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Nánari upplýsingar

 Hjallahrauni 4, Hafnarfirði Sími: 565 2121 beggi@solning.is

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Gleraugnaverslun

Strandgötu, Hafnar�rði
Sími 555 7060

www.sjonlinan.is

Grunnskólar Hafnarfjarðar 
voru settir á mánudaginn og 
almenn skólaganga hófst á 
þriðjudag. Eðlilega voru þeir 
nemendur sem voru að hefja 
skólagöngu spenntastir en það 
mátti greinilega sjá að aðrir 
nemendur fögnuðu líka skóla
byrjun. Haraldur Haraldsson, 

skólastjóri Lækjarskóli segist 
hafa tekið eftir því að börnin 
komu sérstaklega glöð í skól
ann eftir gott sumar. Í Lækjar
skóla eru um 530 börn en 52 
eru að hefja nám í fyrsta bekk. 
Er fjölgun í skólanum að sögn 
Haraldar sem er einnig  með 
móttöku deild fyrir nýbúa, sér

d eild fyrir börn með þroska
röskun auk þess sem fjöl
greina  námið fær að halda 
áfram að svo stöddu.

Ökumenn eru hvattir til að 
sýna sérstaka aðgát á leið 
barna í skólann og lögreglan 
fylgist grannt með ökumönn
um þessa dagana.

Skólarnir byrjaðir
Móðurmál barna í Lækjarskóla tæplega 40!

Nemendur í Lækjarskóla hlupu til þegar bjallan hringdi eftir fyrstu frímínútur vetrarins.

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Stofnuð 1983

BURKNAVELLIR 10 HNOÐRAVELLIR 1
OPIÐ HÚS í dag, fimmtudag  
kl. 17:30 til 18:00.

OPIÐ HÚS  föstudag 26. ágúst  
kl. 12:30 til 13:00.

Endaraðhús, 198 m². Vel staðsett á 
Völlunum. Laust strax. V. 53,5 millj.

187 m², 4 svefnherb. Nýlegt hús, 
allt fullfrágengið. V. 53,9 millj. 
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300 m² búð full af dóti!

Vefverslun: www.leikfangaland.is
2. hæð

Kaffihlaðborð
20 tegundir

Sunnudaginn 28. ágúst, 14:00-17:00

Verð 1.990 kr.
Eldri borgarar 1.590 kr.
12 ára og yngri 990 kr.

Íslenska Kaffistofan - Hafnarborg

styrkir barna- og unglingastarf SH

Sund léttir lund

BÆJARHRAUNI 2

Ísbúðin þín

Opið kl. 12-23.30

http://www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Þó Hafnarfjörður sé vel stað
sett sveitarfélag á Höfuðborgar
svæðinu mætti stundum ætla að 
ráðamenn þjóðarinn líti á 
Hafnarfjörð sem stað á útnára.

Opinberar stofnanir halda sér að mestu í 
höfuðborginni sjálfri ef þær eru þá ekki fluttar 
nauða  flutningum til kjördæmis viðkomandi 
ráðherra. Opinberar stofnanir sem verið hafa í 
Hafnarfirði hafa verið lagðar niður eða fluttar í 
burtu eins og Fiskvinnsluskólinn, skattstofan sem 
og sýslumaðurinn sem er á hröðu undanhaldi úr 
bænum. Frægast var þegar Fiskistofa þótti betur 
staðsett í kjördæmi ráðherrans en í Hafnarfirði og 
því var hún flutt til Akureyrar.

Nú stendur til að Hafrannsóknarstofnun fái ekki 
lengur að vera í sínu eigin húsnæði í gamla 
útvarpshúsinu við Skúlagötu. Útboð er í gangi til 
að leita að hentugum stað og ljóst er að tveir aðilar 
bjóða stofnuninni húsnæði í Hafnarfirði. Reitir 
vilja fá stofnunina í húsnæði þar sem Fiskistofa var 
í og Jón Rúnar Halldórsson vill fá stofnunina í 
gamla SÍF húsið við Fornubúðir, að mestu í nýja 
viðbyggingu sem þar yrði byggð. Þar gæti bæði 
skrifstofu og rannsóknarhlutinn verið en einnig 
geymslur og það sem snýr að útgerðarhluta 
stofnunarinnar sem gerir út hafrannsóknarskip.

Ég reikna með að ráðamenn bæjarins hafi kynnt 
vel þann góða kost sem Hafnarfjörður er fyrir slíka 
stofnun sem örugglega laðar að sé enn meiri 
starfsemi. Allir þurfa að vera á tánum. Hafnarfjörð
ur er bestur!  Það vita það því miður ekki allir :)

Ég vil færa lesendum og auglýsendum bestu 
þakkir fyrir frábærar móttökur á nýju bæjarblaði. 
Viðbrögðin hafa verið langt umfram væntingar og 
fyrir það er ég þakklátur. Upplýsingagjöf til 
bæjarbúa er mikilvægur þáttur í að tryggja gott 
íbúalýðræði þar sem skoðanir allra fá að heyrast. 
Eru íbúar hvattir til að tjá skoðanir sínar hér í 
blaðinu og senda inn ábendingar um efni.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

www.uth.is -uth@uth.is Stapahrauni 5,  Hfj. - Sími 565-9775

Frímann
s: 897 2468

Hálfdán
s: 898-5765

Ólöf
s: 898 3075

ÚTFARARÞJÓNUSTA 
HAFNAFJARÐAR

FRÍMANN & HÁLFDÁN
ÚTFARARÞJÓNUSTA  

Sunnudagur 28. ágúst

Messa kl. 11
Matthías V. Baldursson leiðir tónlistina.

Hressing og samfélag á eftir.

Hausthátíð kirkjunnar 
sunnudaginn 4. september kl. 11.

 www.astjarnarkirkja.is

Það leyndi sér ekki að nemendur Lækjarkóla voru 
sáttir við það að byrja í skólanum eftir gott sumarfrí. 
Gleði og kátína skein af hverju andliti.

Kátína meðal nemenda í 
fyrstu frímínútunum

Grunnskólarnir hófu fulla kennslu sl. þriðjudag

Nemendurnir tóku til fótanna þegar bjallan hringdi.

„Það er verið að taka mynd af okkur!“
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FH tók á móti Stjörnunni í knattspyrnu karla á 
mánudagskvöld í Kaplakrika. Áhorfendur sem fylltu 
yfirbyggðu stúkuna fengu að sjá 5 mörk í nokkuð 
fjörugum leik. Jafnræði var með liðunum og hefði 
jafntefli eflaust verið sanngjörn úrslit. En enginn spyr 
um sanngirni í svona leik og það voru FHingar sem 
fóru með sigur af hólmi 32 og eru því komnir með 34 
stig á toppi deildarinnar, 7 stigum meira en næstu lið, 
Fjölnir, Stjarnan og Breiðablik sem öll eru með 27 
stig.

FH hefur aðeins tapað tveimur leikjum, gert 4 
jafntefli en unnið 10 leiki.

18 stig eru eftir í pottinum og því er ekkert öruggt 
ennþá. FH á eftir að leika við Víking Ólafsvík á 
útivelli, Breiðablik á heimavelli, Fyki á útivelli, Val á 
heimavelli, Víking Reykjavík á heimavelli og í 
síðustu umferðinni tekur FH á móti ÍBV í Kaplakrika.

FH tryggði sig á toppnum
Eru með sjö stiga forystu þegar sex umferðir eru eftir
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ÍSLENSKA KAFFISTOFAN HEFUR OPNAÐ Í HAFNARBORG.

Endilega kíkið í kaffi og skoðið úrvalið.
Matseðill alla daga, súpur á virkum dögum

og brunch um helgar.

ÍSLENSKA KAFFISTOFAN Í HAFNARBORG.
Sumaropnun 11-17 alla daga

Facebook @kaffistofanhfj - kaffistofan@kaffistofan.is - s: 571-3144
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Flatahrauni 5a Hfj. • 555 7030
Opið alla daga kl. 11-22

PIZZA SUPREME

BURGER SALAT QUESADILLA

FISH AND CHIPS

JOHN WAYNE 200 GR

Kíktu á matseðilinn á www.burgerinn.is

BBQ KJUKLINGUR A TEINI
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Elín Hirst 
alþingismaður 
í 2.–3. sæti

Á Alþingi og í starfi mínu 
sem stjórnmála maður 
legg ég m.a. ríka áherslu á:

• heiðarleika og gagnsæi 
í stjórnmálum

• aukin framlög til 
heilbrigðismála

• stöðugleika í efnahags-
málum

• velferðarmál barna 
og ungmenna

• jafnréttismál
• ný úrræði fyrir ungt fólk 

til fasteignakaupa
• þjóðaratkvæðagreiðslu 

um framtíð Reykjavíkur-
flugvallar

Frekari upplýsingar um mig  
má finna á Facebook-síðunni  
Elín Hirst alþingismaður  
og bloggsíðunni  
elinhirst.wordpress.com 

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi 
laugardaginn 10. september 2016

Betra 
lánshæfi 

Kópavogs
Kópavogskaupstaður hefur fengið 

nýtt lánshæfismat hjá Reitun og hækkar 
um eitt þrep í i.A1 með stöðugar horf ur 
en þær voru einnig metnar stöðugar á 
síðasta ári en voru jákvæðar árið 2015. 
Er þetta innlent lánshæfis mat. 

Hafnarfjarðarbær fékk láns hæfismat 
hjá Reitun árið 2014 og fékk þá matið 
i.BBB1 (sem hét áður B+) með stöðug
ar horfur. Kópavogur fékk þá sömu 
einkunn og Hafnarfjörður.

Kristján Sturluson, sviðsstjóri stjórn
sýslusviðs hjá Hafnarfjarðarbæ segir að 
ekki sé fyrirhugað að fá slíkt mat frá 
Reitun á næstunni fyrir Hafnarfjörð.

Leitað að 
fólki í Útsvar 
Spurningaþátturinn Útsvar verður á 

dagskrá RÚV tíunda veturinn í röð og 
stendur nú leit yfir að skemmtilegu og 
fluggáfuðu fólki, af hafnfirskum upp
runa og með búsetu í Hafnarfirði, sem 
reiðu búið er að taka þátt fyrir hönd 
Hafn arfjarðarbæjar.  Sveitarfélögin sem 
taka þátt eru 24 talsins og hefur Hafnar
fjarðarbær síðustu tvö árin komist 
áfram í 8 liða úrslit keppninnar.

Keppni hefst 9. september og þurfa 
nöfn þátttakenda að liggja fyrir nú í 
vikulok. Senda má póst á: ardis@
hafnarfjordur.is í síðasta lagi í dag, 
fimmtudag. Áhersla verður lögð á 
fjölbreytileika liðs, góðan liðsanda og 
almenna leikgleði. 

Hafrannsóknarstofnun, sem er nú til 
húsa í gamla útvarpshúsinu við Skúla
götu og með geymslurými úti á Granda,  
leitar nú að framtíðarhúsæði. Útboðs
ferli stendur yfir og er verið að skoða 
innkomnar tillögur. 

Til mikils er að vinna því stofnunin 
leitar að allt að 5.200 m² húsnæði þar 
sem fimmtungurinn væri geymslu hús
næði og tengt útgerðinni. Í þessu 
húsnæði yrðu starfandi rúmlega 100 
manns við fjölbreytt störf, skrifstofu
störf, kennslu, rannsóknir og fl.

Jón Rúnar Halldórsson er einn þeirra 
sem sent hafa inn tilboð þar sem boðið 
er húsnæði að Fornubúðum 5, þar sem 
SÍF var áður til húsa. Gerir hann ráð 
fyrir að byggja 5 hæða skrifstofu
byggingu austan við húsið sem nýttist 
fyrir Hafrannsóknarstofnun auk 
húsnæðis í eldra húsinu.

Fleira en leiguverð ræður úrslitum 
um það hver hneppir hnossið, þættir 
eins og staðsetning og gæði húsnæðis 
skipta líka máli og einnig hvort hægt sé 
að hafa alla starfsemina á einum stað.

Reitir hafa einnig skv. heimildum 
Fjarðarfrétta boðið húsnæði að Dals
hrauni 3, þar sem Fiskistofa var til húsa.

Búist er við að það taki mánuði að 
fara yfir öll tilboð og taka afstöðu til 
þeirra. Á þessari stundu er því ekkert 
hægt að segja til um það hvort stofnunin 
flytji til Hafnarfjarðar.

Kemur Hafrannsóknarstofnun 
í Hafnarfjörð?

Tveir aðilar bjóða húsnæði í Hafnarfirði fyrir stofnunina
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Úr tillögum sem lagðar voru fyrir skipulags- 
og byggingarráð á þriðjudag.

Vill hótel
íbúðir á 
jarðhæð

Eðvarð Björgvinsson f.h. Skákar ehf. 
hefur ítrekað ósk um að fá að innrétta 
fjórar hótelíbúðir á jarðhæð Norður
bakka 1 en skv. deiliskipulagi er gert 
ráð fyrir verslun og þjónustu.

Skipulags og byggingarráð tók 
neikvætt í samskonar fyrirspurn 8. mars 
sl. Telur Skák ehf. afgreiðsluna ólög
mæta og ranga því hótelíbúðir falli 
undir landnotkunina verslun og þjón
ustu eins og tilgreint er fyrir þessa eign.

Er bent á að Hafnarfjarðarbær sé að 
leyfa hótel og hótelíbúðir víða í 
sveitarfélaginu þar sem það samrýmist 
ekki ákvæði um landnotkun, s.s. á 
iðnaðar og athafnasvæðum.

Er gerð krafa um að erindið verði 
tekið upp aftur og afgreitt í samræmi 
við ákvæði laga ellegar mundi Skák 
leita réttar síns gagnvart sveitarfélaginu 
vegna þess tjóns sem það hefur orðið 
fyrir vegna málsins.
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Spennandi dansnám
Móðir & Barn

Stimulastik 2-12 mán.
Vagnafimi
Barnaglans 12-24 mán. 

 

 
  

Fullorðnir  
Skvísutímar  

Unglingar  
Ballett  
Djassdans  
Nútímadans  
Showdans  
Silki byrjendur  NÝTT

NÝTT

NÝTT

Stuðdagar - Prufutímar
31 ágúst og 1 sept.

kl.17 - 19

Nútímadans 12 ára+  
Söngleikjadans  
Þrek og teygjur  

 

NÝTT

NÝTT

Börn  
Ballett  
Barnadansar  
Djassdans  

  
Silki byrjendur  
Húlla með Húlladúllunni  
Akrobat með Húlladúllunni  

Silki
Hipp hopp  
Söngleikjadans  
Strákatímar

NÝTT

NÝTT

NÝTT

Húlla með
Húlladúllunni  

Akrobat með
Húlladúllunni  

 

LISTDANSSKÓLI
HAFNARFJARðAR

Glæsileg jólasýning
Skráning er hafin!

Bæjarhraun 2     3 hæð    www.listdansskoli.is    S:894 0577

Skráning og allar nánari upplýsingar
eru á listdansskoli.is

NÝTT
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Ný 
gjaldskrá 
fyrir lóðir

Bæjarráð samþykkti 11. ágúst sl. nýja 
gjaldskrá fyrir lóðir í Hafnarfirði.

Lágmarksverð einbýlishúsalóða er 
nú 12.078.027 kr. miðað við allt að 220 
m2 hús. Af því er byggingarréttargjald 
um 5,3 millj. kr.

Lágmarksverð parhúsalóða er nú 
9.780.933 kr. miðað við allt að 200 m2 
hús. Af því er byggingarréttargjald um 
3,6 millj. kr.

Lágmarksverð raðhúsalóða er nú 
8.802.839 kr. miðað við allt að 180 m2 
hús. Af því er byggingarréttargjald um 
3,2 millj. kr.

Lágmarksverð fjölbýlishúsalóða er 
nú 3.364.073 kr. á hverja íbúð miðað 
við allt að 75 m2 íbúð. Af því er bygg
ingarréttargjald rúm ein millj. kr.

Verð á hvern umframfermetra er frá 
44.854 kr. í fjölbýli og að 54.900 kr. í 
einbýli.

Gatnagerðargjald af íbúðarhúsnæði 
er 15% byggingarkostnaðar eins og 
hann er hverju sinni í vísitöluhúsi fjöl
býlis samkvæmt útreikningum 
Hagstofu Íslands.

Lóðaverð samkvæmt samþykkt 
þessari uppfærist 1. dag hvers mánaðar 
i samræmi við breytingu á byggingar
vísitölu. Gildir það um báða hluta 
lóðaverðsins, gatnagerðargjald og 
byggingarréttargjald.

Bæjarstjórn getur við úthlutun lóða 
ákveðið að óska eftir tilboðum þar sem 
lóðaverð skv. samþykkt þessari  eru 
lágmarksverð.
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Annað kvöld, föstudag kl. 20 verða 
opnaðar tvær sýningar í Hafnarborg. 
Haustsýning Hafnarborgar 2016, 
„Tilraun – leir og fleira“ í aðalsal 
safnsins og sýning sænska hönnuðarins 
Jenny Nordberg, „35 sekúndur – Hröð, 
handgerð framleiðsla“ í Sverrissal 
Hafnarborgar þar sem hún mun flytja 
gjörning á opnuninni. 

Sýningin Tilraun – leir og fleira er 
samtal sjónlista við leir þar sem vísað er 
í ólíka heima iðnaðar, lista, nytjalista og 
hönnunar. Þátttakendur sýningarinnar 

koma úr ólíkum starfstéttum sjónlista. 
Þeir nota allir leir í verkum sínum en 
voru gefin mismunandi orð til að vinna 
þau útfrá. Útkoman eru annarsvegar 
fullgerð verk á meðan önnur sýna 
rannsókn eða vinnuaðferð. 

Sýnendur eru: Aldís Bára Einarsdóttir, 
Anna Hallin, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, 
Brynjar Sigurðarson, Búi Bjarmar 
Aðals teinsson, Erna Elínbjörg Skúla
dóttir, Hanna Dís Whitehead, Hildi
gunnur Birgisdóttir, Daniel Durnin, 
Garðar Eyjólfsson, Gunnhildur Helga

dóttir, Olga Bergmann, Páll Einarsson, 
Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir, Sigga 
Heimis, Sigrún Jóna Norðdahl, Sig urður 

Guðmundsson, Sigurður Hauks son, 
Sigurlína Margrét Osuala, Theo dóra 
Alfreðsdóttir og Veronika Sedlmair.

Nýjar sýningar í Hafnarborg

Hafnarfjörður, Snæfellsjökull og Álftanes
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Fjórir Íslendingar kepptu á Nordic 
Baltic U23 frjálsíþróttamótinu sem 
haldið var í Espoo í Finnlandi um 
helgina, FHingarnir Arna Stefanía 
Guðmunds dóttir og Hilmar Örn 
Jónsson og ÍRingarnir Krister Blær 
Jónsson og Guðni Valur Guðnason.

UNDIR ÓL LÁGMARKI
Arna Stefanía Guðmundsdóttir úr FH 

hljóp 400 m grindahlaup og kom í mark 
sem Norðurlandameistari á 56,08 sek. 
Tíminn er undir lágmarkinu sem sett 
var fyrir ÓL í Ríó en lágmarkið var 
56,20. Tíminn er einnig undir því 
lágmarki sem gilti fyrir HM 2015. Er 

þetta næstbesti árangur íslenskrar konu 
og met í flokki 2022 ára stúlkna.  
Aðeins Guðrún Arnardóttir á betri 
árangur en Arna. Glæsilegur árangur 
hjá Örnu sem er búin að bæta sig um 
rúma 1,5 sek á þessu ári.

Árangurinn er jafnframt 5. besti tími 
í Evrópu í ár í flokki 2022 ára.

KASTAÐI SLEGGJUNNI 
66,15 METRA
Hilmar Örn Jónsson úr FH vann til 

silfurverðlauna í sleggjukasti þegar 
hann kastaði sleggjunni 66,15 m. Gull 
og bronsverðlaun fóru til Finnlands. 
Árangurinn hjá Hilmari er einkar 
glæsilegur en Hilmar, sem er 20 ára, er 
á fyrsta keppnisári á þessu móti sem er 
fyrir 2022 ára.

Arna Stefanía Norðurlanda
meistari í grindahlaupi
Hilmar Örn fékk silfurverðlaun í sleggjukasti  2022 ára

Arna Stefanía hefur borið af í grindahlaupinu eins og sést á þessari skemmtilegu mynd Magnúsar Haraldssonar.

Arna Stefanía Guðmundsdóttir.

Hilmar Örn Jónsson.
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Listdansskóli Hafnarfjarðar var 
stofnaður árið 1994 og fagnar því 22. 
starfsári sínu á þessu ári. Við skólann 
dansa 450 nemendur og í boði eru 
fjölbreytt námskeið fyrir ýmsa 
aldurshópa, svo sem klassískan ballett, 
tæknilegan djassdans, nútímadans, hip 
hop, barnadans fyrir börn frá tveggja 
ára aldri, mjög vinsæl silkinámskeið, 
skvísudans fyrir fullorðna og showdans. 

Skólastjóri Listdansskólans er Eva 
Rós og ásamt henni starfa fjölmargir 
frábærir kennarar með mikla reynslu 
við skólann en einnig verður gesta
kennari í vetur. Það er hin gríska 
Athanasia sem hefur meðal annars 
dansað fyrir hinn heimsþekkta þýska 
danshöfund Pinu Bausch. 

NÝJUNGAR Í VETUR
Skólinn mun bjóða upp á nýjungar í 

vetur að sögn Evu. „Við verðum með 
Húlla og Akróbat fyrir bæði fullorðna 
og börn sem að Húlladúllan kennir. 
Húlla og Akróbat er frábær leið til að 
styrkja magavöðva, bak, upphandleggi 
og axlir. Þá verður boðið upp á 

vagnaleikfimi fyrir mæður með lítil 
börn, söngleikjadans með Auði þar sem 
nemendur fá að kynnast þekktum 
söngleikjum í gegn um dans og leiklist. 
Og svo sérstaka strákatíma með 
Gumma Elíasi, fyrrum dansara íslenska 
dansflokksins sem er með mikla 
reynslu í dansinum,“ segir Eva .

Listdansskólinn mun einnig bjóða 
upp á nýtt námskeið í vetur fyrir börn 
frá tveggja til tólf mánaða aldurs, 
Stimulastik. „Börn þurfa mikið að 
hreyfa sig og hafa gaman af því. Þau 
læra í gegnum hreyfinguna sem síðan 
verður sjálfvirk athöfn til dæmis að 
hjóla er eitthvað sem barnið lærir og 
það verður síðan sjálfvirkt, barnið þarf 
ekki að hugsa um pedalana og hvernig 
það á að nota þá. Í stimulastik er verið 
að hafa áhrif á skynfærin að þau vinni 
jafnt saman það er jafnvægi, snertiskyn 
og stöðuskyn, vöðvar, sinar og bein. 
Foreldrar læra æfingar og leiki sem 
hægt er að gera heima. Æfingin skapar 
meistarann. Við sem foreldrar getum 
haft heilmikil áhrif á það hvernig 
barninu okkar gengur í lífinu. Lengi býr 
að fyrstu gerð. Þetta námskeið er til 
dæmis gott fyrir börn með eyrnabólgu 
og fyrirbura,“ segir Eva Rós og bætir 
við að kennari á námskeiðinu sé Hafdís 
Sigríður Sverrisdóttir, iðjuþjálfi og 
vinnuvistfræðingur. „Hún hefur sérhæft 
sig í hreyfiþroska barna. Einnig er hún 
menntuð TeBa Therapeut, en sú 

þekking gengur út á tengslamyndun 
ungbarns og móður,“ segir Eva Rós.

„WORKSHOP“ Í OKTÓBER
Skólinn stendur fyrir „workshop“ í 

október með hinni bresku Rosinu 
Andrews. Fastir liðir í skólastarfinu á 
hverju ári eru Dansbikarinn, glæsileg 
jóla og vorsýning, Halloweenpartý og 
sleepover. 

Listdansskóli Hafnarfjarðar er til 
húsa að Bæjarhrauni 2 í Hafnarfirði og 
er aðstaðan glæsileg. „Við erum með 
frábæra aðstöðu fyrir steggjanir og 
gæsanir, bæði danstíma og heitan pott. 
Síðan bjóðum við upp á að halda 
barnaafmæli með mismunandi þema í 
skólanum,“ segir Eva Rós.

KYNNINGARDAGAR
Skólinn verður með stuðdaga 31. 

ágúst og 1. september nk. Þar verður 
hægt að koma og prufa danstíma , 
skoða skólann og panta listdansskóla 
galla. Í skólanum verða sýndar ljós
myndir af nemendum skólans eftir 
Jennýju Guðmundsdóttur. „Við hvetj
um alla til að koma og kynna sér 
frábært starf skólans,“ segir Eva Rós 
skólastjóri. 

Frekari upplýsingar má finna á 
heimasíðu skólans www.listdansskoli.
is eða í síma 894 0577.

450 nemendur dansa í 
Listdansskóla Hafnarfjarðar

Skólinn verður með stuðdaga 31. ágúst og 1. september

Ratleikur Hafnarfjarðar

 Sumarið 2016

Ratleikur 
Hafnarfjarðar

 Sumarið 2016

R at le ikur inn

FRÍTT ratleikskort

Fæst í Bókasafninu, Fjarðarkaupum, 
sundstöðum og víðar H
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stendur til 25. sept.!
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Endurskráning eldri hópa fer einnig fram á www.sh.isstyrkir barna og unglingastarf SH

Nýtt sundtímabil  
hefst með látum  
1. september!

Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

Skráning er hafin á heima síðu  
Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is

Eitthvað fyrir alla:
- Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (3-4 ára)
- Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)
- Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“
- Sundæfingar yngri (8-16 ára)
- Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)

Sundfélag Hafnarfjarðar  • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830

Skriðsunds
námskeið  

fyrir fullorðna

Bjóða þarf leikskóladvöl eða 
dagvistun frá 12 mánaða aldri

Það er heilmikil áskorun fyrir foreldra 
að samþætta fjölskyldu og atvinnulíf.  
Tekjur fjölskyldunnar byggjast á vinnu 
beggja foreldra en þegar nýr 
einstaklingur kemur í heiminn 
er fæðingarorlof í samtals níu 
mánuði. Með sumarleyfum 
foreldra má að ætla að hægt sé 
að brúa fyrsta árið en eftir það 
þurfa foreldrar á aðstoð 
samfélagsins að halda til þess 
að geta sinnt störfum sínum 
og þannig aflað nauðsynlegra 
tekna til heimilisins.  

ENGIN LÖG UM 
DAGVISTUN FYRIR 
LEIKSKÓLA
Hvergi er tilgreint í lögum að öll börn 

eigi rétt á dagvistun að loknu 
fæðingarorlofi og þá er heldur ekki 
kveðið á um frá hvaða aldri börnum 
skuli tryggt leikskólapláss. Misjafnt er 
frá hvaða aldri leikskólar veita börnum 
pláss en algengast er að það sé við 
tveggja ára aldur en þó eru sum sveitar
félög eins og Hafnarfjörður að færa 
aldurinn niður í 18 mánuða og enn 
fremur eru starfandi ungbarnadeildir 
við einstaka leikskóla sem taka inn 
börn við eins árs aldur. 

Það segir sig sjálft að þetta tímabil 
eftir að fæðingarorlofi lýkur og þangað 
til barnið kemst inn í leikskóla er 
ákaflega íþyngjandi fyrir foreldra og 

hefur neikvæð áhrif á mögu
leika til þess að sam þætta 
fjölskyldu og atvinnulíf eins 
og krafa samfélagsins gerir til 
okkar.

Það er sameiginlegt hags
muna mál samfélagsins að 
leysa úr því millibilsástandi 
sem nefnt hefur verið umönn
unarbil en það er tíminn frá 
því fæðingarorlofi lýkur þar 

til barn fer í leikskóla. Skoða þarf leiðir 
sem fela í sér samvinnu ríkis og sveitar
félaga um uppbyggingu ungbarna
leikskóla ásamt því að efla og styðja 
við dagforeldrakerfið þannig að tryggt 
sé á hverjum tíma að dagvistun sé fyrir 
hendi. Móta þarf fjölskylduvæna stefnu 
varðandi umönnun barna frá fæðingu 
til leikskóla og skoða hver kostnaðar
þátttaka ríkisins þarf að vera ef sveitar
félögin taka að sér að brúa bilið sem 
myndast frá því að fæðingarorlofi lýkur 
þar til barnið byrjar í leikskóla.

Höfundur er bæjarfulltrúi í 
Hafnarfirði og frambjóðandi í 2.-4. 
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Suðvesturkjördæmi

Helga 
Ingólfsdóttir

Lið FH og Iðnvéla varð fyrst í mara
þonboðhlaupi Reykjavíkurmaraþons 
sem fór fram á laugardaginn í blíð
skapar veðri.

Alls kepptu 35 sveitir, skipaðar 
innlendum og erlendum hlaupurum. Í 
liði FH og Iðnvéla er eftirtaldir FH 
ingar: Hjörtur Pálmi Jónsson, Finnbogi 
Gylfason, Atli Steinn Svein björnsson 
og Hörður Jóhann Hall dórsson en allir 

hlupu 10 km nema sá síðasti sem hljóp 
12,2 km. Hlupu þeir maraþonvega
lengdina á 2,52.11 klst. 25 sekúndum á 
undan West Leake Challengers en liðið 
Hofmóður varð þriðja á 3,12.32 klst.

Fjölmargir Hafnfirðingar hlupu í 
hinum ýmsu vegalengdum, ekki síst úr 
stóru hlaupahópunum, Hlaupahópi FH 
og Skokkhópi Hauka.

Hafnfirsk sveit vann 
í maraþonboðhlaupi

Hafnfirðingu þriðji Íslendinga í maraþoni

Sigurliðið úr FH f.v.: Hjörtur P. Jónsson, Atli Steinn Sveinbjörnsson, Hörður 
J. Halldórsson og Finnbogi Gylfason.
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Á 214 km  
hraða

Sl. laugardag mældi lögreglan hraða 
mótorhjóls sem ekið var frá 
iðnaðarsvæðinu í Hellnahrauni og inn á 
Reykjanesbraut. Mældist hraði hjólsins 
vera 213 km/klst. 

Var hjólinu ekið í gegnum Hafnarfjörð 
og inn Reykjanesbraut og upp Ártúns
brekku. Nokkur umferð var á þessari 
leið á þess um tíma og því skapaðist 
mikil hætta af þessu háttalagi að sögn 
lög reglu.

Ökumaður inn ók á móti rauðu ljósi, á 
röng um veg ar helm ingi og sinnti í engu 
stöðvun ar merkj um lög reglu. Málið er í 
rannsókn hjá lögreglunni.

Sund
knattleiks
æfingar að 

hefjast
Æfingar í sundknattleik eru að hefjast 

hjá Sundfélagi Hafnarfjarðar en það er 
krefjandi en skemmtileg íþróttagrein. 
Æfingar hófust á mánudaginn.

Þeir Mladen Tepavcevic og Kristján 
Guðnason, þjálfarar hvetja áhugasama 
að koma á æfingu og prófa eða hafa 
samband við Mladen í síma 696 6828 / 
mladen@sh.is eða Kristján í síma 824 
9938 / kristjan@gudnason.is.

Æfingar verða í Ásvallalaug, mánu
daga, miðvikudaga og föstudaga kl. kl. 
2021.

Hraðinn er stórhættulegur.
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Áhugafólk um strandblak og 
fjölbreytta iðkun almenningsíþrótta 
hefur óskað eftir því við skipulags og 
byggingarráð að settur verði upp 
strandblakvöllur við Suðurbæjarlaug.

Segir í erindi tólfmenninganna sem 
rita undir tillöguna að mikill vöxtur hafi 
verið í iðkun blaks og strandblaks á 
síðustu árum og bendir á að  Reykja
víkurborg hafi sett upp strandblak
aðstöðu bæði við Árbæjarlaug og 
Laugardagslaug. Segja þeir þessa velli 
vera vel sótta af almenningi, þar sem er 
aðstaða til klæðaskipta og hreinir vellir 
innan girðinga sundlauganna séu til 
fyrirmyndar. Benda tólfmenningarnir á 

að í  dag sé engin boðleg aðstaða í 
Hafnarfirði til iðkunar strandblaks og 
því leggi þau fram tillögu að strand
blakaðstöðu við Suðurbæjarlaug.

Segja þau garðinn hjá Suðurbæjarlaug 
henta vel fyrir strandblakvöll, garðurinn 
sé skjólsæll og með brekku sem henti 
vel sem áhorfendastæði. Sömuleiðis 
myndi búningsaðstaða Suðurbæjar
laugar nýtast fyrir strandblakið. Telja 
þau að völlurinn gæti orðið mikil prýði 
og lífgað upp á mannlífið í lauginni

Bendir hópurinn á að ef farið verði í 
verkefnið sé mikilvægt að vanda til 
verka svo að aðstaðan verði sam
keppnis hæf við velli Reykjavíkur

borgar. Leggur hópurinn til að strand
blakvöllurinn verði settur vestan við 
sundlaugina og rennibrautirnar.

Þau sem undirrita beiðnina eru: 
Ágústa Valdís Sverrisdóttir, Bergsveinn 
Guðmundsson, Haraldur Örn Sturlu
son, Heiðbjört Gylfadóttir, Íris Helga 
Baldursdóttir, Jónas Þór Oddsson, Karl 
Sigurðsson, Karólína Helga Símon
ardóttir, Logi Karlsson, Orri Þórðarson, 
Ragnheiður Berg Lehmann og Þórarinn 
Böðvar Þórarins son.

Vilja strandblakvöll 
við Suðurbæjarlaug

www.sh.is

Í Hafnarfirði má hins vegar finna lítið notaðan strandhandboltavöll.
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FJARÐAR fréttir

Nýr hafnfirskur fréttavefur

www.fjardarfrettir.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf. Bæjarhrauni 2, sími 565 4513, 896 4613  |  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Kíktu á www.fjardarfrettir.is 
og sjáðu fjölmargar gamlar 

ljósmyndir. 
Ein gömul ljósmynd hefur verið 

sett inn að jafnaði á hverjum 

degi. Eru lesendur hvattir til að 
segja nánari deili á myndum. 
Þeir sem hafa undir höndum 
skemmtilegar gamlar myndir 

sem ættu erindi á fréttavefinn 

eru hvattir til að senda þær á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is 

með upplýsingum um myndina 
og ljósmyndara sé það vitað.
Finndu okkur líka á Facebook!

http://www.fjardarfrettir.is
http://www.fjardarfrettir.is/ljosmyndir
http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Á fundi skipulags og byggingarráðs 
í maí sl. var samþykkt að vinna að gerð 
deiliskipulagsbreytingar að legu 
Ásvalla brautar samkv. tillögu C sem er 
ekki fjarri þeirri legu sem upphaflega 
hafði verið gert ráð fyrir. Í millitíðinni 
hafði, eftir mótmæli íbúa í Áslandi 3, 
verið gerð tillaga sem gerði ráð fyrir að 
vegurinn sveigði til suðurs og aftur til 
norðurs í töluverðu brattlendi áður en 
hann tengdist með hringtorgi sunnan 
við hesthúsin í Hlíðarþúfum.

Fallið var frá þessari tillögu enda 
vegastæðið slæmt og mun dýrara auk 
þess sem þá hefði þurft að gera undir
göng fyrir hestamenn. 

Á fundi ráðsins 9. ágúst sl. var 
samþykktur deiliskipulagsuppdráttur 
að framtíðarlegu Ásvallabrautar sam
kvæmt tillögu C. 

Jafnframt samþykkir skipulags og 
byggingarráð að breytt deiliskipulag af 
fyrirhugaðri legu Ásvallabrautar verði 
auglýst í samræmi við 42. gr. laga nr. 
123/2010. Ekki hefur verið endanlega 
ákveðið hvernig tenging við 

Brekkuásinn verður. Er ekki ólíklegt að 
fremur verði valið að tengja hann við 
Kaldárselsveg með hringtorgi heldur 
en að tengja hann beint með gatna
mótum við Ásvallabrautina eins og 
sýnt er á aðaltillögunni. 

HVAÐ GERIR GARÐABÆR?
Ekki hefur verið staðfest að Ofan

byggðavegurinn verði gerður eins og 
hann er í aðalskipulagi Garðabæjar en 
aðalskipulag Garðabæjar er í endur
skoð un. Einnig er óvíst hvort vegur 
muni koma frá Flóttamannavegi, 
meðfram Urriðakotsvatni og tengjast 
Álftanesvegi.

Lega Ásvallabrautar samþykkt
Skipulags- og byggingarráð auglýsir breytt deiliskipulag að fyrirhugaðri legu Ásvallabrautar

ÁSFJALL
SKARÐSHLÍÐ

ÁSLAND 3

MOSAHLÍÐ

FLÓTTAMANNAVEGUR

KA
LD
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Upphafleg til
laga

Tilla
ga sem hætt v

ar v
ið

Tillaga C

Tillagan sem samþykkt var í skipulags- og byggingarráði

Tillaga um að tengja Brekkuásinn og 
Klettahlíðina við Kaldárselsveg með 
hringtorgi.

Tillögur sem voru til skoðunar.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.
Happy Hour alla daga frá kl. 16 til 19  

og fleiri flott tilboð á barnum. Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200
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Þeir voru greinilega eftirvæntingar
fullir unglingarnir sem mættu með 
foreldrum sínum á fyrstu skólasetningu 
hins einkarekna skóla Nú. Þetta voru 34 
nemendur sem að öðru jöfnu hefðu 
verið að fara í 8., 9. eða 10. bekk í 
grunn skóla. Þess í stað fá þau tækifæri 
á að stunda einstaklingsmiðað nám sem 
sem samtvinnar íþróttaáhuga nem
endanna og grunnskólanám.

Hafnfirðingurinn Kristján Ómar 
Björnsson er hugmyndafræðingurinn 
að stofnun skólans og mun verða 
stunda  kennari en hann er titlaður 
heilsu   stjóri. Hann hefur mastersgráðu í 
tónlistarfræðum en hefur verið í fullu 
starfi sem íþróttaþjálfari og kennt sem 
stundakennari í framhalds og grunn
skóla síðan 2008.

ÍÞRÓTTA- OG 
HEILSUTENGT NÁM
Skólastjóri hins nýja skóla er Gísli 

Rúnar Guðmundsson íþróttafræðingur 
frá Kennaraháskóla Íslands. Hann er 
með mastersgráðu í verkefnastjórnun 
og hefur starfað sem grunnskólakennari 
frá 1999 og hefur yfir 20 ára reynslu af 
þjálfun barna og unglinga. Hann lék tvö 
ár með handknattleiksliði Hauka þar 
sem hann kynntist Kristjáni Ómari.

Sigríður Kristjánsdóttir er rekstrar
stjóri og tengist hún líka þeim 
rauðklæddu.

Við setninguna sögðu þeir Kristján 
Ómar og Gísli í stuttu máli frá aðdrag
anda að stofnun skólans og þökkuðu 
þeim sem aðstoðuðu þá við stofnun 

skólans og stuðning bæjaryfirvalda. 
Kristján Ómar sagðist dást að þeim 
kjarki sem foreldrar sýndu með því að 
styðja við stofnun þessa skóla með því 
að senda börn sín í hann. 

GRUNNSKÓLI SEM FER AF 
STAÐ  AÐ FRUMKVÆÐI 
MIKILS HUGSJÓNAFÓLKS
Rósa Guðbjartsdóttir fagnaði í sinni 

tölu tilurð þessa nýja skóla og sagði það 
vera einstaklega ánægjulegt að vera 
með á þessum degi þegar nýr grunnskóli 
væri settur, „grunnskóli sem fer af stað 
að frumkvæði mikils hugsjónafólks – 
fólks sem vill fjölga möguleikum í 
menntakerfinu og horfa út fyrir kassann 

eins og það er stundum kallað.“ Sagði 
hún að þegar erindið barst hafi hafist 
mikil og ígrunduð vinna af hálfu 
fræðsluyfirvalda í Hafnarfirði og hafi 
fræðsluráð haft málefni skólans til 
umfjöllunar í tæp tvö ár áður en 
endanleg ákvörðun lá fyrir og kom í 
kjölfar viðurkenningar menntamála
stofnunar á starfseminni. „Með skóla 
sem þessum er verið að bjóða upp á 

fjölbreytni og aukið val og koma 
þannig til móts við ólíkar þarfir nem
enda. Valfrelsi gerir einstaklingum enn 
frekar mögulegt að vaxa og dafna á 
eigin forsendum og nýta styrkleika sína 
sem best,“ sagði Rósa. Sagði hún 
um hugsunarvert hversu miklir eftir
bátar nágranna okkar á Norðurlöndun
um við Íslendingar væum en þar væri 
hlutfall sjálfstætt rekinna grunnskóla 

miklu hærra en hér. „Ég er stolt af því 
að hafa átt þátt í þeirri ákvörðun ásamt 
mínu samstarfsfólki í fræðsluráði og 
bæjarstjórn að styðja starfsemi skólans 
hér í bæjarfélaginu – með þessari 
ákvörðun er Hafnarfjörður í fararbroddi 
sveitarfélaga um breytingar, aukin 
tækifæri og nýja möguleika til 
menntunar,“ sagði Rósa og óskaði 
öllum til hamingju með nýja skólann.

34 unglingar hefja nám í nýjum 
einkareknum grunnskóla

Unglingaskólinn Nú var settur  við hátíðlega athöfn á mánudaginn

Starfsfólks skólans, Margrét Sigurðardóttir, Sigríður Kristjánsdóttir, Kristján Ómar Björnsson og Gísli Rúnar Guðmundsson.

Rósa Guðbjartsdóttir og Fanney Dóróthe Halldórsdóttir afhenda þeim Gísla 
og Kristjáni blómvönd frá Hafnarfjarðarbæ í tilefni af skólasetningunni.

Rósa Guðbjörnsdóttir, formaður 
fræðsluráðs í ræðustól.

Frá skólasetningunni í Hraunseli, 
félagsheimili eldri borgara.
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þjónusta
Tölvuaðstoð og viðgerðir 

Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun.  
Apple* & Windows. Kem í heimahús.  
Sími 824 9938 - hjalp@gudnason.is

Bílaþrif. Kem og sæki. Tjöru hreinsun og 
bón verndar bílinn. Úrvals efni. Djúp hreins-

un. Hagstætt verð. Uppl. í s. 845 2100. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

Garðsláttur í einum grænum. Tek að 
mér garðslátt, trjáklippingu og fl. Hagstætt 

verð. Geri tilboð. Uppl. í s. 845 2100. 

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahrauni 5a, Hafnarfirði

Vaktsímar: 565 5892 & 896 8242 • www.utfararstofa.is • Allan sólarhringinn

Hann hefur  aukist áhuginn á körfu
bolta segir Helena Sverrisdóttir lands
liðskona og körfuboltaþjálfari hjá 
Haukum en hún stendur fyrir Stelpu
búðum Helenu og Hauka núna um 
helgina fyrir stelpur, 716 ára.

Aukinn áhuga vill Helena rekja til 
góðs árangurs íslenska karlalandsliðsins 
sem komst í úrslit Evrópumótsins í 
fyrra.

Helena segir þetta líklega vera í 10. 
skipti sem hún heldur slík námskeið og 
er hún ánægð með þátttökuna en 

skráningarfrestur var  til 20. ágúst. 
Segir hún þó stúlkur ekki þurfa að 
örvænta vilji þær vera með og hvetur 
þær til að hafa samband en dagskrá 
hefst kl. 16 á morgun föstudag með 
skráningu fyrir 710 ára og kl. 16.30 
fyrir 1116 ára.

Námskeiðinu lýkur með grillveislu 
um fjögurleytið á sunnudag.

Nánari upplýsingar um námskeiðið 
má finna á Facebook síðunni Stelpu
búðir Helenu og Hauka 2016 og skrán
ing er á stelpubudir@gmail.com

Stelpubúðir Hauka um helgina
Um 90 stelpur eru skráðar á körfuboltanámskeið Helenu og Hauka um helgina

HANDBOLTI

Haukar leika 
báða leikina í 

Grikklandi
Haukar leika báða leikina sína á móti 

A.C. Diomidis Argous í Grikklandi í 
Evrópukeppninni í handbolta, EHF 
Cup. Verða leikirnar 3. og 4. september. 
Sigurvegarinn mætir sænska liðinu 
Alingsas í 2. umferð í október.

Hafnfirðingurinn Búi Steinn Kárason 
átti þriðja besta tíma Íslendings í 
marþonhlaupi Reykjavíkurmaraþons á 
laugardaginn. Arnar Pétursson varð 
Íslands  meist ari og annar í hlaupinu. 
Sigur vegari var David Le Porho frá 
Kanada sem hljóp á 2,29.45 klst.

Búi Steinn hljóp á 3,13.26 klst. og 
varð í 36. sæti af öllum.

Fyrstu þrír íslensku karlarnir í mara
þoni:

1. Arnar Pétusson, 2,33.15 klst.
2. Sigurjón Ernir Sturluson, 2,54.28 klst.
3. Búi Steinn Kárason, 3,13.26 klst.

Búi Steinn þriðji Íslendinga 
í heilu maraþoni
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Þrír fremstu íslendingar í maraþoninu, Búi Steinn lengst til hægri.

85 ára
1931-2016

Vatni bætt í tjörnina

Ekkert aðrennsli er í tjörnina við 
Hafnarfjarðarkirkju og lítil endurnýjun 
nema í rigningartíð. Mikil gróður
mynd un hefur verið í tjörninni og hafa 
ýmis meðul verið notuð í baráttunni við 
gróðurinn, allt frá handafli í lífrænar 
aðgerðir sem nú eru sagðar halda 
honum þokkalega í skefjum.

Í sumar, e.t.v. vegna mikillar 
uppgufunar, hefur vatnsyfirborð 
tjarnarinnar lækkað svo að starfsmenn 
bæjarins þurft að dæla vatni í tjörnina 
úr nærliggjandi brunahana. Það var gert 
á þriðjudaginn  í annað sinn í sumar. Lj
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Knattspyrna: 
29. ágúst kl. 20, Ásvellir 

Haukar  Keflavík  1. deild kvenna, b

25. ágúst kl. 18, Keflavík 
Keflavík - Haukar  1. deild karla

28. ágúst kl. 18, Ólafsvík 
Víkingur Ó. - FH  úrvalsdeild karla

31. ágúst kl. 18, Þórsvöllur 
Þór/KA - FH  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Valur: (miðv.dag)
Grótta  Haukar: 010

FH  KR: 10

ÚRSLIT KARLAR:
FH  Stjarnan: 32

Haukar  Leiknir F.: 10

Handbolti: 
ÚRSLIT KARLAR:
Hafnarfjarðarmótið 
FH  Haukar: 3122

UMFA  Valur: 2432
FH  Valur: 2526

Haukar  UMFA: 3229
Haukar  Valur: 3525
FH  UMFA: 3531

ÍÞRÓTTIR

Frítt
söluverðmat

Lækjargötu 34d, Hafnar�rði  |  519 5900
FJÖRÐUR

Páll B. Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
sími 861 9300 
pallb@remax.is

Víglundur Helgason
nemi í lögg. fasteignasala
sími 891 9981, 
viglundur@remax.is

Þarftu að selja?

Vönduð vinnubrögð og 
framúrskarandi þjónusta 
sem skilar þér árangri

Hafnarfjarðarmótið í handbolta er 
árlegt undirbúningsmót fjögurra liða í 
efstu deild karla. FH og Haukar 
sameinast um mótshaldið í Íþrótta
húsinu við Strandgötu og í ár tóku þátt 
auk þeirra, Valur og Afturelding.

Voru leiknir tveir leikir á dag, frá 
fimmtudegi til laugardags og var endað 
á leik FH og Hauka.

Liðin voru öll nokkuð jöfn og sterk 
þó ekki sé endilega hægt að lesa í 
niðurstöðu leikja þar sem þjálfarar nýta 
þetta mót eflaust á misjafnan máta.

Þrjú lið stóðu uppi með tvo sigra, 
Valur, Haukar og FH. Í lokaleik mótsins 
réðu Haukar ekkert við leikmenn FH í 
síðari hálfleik og sigraði FH með níu 
marka mun, 3122. FH stóð uppi sem 

sigurvegari á mótinu með besta 
markahlutfallið.

ALVARAN AÐ BYRJA – 
FYRSTI LEIKUR Í 
ÍSLANDSMÓTINU 10. SEPT.
Stutt er í Evrópuleiki Hauka sem 

báðir verða leiknir í Grikklandi 3. og 4. 

september. Íslandsmótið í úrvalsdeild 
hefst 8. september en Haukar leika í 
Eyjum gegn ÍBV 10. september og FH 
tekur á móti Val 11. september í 
Kaplakrika.

FH sigraði í Hafnar
fjarðarmótinu í Handbolta

Undirbúningsmót fyrir Íslandsmótið – Haukar á leið í Evrópukeppni
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FLEIRI MYNDIR
Fleiri myndir frá leik FH og Hauka 

má sjá í frétt af leiknum á fréttavefnum  
www.fjardarfrettir.is

http://www.fjardarfrettir.is
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