVERSLUN
BÆJARHRAUNI 12, HAFNARFIRÐI

Við erum flutt í frábært húsnæði 
í Bæjarhrauni 12 
Opið: Mán - Fös 8 - 18 og Lau 10 - 14
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Fornubúðum 12
Fim. 24.nóv 14-17 
Fös. 25.nóv 14-17
Lau. 26.nóv 11-15
Fim. 1.des 14-17
Fös. 2.des 14-17
Lau. 3.des 11-15
Fim. 8.des 14-17
Fös. 9.des 14-17
Lau. 10.des 11-15
Sun. 11.des 12-14

sakura-home.is

Aðventuhátíð 
Boðunarkirkjunnar

Elín Ósk Óskarsdóttir óperusöngkona  
og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar  
boðar til mikillar aðventuhátíðar 
sunnudaginn 11. desember kl. 16

Álfaskeiði 115, Hafnarfirði

Minnumst fæðingar Frelsarans í tali og tónum.
Meðal flytjanda eru:

Elín Ósk Óskarsdóttir, Kjartan Ólafsson píanóleikari og 
sögumaður, Anna Sigríður Helgadóttir söngkona,  

Maríanna Másdóttir söngkona og Þverflautuleikari,  
Jóhann Grétarsson söngvari og flytjandi ljóða,  

Alrún María Skarphéðinsdóttir píanóleikari á útskriftarári frá 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar flytur fagra tóna.

Hljómsveit kirkjunnar leikur einnig fyrir safnaðarsöng.

Forstöðumaður Boðunarkirkjunnar Magnea Sturludóttir sér um 
bænastund þar sem öllum er boðið að leggja fram bænarefni.

Kynnir á Aðventuhátíðinni er Þórdís Malmquist.

Allir hjartanlega velkomnir.
Engin aðgangseyrir.

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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HARÐIR PAKKAR
um þessi jól!

ÁLFHELLU 12-14 
HAFNARFIRÐI 
SÍMI 533 5700

ÁRSTÍG 6
AKUREYRI
SÍMI 460 1500

HÖFUÐLJÓS
HC60 V2 1200lm

VR.: 7-NITHC60 V2
Verð: 11.990 kr.

BITASETT ESSVE 
XTR IMPACT 32stk

VR.: 7-ESSVE 10000285
Verð: 7.490 kr.

BITASETT ESSVE 
XTR IMPACT 16stk

VR.: 7-ESSVE 10000287
Verð: 7.490 kr.

HJÓLALJÓS 
BR 35 1800lm

VR.: 7-NITBR35
Verð: 19.900 kr.

GUIDE 23
VETTLINGAR
Fóðraðir og vatns-
heldir. 

Verð: 2.990 kr.

TOPPASETT
1/4’’ MM TJ1415

VR.: 7-LU282730100
Verð: 5.500 kr.

FAST 
LYKLASETT
8-19MM 10 STK
VR.: 7-LU117430108
Verð: 7.500 kr.

HÖFUÐLJÓS
UT 27 520lm

VR.: 7-NITUT27
Verð: 8.900 kr.
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Framleitt af Góu

Ljúffengt
með Lindu

Jólablaðið
... kemur út 20. desember

www.fjardarfrett ir. is – fréttamiðil l  Hafnfirðinga

Pantaðu auglýsingapláss tímanlega
í síma 896 4613 eða á gudni@fjardarfrettir.is

... Öflugur vettvangur fyrir verslunar- og þjónustufyrirtæki

Jólakveðjur
Vinsælu jólakveðjurnar 
verða í jólablaðinu.
Pantið tímanlega!
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Við sendum landsmönnum öllum, 
til sjávar og sveita, hátíðarkveðjur með þökk fyrir 

samstarfið á árinu sem er að líða.

Hátíðarkveðja
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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
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Við hjá KPMG fáum reglulega 
spurningar frá viðskiptavinum um ýmis 
mál er til dæmis tengjast bókhaldi, 
reikningsskilum og skattskilum. 
Spurningin hefst oftar en ekki á 
orðunum „Hvort er betra að gera?“ og 
gerum við okkar besta til að ráðleggja í 
hverju tilviki fyrir sig. Staðreyndin er 
þó sú að svarið felst yfirleitt í aðstæðum 
hvers og eins rekstraraðila. 

BIFREIÐAHLUNNINDI EÐA 
ÖKUTÆKJASTYRKUR?
Við erum til dæmis iðulega spurð 

hvort sé betra fyrir starfsfólk að fá bif
reið í eigu launagreiðanda til persónu
legra afnota eða nota eigin bifreið og fá 
greiddan ökutækjastyrk. 

Það er ekkert einfalt svar til við þess
um vangaveltum þar sem það eru 
nokkrar breytur sem þarf að meta og því 
nauðsynlegt að skoða hvert og eitt tilvik 
fyrir sig. 

Bifreiðahlunnindi reiknast sem 28% 
af kaupverði bifreiðar ef um full og 
ótakmörkuð afnot er að ræða og sem 
120 kr. pr. kílómetra ef um takmörkuð 
afnot er að ræða.

Rétt er að taka fram að eigendur 
fyrirtækja, framkvæmdastjórar þeirra og 
aðrir í sambærilegum störfum teljast 
ætíð hafa full og ótakmörkuð umráð yfir 

þeim bifreiðum sem þeim eru látnar í té 
og þeir hafa til einkanota.

Frá ökutækjastyrk er heimilt að draga 
tiltekinn kostnað á hvern ekinn 
kílómetra í þágu launagreiðanda. 
Frádrátturinn nemur 72120 kr. pr. 
kílómetra og fer eftir heildarakstri í 
þágu launagreiðanda. 

Ekki er heimilt að gjaldfæra kostnað 
hjá launagreiðanda vegna bifreiða í 
eigu launþega. Ef launagreiðandi vill 
greiða launþega fyrir afnot af bifreið 
hans þá telst það vera ökutækjastyrkur. 
Það er ekki skilyrði að ökutækjastyrkur 
sé greiddur skv. kílómetrafjölda eða að 
ákveðin fjárhæð sé greidd pr. kílómetra.

Það getur því verið mjög mismunandi 
hvor leiðin er hagkvæmari.

Ef við tökum sem dæmi félag með 
starfsstöð í Hafnarfirði þá gæti borgað 
sig fyrir almennan starfsmann félagsins 
sem býr á Selfossi og keyrir daglega frá 

heimili til starfsstöðvar að fá bifreið frá 
félaginu til persónulegra afnota en það 
myndi ekki borga sig fyrir framkvæmda
stjóra félagsins sem býr nálægt starfs
stöð félagsins og notar bifreiðina lítið. Í 
báðum tilvikum yrði að reikna full og 
ótakmörkuð bifreiðahlunnindi.

EINKAHLUTAFÉLAG EÐA 
REKSTUR Á EIGIN 
KENNITÖLU?
Önnur spurning sem viðskiptavinir 

KPMG velta líka fyrir sér er hvort 
stofna eigi einkahlutafélag utan um 
rekstur sem viðkomandi er með.

Oft er verið að bera saman skattlagn
ingu einkahlutafélaga sem er 20% og 
skattlagningu einstaklinga sem er 
31,4546,25% og auðvitað virðist blasa 
við að rétt sé að stofna einkahlutafélag.

Hins vegar þarf að taka nokkrar aðrar 
breytur inn í þennan samanburð. 

Það er rétt að hagnaður einka hluta
félaga er skattlagður með 20% 
tekjuskatti en til að koma fjármunum 
frá félaginu og til hluthafans þarf að 
greiða hagnaðinn út sem arð til 
hluthafans og arður er skattlagður með 
22% fjármagnstekjuskatti. Heildar
skattlagning hagnaðar í einkahlutafélagi 
er þannig 37,6% sem þarf að bera 
saman við skatthlutfall einstaklinga 
sem er 31,4546,25%. 

Nú eru eflaust einhverjir að klóra sér 
í kollinum yfir því hvernig við fáum út 
að hagnaður einkahlutafélags sé skatt
lagður með 37,6% skatthlutfalli kominn 
í vasa hluthafa. Jú, sjáið þið til, ef hagn
aður í einkahlutafélagi er 100 kr. þá er 
20% tekjuskattur 20 kr. Til útgreiðslu til 
hluthafa sem arður er þá mismunurinn 
eða 80 kr. og arður skattleggst eins og 
áður sagði með 22% skatthlutfalli eða 
17,6 kr. í þessu dæmi. Alls er því skattur 
til greiðslu 37,6 kr. af 100 kr. hagnaði 
eða 37,6%.

Annað sem þarf að hafa í huga er að 
það er dýrt að stofna einkahlutafélag og 
enn dýrara að slíta því. Þá er heimilt að 
lækka reiknað endurgjald í rekstri á 
eigin kennitölu ef það er tap á rekstr
inum en slíkt er ekki heimilt þegar um 
einkahlutafélag er að ræða. Að lokum 
er rétt að nefna að heimilt er að færa 
rekstur á eigin kennitölu yfir í einka
hlutafélag án skattalegra afleiðinga en 
ekki er hægt að færa rekstur í einka
hlutafélagi yfir í sjálfstæðan atvinnu
rekstur á eigin kennitölu.

Þannig að það er alls ekkert öruggt að 
alltaf sé rétt að rjúka af stað í og stofna 
félag utan um reksturinn og rétt að 
skoða allar hliðar málsins áður en 
ákvörðun er tekin.

Höfundar greinarinnar starfa á 
starfs  stöð KPMG í Hafnarfirði.

Kynstrin öll

Sívinsæl jólabókmennta-

dagskrá Bókasafnsins

Jólakósí fjölskyldustund

Sögur, prinsessur og

piparkökumálun

Brjóstkastið

Foreldramorgunn um brjóstagjöf

Jólagleði Bókasafnsins!

Leppalúðasonur, Heilagur Nikulás,

laufabrauðsskurður og leikir!

Framför

Hjalti Snær leiðir jólafund
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Jóladagskrá

Mán-fim.
Fös.
Lau.

9:00-19:00
11:00-17:00
11:00-15:00

Afgreiðslutímar:

Með fyrirvara um breytingar

Lokað aðfangadag jóla, 
jóladag og annan í jólum. 
Einnig er lokað gamlársdag, 
nýársdag og 2. janúar.

2. des

19:30

3. des

13:00

5. des

10:00

10. des

13:00

14. des

17:30

Guðrún Björg 
Bragadóttir

Reynir Stefán 
Gylfason

„Hvort er betra að gera?“
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Við Hólshraunið hefur á undanförnum 
árum byggst upp fyrirtæki sem hefur 
vaxið og dafnað og selur nú vörur sínar 
til fínustu veitingahúsa á Íslandi og á 
hinum Norðurlöndunum.

Eyjólfur Friðgeirsson líffræðingur 
stofnaði fyrirtæki árið 2005 ásamt konu 
sinni Bergþóru Einarsdóttur og hét 
upphaflega Hollusta úr hafinu enda 
byggðist starfsemin á vinnslu 
sjávarþörunga. Síðar var nafninu breytt 
í Íslensk hollusta í takt við fjölbreyttari 
framleiðslu fyrirtækisins.

Saga Eyjólfs er að mörgu leyti 
áhugaverð. Hann lærði líffræði í Sovét
ríkjunum, vann hjá Hafrann sókn ar
stofn un, vann lengi við fiskeldi, gerðist 
búddisti og er vígður munkur. Hann 
hefur dvalist í klaustri og í einu slíku í 
Kaliforníu vaknaði áhugi hans á þara en 
Zen búddistar nota mikinn þara í sína 
matargerð.

Það var þá sem hann stofnaði 
fyrirtækið og vann aðallega vörur úr 
þara. En fljótt fór hann að safna 
íslenskum jurtum, tíndi ber og vann úr 
þessu úrvalsvörur en í dag starfa 8 
manns við sjálfa framleiðsluna en alls 
eru um 100 manns að vinna fyrir 
fyrirtækið, t.d. fólk hjá vinnu og 
hæfingarstöðinni Viss á Selfossi við 
pökkun og fjölmargir við að tína 
íslenskar jurtir og ber.

Sölin eru enn stærst í sölu enda eru 
þau mikið notuð í nútíma matargerð en 
vöruúrvalið er orðið mjög breitt. Má 
þar nefna jurtate, hollustusnakk úr þara, 
bragðbætt sjávarsalt, krydd og síðan 
hefur bjór og áfengi bæst við undir 
vörumerkinu Og natura.

BRUGGHÚSIÐ OG NATURA
Ragnheiður Axel, dóttir þeirra hjóna 

kom inn í reksturinn og segist Eyjólfur 
vilja draga sig í hlé enda orðinn 78 ára 
gamall. Ragnheiður, sem er lærður 

fatahönnuður og hefur starfað sem 
hönnuður, hefur endurnýjað allt útlit á 
vörulínu fyrirtækisins og það var hún 
sem var frumkvöðull að framleiðslu á 
bjór og öðrum áfengum drykkjum 
undir vörumerkinu Og natura.  Nýjasta 
afurðin er bjórinn Hafnarfjarðar Lager 
sem strax seldist upp í Vínbúðinni. 
Meðal annarra áfengra drykkja sem 
unnir eru úr íslenskum jurtum og 
hráefnum er gin þrennan Wild Icelandic 
Gin, Haust vodka, Munka ákaviti, 

Hvannarótarvodka og tilbúnir kokteilar.
Með nýrri reglugerð er nú hægt að 

kaupa framleiðsluvörurnar á Hóls
hrauninu, beint frá brugghúsinu auk 
þess sem þau hafa boðið upp á 
kynningar og móttöku á hópum.

EKKERT FER TIL SPILLIS
Nýtingin á jurtunum er mjög góð og 

í framleiðslunni fer lítið til spillis. Í 
hillum fyrirtækisins má sjá poka með 
ótrúlega mörgum jurtum; blóðbergi, 
ætihvannarfræjum, ætihvannarrót, 

ætihvannarlaufi, þangskeggi, birki, 
fjallagrösum, hreindýramosa, kræki
berjadufti, þurrkuðum hrútaberjum og 
fl. Sjálf nota þau fjölbreyttar jurtir við 
framleiðslu á eigin vörum en mikið er 
selt til veitingahúsa, brugghúsa og hluti 
fer til heildsala og í smásölu.

Eyjólfur segir þau ávallt hafa verið 
dugleg við að kynna sínar vörur á 
útimörkuðum og verða sem fyrr í 
Jólaþorpinu þar sem boðið verður upp á 
fjölbreytt vöruúrval og ekki síst 
gjafapakka sem hafa verið mjög 
vinsælir, sérstaklega fyrir jólin.

Handverksbrugghús á Hólshrauninu
Fjölbreytt framleiðsla hjá fjölskyldufyrirtækinu Íslensk hollusta

Hjónin Eyjólfur Friðgeirsson og Bergþóra Einarsdóttur ásamt Ragnheiði Axel, dóttur sinni.
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Fyritækið hefur verið að stækka við sig á Hólshrauninu Íslenskar jurtir eru einnig nýttar í brugghúsinu.

Hafnarfjarðar lagerbjórinn er mildur og hefur rokið út.Allt byrjaði þetta með þaranum.
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FRÆÐSLUSJÓÐUR JÓNS ÞÓRARINSSONAR

Opið fyrir umsóknir
Tekið er við umsóknum um styrk úr Fræðslusjóði Jóns 

Þórarinssonar. Allir þeir sem lokið hafa fullnaðarprófi frá 
Flensborgarskólanum og eru í framhaldsnámi geta sótt um styrk.

Umsóknir verða að berast rafrænt á netfangið erla@flensborg.
is, eigi síðar en á miðnætti mánudaginn 5. desember 2022. 

Umsóknin skal merkt Fræðslusjóður Jóns Þórarinssonar.

Umsóknum þarf ekki að skila á sérstöku eyðublaði, en þeim 
þurfa að fylgja staðfest gögn um námsferil eftir að námi 
í Flensborgarskólanum lauk auk annarra upplýsinga sem 

umsækjendur telja að styðji þeirra umsókn. 

Nánari upplýsingar gefur Erla skólameistari í síma 565 0400.

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

Íslensk hollusta keypti tefyrirtækið Artic Mood og bætti við eigin teframleiðslu.

VINSÆLT MEÐAL 
FERÐAMANNA

Erlendir ferðamenn sækjast mikið í 
vörur fyrirtækisins og undanfarið hafa 
vörur tengdar eldgosum verið 
sérstaklega vinsælar eins og eldfjalla 
saltstaukar og eldfjallate.

Það er greinilega allt á fullri siglingu 
í fyrirtækinu, hugmyndirnar greinilega 
fjölmargar og þau ávallt tilbúin að 
aðlaga sig að breyttum áherslum og 
eftirspurn.

Unnið hefur verið úr allt að 10 tonnum af berjum á ári enda vinsæl vara.

Bragðbætt sjávarsalt hefur verið 
mjög vinsælt hjá ferðamönnum.

Framleiddur er fjölbreyttur bjór undir merkjum Og natura.

 
 
 
 
 
 
 

Hægt er að panta 
ljósin á vefsíðunni 

jolaljosin.is 

 
Engin afgreiðsla verður í garðinum, en 

hægt er að panta ljósin 
í síma 5717255 

frá 13 til 18 alla daga. 
Gleðileg jól 



32    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2022  

Jólaþorpið og HellisgerðiJólaþorpið og Hellisgerði
Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Það tekur enga stund að skjótast í heimsókn til okkar úr Hafnarfirði 
og skoða allt það nýjasta frá Hyundai. Við viljum kynna fyrir þér hvernig 
þau hjá Hyundai eru að breyta því hvernig við hugsum um bíla og bjóða 
þér reynsluakstur svo þú fáir að upplifa frábæra hönnun og ótrúlegar 
tæknilausnir undir stýri. 

Verið velkomin í Kauptún 1.

www.hyundai.is

Hyundai
er handan
við hornið.
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