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Mikill snjór og langur frosta
kafli hefur kallað á mikla vinnu 
við snjómokstur og tafir hafa 
orðið á sorphirðu.  Íbúar og 
gestir hafa hins vegar notið 
vetrarblíð unn ar og aldrei nokkr
um sinnum hafa eins margir 

gengið á göngu  skíðum á 
Hvaleyrarvatni, og líklega í 
Hafnarfirði eins og undanfarið. 
Einstaklings fram takið hefur þar 
ráðið ríkjum og því hefur gott 
skíðaspor verið á frosnu vatninu 
og fólk af öllu höfuð

borgarsvæðinu, með misjafna 
reynslu af skíðagöngu, hefur 
fjölmennt á Hvaleyrarvatn. 

Árleg brennulaus þrettánda
gleði Hauka á Ásvöllum mælt
ist vel fyrir og fólk tók vel undir 
í söng með Guðrúnu Árnýju. 

Bæjarbúar fjölmenntu á svæðið 
og margir nýttu góða veðrið og 
komu gangandi. Gleðinni lauk 
með flugelda sýningu Björg
unarsveitar Hafn  ar fjarðar og 
með henni lauk jólunum form
lega.  Skannaðu kóðann!

Miðvikudagur 11. janúar 2023    |    1. tbl. 21. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Þrettándagleði og skíðagönguæði
Skíðagönguæði setur mark sitt á útivist á Hvaleyrarvatni og mikil gleði á þrettándagleði á Ásvöllum
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BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500

www.errea.is

TJARNARVELLIR 3

HM í BEINNI

TIL LEIGU 168 M² SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI AÐ REYKJAVÍKURVEGI 66
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 869 5050
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Gleðilegt ár kæri lesandi og 
takk fyrir samfylgdina á liðnu ári.

Nýtt ár boðar ný tækifæri og að 
sjálfsögðu nýjar hindranir. Stefnt 
er að útgáfu Fjarðarfrétta á svip
aðan hátt og á síðasta ári þar sem 
m.a. gott samstarf við verslunar
miðstöðina Fjörð gerði það 

mögu legt að gefa blaðið út. Það hefur verið 
ánægjulegt að finna góð viðbrögð við því að haldið 
sé úti bæjarblaði í Hafnarfirði, þó þeir, sem síst 
skildi, sýni lítinn áhuga á að í bæjarfélaginu sé gefið 
út óháð blað.

Óvissa með dreifingu er stærsta ógnin en aðeins 
eitt fyrirtæki hefur boðið dreifingu inn á heimili í 
Hafnarfirði, fyrirtæki sem er í eigu Morgunblaðsins 
og Fréttablaðsins. Eftir að Fréttablaðið hætti 
dreifingu inn á heimili er óvissa með áframhaldandi 
starfsemi fyrirtækisins en almennt minnkandi 
póstur gerir dreifingu erfiða og dýrari.

Það gæti hins vegar skapað tækifæri fyrir félög 
sem sækjast í fjáraflanir en bæjarfélagið er stórt og 
dreifing þarf að gerast hratt.

Bæjarbúar, fyrirtækjastjórnendur, starfsmenn 
sveitarfélagsins og aðrir eru hvattir til að senda inn 
ábendingar um fréttnæmt efni en fréttavefurinn 
fjardarfrettir.is verður að sjálfsögðu einnig áfram 
starfandi og tekur við öllu fréttnæmu um Hafnarfjörð 
og Hafnfirðinga. Ábendingar um það sem vel er 
gert eru sérstaklega velkomnar. Greinarskrif eru 
einnig velkomin, og gott tækifæri til að koma 
skoðunum á framfæri um hjartkær málefni.

Stöndum saman og aukum upplýsingaflæði og 
skoðanaskipti um málaefni Hafnarfjarðar.

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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Ágætu Hafnfirðingar 

Nýjar samþykktir um 
hundahald hafa tekið gildi og 
eru þær nú samræmdar á öllu 
höfuðborgarsvæðinu 

Heimilt er að halda hund í sveitarfélaginu að því gefnu að hundurinn  
sé skráður í hundaskrá heilbrigðiseftirlitsins.

Við hvetjum alla hundaeigendur til að kynna sér nýju hundasamþykktina sem hægt er 
að nálgast á heimasíðu HEF, heilbrigdiseftirlit.is og á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar.

Vakin er athygli á að ekki er innheimt leyfisgjald á því ári sem hundur er skráður.

Hægt er að skrá hund með rafrænum  
hætti á heilbrigdiseftirlit.is

VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja  
Sunnudagur 15. janúar

Sunnudagaskóli kl. 11Sunnudagaskóli kl. 11
Skemmtileg stund 

fyrir alla fjölskylduna.

Guðsþjónusta kl. 14Guðsþjónusta kl. 14
fyrir eldri borgara í Víðistaðasókn, 
Garðasókn og Bessastaðasókn. 

Sr. Hans Guðberg Alfreðsson, 
sr. Guðrún Eggertsdóttir og

Vilborg Sigurðardóttir djákni þjóna.
Garðálfarnir syngja  

undir stjórn Ástvalds Traustasonar.
Að lokinni guðsþjónustu syngur 

Gaflarakórinn 
undir stjórn Kristjönu Þ. Ásgeirsdóttur

og Benni Sig leikur á harmoniku.

Kaffiveitingar í safnaðarsal á eftir.

Verið velkomin!
www.vidistadakirkja.is

Sýningaropnun
Eiríkur Smith og Sóley Eiríksdóttir
Á laugardaginn kl. 14 verða tvær sýningar í 

Hafnarborg með verkum feðginanna Sóleyjar 
Eiríksdóttur og Eiríks Smith, en bæði eru þau látin.

Í aðalsal Hafnarborgar verður opnuð sýningin 
Gletta þar sem sjá má verk sem spanna feril Sóleyjar 
Eiríksdóttur (19571994) en á síðastliðnu ári bættist 
vegleg listaverkagjöf við safneign Hafnarborgar þegar 
safninu var fært úrval voldugra skúlptúra úr 
steinsteypu eftir listakonuna. 

Í Sverrissal verður svo opnuð sýningin Án titils, þar 
sem sýnd verða verk eftir Eirík Smith (19252016), 
föður Sóleyjar, en bæði tengdust þau safninu sterkum 
böndum og settu sitt mark á sýningardagskrá 
Hafnarborgar frá upphafi. Á sýningunni verða einkum 
sýndar gvassmyndir Eiríks (málaðar með ógagnsæjum 
og möttum vatnslit) frá fyrri hluta sjötta áratugarins en 
mörg verkanna hafa ekki verið sýnd opinberlega áður. 
 Frítt er inn á sýningarnar.
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VESTURGÖTU 4 | WWW.AHANSEN.IS | SÍMI 565 1130

JANÚARTILBOÐ
Ferskur lax eða þorskur

30% afsláttur | kr. 3.300,-
Kærar þakkir til allra sem trúðu á á okkur á árinu 2022.

Það var ótrúlegt ár og 2023 verður örugglega enn betra!

Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til verkefna, 
viðburða og samstarfssamninga 
á sviði menningar og lista í 
Hafnarfirði

Menningar- og ferðamálanefnd metur 
umsóknir eftir markmiðum verkefna og hvernig 
þau nýtast til að efla fjölbreytt menningarlíf 
bæjarbúum og hafnfirskum listamönnum til 
góðs.

M
enning

a
rstyrkir

Umsóknum skal skilað með rafrænum hætti 
í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is til 
og með 8. febrúar

hafnarfjordur.is   
Nánar á:

Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr 
Golfklúbbnum Keili var útnefnd 
íþróttakona Hafnarfjarðar 2022 á 
íþróttahátíð sem haldin var skömmu 
fyrir áramót og Anton Sveinn McKee 
úr Sundfélagi Hafnarfjarðar var valinn 
íþróttakarl Hafnarfjarðar 2022. Þetta er 
þriðja árið í röð sem Guðrún Brá er 
valin íþróttakona Hafnarfjarðar og 
annað árið í röð sem Anton Sveinn er 
valinn íþróttakarl Hafnarfjarðar

AFREKSLIÐ HAFNARFJARÐAR
Þá var frjálsíþróttalið FH í meistara

flokki karla og kvenna valið afrekslið 
Hafnarfjarðar 2022.

Hafnarfjarðarbær veitti einnig 
viðurkenningar til íþróttafólks sem 
keppir með hafnfirskum liðum, Íslands
meistara, hópa bikarmeistara, Norður
landameistara, heimsmeistara og 
sérstakra afreka. 

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Íþróttamenn 
Hafnar fjarðar

Guðrún Brá og Anton Sveinn

Anton Sveinn McKee og Guðrún Brá Björgvinsdóttir ásamt Rósu bæjarstjóra.
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Guðbjörg Reynisdóttir úr BF Hróa 
Hetti í Hafnarfirði er bikarmeistari 
Bogfimisambands Íslands í berboga
flokki. 

Niðurstöður Bikarmóta BFSÍ eru 
einnig tengdar við World Series Open 
innandyra mótaröð heimssambandsins 
(World Archery). Þó niðurstöður úr 
bikarmóti BFSÍ sl. laugardag séu ekki 
komnar inn er staða Guðbjargar ótrúleg

Guðbjörg Reynisdóttir er efst á 
berboga kvenna World Series Open 
heimslistanum og miðað við stöðuna er 
útlit fyrir að það verði svo gott sem 
ómögulegt að velta henni úr því sæti. 
Guðbjörg var í 5. sæti á EM innandyra 
2022 og stefnir á verðlaun á EM 2023. 
Íslenskar konur skipa þrjú efstu sætin á 
World Series Open berboga kvenna 
heimslistanum.

Bikarmeistari og 
efst á heimslista
Guðbjörg úr Hróa Hetti sigraði á laugardag

Guðbjörg Reynisdóttir úr Hróa Hetti
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heilsaGY
M

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

www.gymheilsa.is

Kortin gilda í líkamsrækt og sund í  
Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug og í sund í Sundhöll Hafnarfjarðar

TILBOÐ Á ÁRSKORTI, GILDIR TIL 8. FEB 2023

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND

Á TILBOÐSVERÐI AÐEINS 39.990.-

Árskort eldri borgara, öryrkja og grunnskólanema 26.990.-
Kortasala fer fram í afgreiðslu Suðurbæjarlaugar / Ásvallalaugar

Korthafar geta pantað sér ókeypis tíma með íþróttafræðingi  
sem kennir á tækin og útbýr sérsniðna æfingaáætlun.
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Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

hafnarfjordur.is   
Nánar á:

Hver verður bæjarlistamaður 
Hafnarfjarðar 2023?
Óskað er eftir umsóknum eða rökstuddum 
ábendingum sem menningar- og 
ferðamálanefnd mun hafa til hliðsjónar við 
val á bæjarlistamanni.  

Skilafrestur tilnefninga er 1.febrúar

Umsóknum og ábendingum skal skilað á 
rafrænu eyðublaði á hfj.is/listamadur2023

Bæ
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Auglýsingar
sími 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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Nokkur kurr er meðal íbúa Setbergs 
við deiliskipulagsbreytingu á lóð 
Stekkjarbergs 11 þar sem nú stendur 
húsið Skálaberg í þéttum skógi við 
Stekkjarhraunið sem var friðlýst sem 
fólkvangur árið 2019. Hvergi er minnst 
á fólkvanginn í deiliskipulagstillögunni, 
aðeins sagt að lóðin liggi að útivistar
svæði í austri.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að í stað 
einbýlishússins komi þrjú fjölbýlishús 
með 26 íbúðum sem þýðir um áttfalt 
íbúða magn á lóðinni. 

Núverandi lóð er 3.000 m² en gert er 
ráð fyrir 2.065 m² byggingarmagni 

ofan jarðar á tveimur hæðum. Til að 
þetta sé mögulegt er gert ráð fyrir 1.630 
m² stækkun á lóðinni til vesturs í átt að 
Hlíðarberginu sem er 54% stækkun 
lóðarinnar.

Þó deiliskipulagsvaldið sé sveitar
félagsins hefur það orðið að venju hér í 
bæ að lóðarhöfum er veitt heimild til að 
leggja fram deiliskipulagstillögu sem 
þá er að jafnaði gerð á þeirra forsendum 
en ekki sveitarfélagsins. Búið er að 
auglýsa deiliskipulagstillöguna og er 
tillagan til sýnis að Norðurhellu 2 og á 
vef bæjarins. 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að 
gæta er gefinn kostur á að senda athuga
semdir á skipulag@hafnarfjordur.is eða 
skriflega í þjónustuver að Strandgötu 6 
eigi síðar en 9.2.2023.

Alls eru 12 skipu
 lags tillögur í kynn
ingu.

Skannaðu QR 
kóðann til að skoða 
tillöguna.

Vilja áttfalda íbúðamagn á lóð
Kurr meðal íbúa í Setbergi vegna tillögu um fjölbýlishús á einbýlishúsalóð við friðlýst Stekkjarhraunið

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

Núgildandi skipulag.

Tillaga að nýju deiliskipulagi.

Núverandi hús á lóðinni og gula 
línan sýnir útlínu friðlýsts svæðis.

N
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í íþróttahúsinu að ÁsvöllumLAUGARDAGINN 11. FEBRÚAR 2023

Bæjarstóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir setur blótið
Veislustjórar: Steindi Jr og Auddi Blö

Þorrakóngurinn í Múlakaffi sér um matinn
Stuðlabandið leikur fyrir dansi

Sérstakir gestir: Björgvin Halldórsson - Jóhanna Guðrún – Guðrún Árný

Hægt er að panta 10 og 12 manna borð á aronrafn@haukar.is eða í síma 846 2436

Allir velkomnir!

Húsið opnar kl. 18:30 - Borðhald hefst kl. 20:00
Almennur dansleikur hefst kl. 23:00

ÞORRABLÓT
HAFNARFJARÐAR
ÞORRABLÓT
HAFNARFJARÐAR

Miðasala


