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 Bílaraf ehf.  Sími 564 0400    Flatahrauni 25    220 Hafnarfjörður

B Í L A V E R K S T Æ Ð I
VA R A H L U T I R  •  V I Ð G E R Ð I R

Sími 564 0400 www.bilaraf.is

Íbúar sem sóttu kynningar
fund um nýtt deiliskipulag 
fyrir Kaldárselsveg og 
Ásvallabraut höfðu við margt 

að athuga og létu það óspart í 
ljós. Íbúar í Mosahlíð höfðu 
m.a. áhyggjur af aukinni 
hljóðmengun, gönguleiðum 

og gegnumakstri, íbúar í 
Áslandi 3 virtust að mestu 
sátt ir en höfðu áhyggjur af 
göngu  leiðum og hest húsa eig
endur höfðu áhyggjur af 
hljóð mengun, öryggi hesta og 
manna og af því að missa 
reiðleiðir. Enginn virtist tala 
fyrir íbúa á Völlum.

Skila þarf inn skriflegum 
athugasemdum við deili
skipu  lagstillöguna fyrir Kald
ár  selsveg í síðasta lagi 10. 
apríl nk. Ekkert er vitað 
hvenær að framkvæmdum 
kemur en þær eru á ábyrgð 
Vegagerðarinnar.

heilsuhús
hunda og katta

Lækjargötu 34 b
sími 533 2700

Dýralæknamiðstöð 
Hafnarfjarðar 
sími 544 4544

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17  |  sími 520 2600  |  www.as.is

91,0 m² 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér ca 20 m² verönd og sér 
útibílastæði.  Íbúðin getur verið laus  
við kaupsamning. 

Verð 38,9 millj. kr.

63,5 m² 2ja-3ja herbergja íbúð með 
sérinngang á jarðhæð og sér sólpalli. 
Nýleg íbúð, byggingarár 2016. 

Verð 34,9 millj. kr.

79,9 m² 2ja-3ja herbergja íbúð á 3. hæð 
í lyftuhúsi ásamt sér stæði í bílgeymslu. 
Yfirbyggðar svalir. 

Verð 37,9 millj. kr.

Eskivellir 7Bjarkavellir 1CBurknavellir 58

Ekki algjör sátt um 
Kaldárselsveg

Íbúar hafa áhyggjur af umferð og hávaða

Hljóðvistarlíkan var kynnt en það sannfærði ekki alla.
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Kíktu á vefverslunina:

Treystu 
okkur  
fyrir 
sölunni

Jakob Björgvin Jakobsson 
 hdl., löggiltur fasteignasali 

www.alltfasteignir.is
Bæjarhrauni 12 e.h.  560 5500

http://www.fjardarfrettir.is
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Hvað veldur því að flestir 
kynn ing ar fundir um skipu
lagsmál í Hafnarfirði snúast upp 
í karp og jafnvel ásakanir um að 
fólk sé ekki að vinna vinnuna 
sína? Þegar boðað er til 

kynningarfunda til að kalla eftir athugasemdum 
hlýtur markmiðið að vera að fá athugasemdir frá 
íbúum. Í upphafi er skipulagsáætlun kynnt og 
kallað eftir athugasemdum. Þetta er tiltölulega nýtt 
fyrir komulag og fæstir virðast skilja út á hvað það 
gengur og á stundum er skipulagsvinna þegar langt 
komin þegar slíkt er auglýst. Síðan eru 
kynningarfundir áður en skipulag er auglýst og þá 
er allt opið fyrir ábendingar og athugasemdir og 
síðan er oft kynningarfundur þegar lokatillaga 
hefur verið samþykkt og auglýst. Þá fer fram hið 
lögformlega ferli og allar athugasemdir þurfa að 
berast formlega.

A.m.k. tveir fundir hafa verð um Ásvallabraut 
og hafa þeir báðir einkennst af háværum deilum og 
ásökunum, sá fyrri þó sérstaklega. Oftast hafa þeir 
sig mest í frammi sem hafa mestra hagsmuna að 
gæta, búa næst eða eru með starfsemi þar sem 
breytingar geta haft áhrif  eðlilega. Hins vegar 
sjást færri almennir borgarar, t.d. þeir sem 
hugsanlega munu búa í nýbyggingarhverfunum.

Fundir eru auglýstir með misgóðum auglýsingum 
og aldrei eru fyrirhugaðar breytingar kynntar með 
skýringarmyndum og því áttar fólks sig ekki oft á 
hvað er í gangi. Bættar kynningar á frumstigum 
máls gætu hjálpað mikið til og leitt til samráðs.

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  

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

Laugardagur 1. apríl

Ferming í 
Víðistaðakirkju kl. 11

Sunnudagur 2. apríl

Sunnudagaskóli kl. 11
Rætur Gospelsins 

í Haukaheimilinu kl. 20
Áslaug Helga Hálfdánardóttir og  

kór Ástjarnarkirkju

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 2. apríl

Fermingarmessa kl. 10.30
Kór Víðistaðasóknar syngur
undir stjórn Helgu Þórdísar 

Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

www.vidistadakirkja.is

Zontaklúbburinn Sunna í Hafnarfirði hélt málþing 
þann 8. mars sl. í samvinnu við Samtök um endó
metríósu eða legslímsflakk á alþjóðlegum baráttudegi 
kvenna: Staða kvenna með endómetríósu innan 
heilbrigðiskerfisins; Lífsgæði og meðferðarúrræði.

Málþingið var haldið í viku endómetríósu, 4.  10. 
mars en ár hvert efna Samtök um endómetríósu til 
vitundarvakningar á landsvísu um sjúkdóminn. 
endómetríósa greinist hjá um 10% kvenna og því má 
telja að 176 milljónir stúlkna og kvenna um heim 
allan hafi sjúkdóminn. Meðalgreiningartími er langur 
eða allt að 7 til 10 ár og er vonast til að með umfjöllun 
megi stytta greiningartímann.

Fundurinn var haldinn í Hringsal Landspítalans við 
Hringbraut og var málþingið vel sótt en yfir 100 
manns mættu og hlustuðu á fjölbreytt erindi og 
pallborðsumræður í lokin þar sem stjórnendur spítal
ans, sérfræðingar um endómetríósu, læknar og 
sjúkraþjálfarar ásamt konum með sjúkdóminn tóku 
við spurningum úr sal. Boðið var upp á léttar veitingar 
fyrir og eftir málþingið.

Auk málþingsins fjölluðu snapparar, bloggarar og 
fjölmiðlar um endómetríósu þessa viku. Áberandi 
byggingar á höfuðborgarsvæðinu og víða um land 
voru lýstar upp í gulum lit sem er bæði litur Zonta og 

Samtaka um endómetríósu, meðal annars Harpa, 
Háskóli Íslands, Hallgrímskirkja, Borgarneskirkja, 
Seyðisfjarðarkirkja, Safnahúsið á Ísafirði og Gróttu
viti.

ZONTAKLÚBBURINN SUNNA Í 
HAFNARFIRÐI
Þetta var fyrsta málþing Zontaklúbbsins Sunnu en 

klúbburinn er á fjórtánda starfsári sínu og einn af sjö 
starfandi Zontaklúbbum á Íslandi. Zonta International 
eru alþjóðleg samtök kvenna sem vilja stuðla að bættu 
samfélagi og nýta styrktarfé sitt eingöngu í verkefni í 
þágu kvenna. Frá stofnun Zontaklúbbsins Sunnu í 
Hafnarfirði árið 2003 hafa ýmis verkefni hlotið styrki, 
á Íslandi sem og erlendis. Meðal annars hafa ungar 
konur í Yemen verið styrktar til mennta og ljósmæðrum 
í Afghanistan verið gefinn sérútbúinn tækjakostur 
fyrir vinnu þeirra.

Innanlands hefur Zontaklúbburinn Sunna veitt 
ýmsum verkefnum lið. Þar má nefna Miðstöð foreldra 
og barna og Kvennaráðgjöfina sem er endurgjaldlaus 
lögfræðiráðgjöf fyrir konur sem þess þurfa. Einnig 
hafa samtökin veitt „Blátt áfram“ styrk í baráttu þeirra 
gegn kynferðislegri misnotkun á börnum.

Formaður Sunnu er Dagný Sigurbjörg Jónsdóttir.

Zontakonur þinguðu um stöðu 
kvenna með legslímsflakk
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FARÐU ÚT
Hjá Gaman Ferðum leggjum við áherslu á að vera með 
góðar íbúðagistingar, fyrsta flokks hótel og gott verð.
Komdu með því sólin skín hjá Gaman Ferðum!

MEÐ GAMAN FERÐUM!

Tigotan **** 

Verðdæmi  TENERIFE Verðdæmi  SALOU

Verð miðað við 2 fullorðna. Hálft fæði innifalið. 
Ferðatímabil: 13.- 20. maí ‘17.
 

98.900 kr.Verð frá:

Dorada Palace **** 

73.900 kr.Verð frá:

Blaumar **** 

Miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Akstur og 
morgunverður innifalinn. Ferðatímabil: 2.- 10. júní ‘17.
Verð frá 110.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

96.000 kr.Verð frá:

Green Garden Resort 
& Suites **** 

78.900 kr.Verð frá:

Bæjarhraun 14, sími 560 2000 / gaman.is / gaman@gaman.is 

Verðdæmi  TOSSA DE MAR Verðdæmi  LLORET DE MAR 

Anabel **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn. Akstur og 
morgunverður innifalinn. Ferðatímabil: 12.- 20. júní ‘17.
Verð frá 91.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

78.900 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). 
Akstur og hálft fæði innifalið. Ferðatímabil: 12.- 20. júní ‘17.
Verð frá 89.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Ferðatímabil: 
20.- 27. júní ‘17. Verð frá 100. 500 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

GHT Sa Riera **** 

79.900 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna. Akstur og morgunverður 
innifalinn. Ferðatímabil: 29. maí - 6. júní ‘17.
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Páskaeggjaleit
Hin árlega páskaeggjaleit okkar verður næsta laugardag 
þann 1. apríl í Sjálfstæðishúsinu, Norðurbakka 1, kl. 10-12. 

Við byrjum á því að mála eggin sem síðan verða falin  
og krakkarnir fá vísbendingar um svæði til að leita á. 
Páskaegg í vinning, bæði stór og smá!

Kakó og vöfflur - Allir velkomnir.

Í síðustu viku samþykkti umhverfis 
og framkvæmdaráð Hafnarfjarðar að 
beina því til stofnanna bæjarins að 
hætta að nota helíum í gas
blöðrur. 

MERKILEGT 
FRUMEFNI
Vísindamenn hafa í nokkur 

ár kallað eftir slíku banni, 
vegna þess hversu dýrmætt 
efn ið er fyrir læknavísindi og 
önnur vísindi og þar sem það 
er af skornum skammti á jörð
inni. Helíum býr yfir einstaklega fjöl
breyttum og merkilegum eiginleik um 
og er gríðarlega verðmætt fyrir mann
kynið. Það er næstléttasta frum efnið og 
kaldasti vökvi sem vitað er um og er því 
oft notað til kælingar. Þrátt fyrir að vera 
eitt af algengustu frum efnum alheims
ins er helíum aðeins til í takmörkuðum 
mæli hér á jörðinni og það er eitt fárra 
frumefna sem leka úr lofthjúpi jarðar 
og út í geim þegar það er notað. Það er 
því ekki sjálfbært. Um þrjátíu prósent 
af helíumforða jarðar inn ar er að finna í 
námum í Bandaríkj unum og því miður 
er miklu af þessu dýrmæta gasi 
sólundað í hernað. 

MIKILVÆGT FYRIR 
VÍSINDIN
Helíum er gríðarlega mikilvægt fyrir 

læknavísindin og er notað í lækn
ingaskyni t.d í myndgreiningartæki eins 
og heilaskanna á sjúkrahúsum, við 
meðferð á asma, skurð lækningar og 
margt, margt fleira. Helíum er einnig 
mikil vægt fyrir rannsóknir á sviði 
geimvísinda. Það er notað í geimflaugar, 
alla stærstu sjónauka jarðarinnar og í 
ofurhraðalinn. 

HELÍUMSKORTUR
Fyrir nokkrum árum gætti mikils 

skorts á helíum í heim inum og þurfti að 

fresta fjölmörgum rannsóknum vegna 
þessa m.a. rannsóknir á heilanum og 
heilahrörnun svo eitthvað sé nefnt. En í 

fyrra bætti aðeins úr þegar 
upp götvaðist ný helíum upp
spretta í Tansaníu og hættu þá 
margir að tala fyrir algjöru 
banni á notkun helíums í 
gasblöðrur. En þrátt fyrir 
þennan fund heldur helíum 
áfram að hækka í verði og 
óþarfa notkun á þessu merki
lega efni sem við eigum ein
vörðungu í tak mörkuðum 

mæli heldur verðinu uppi fyrir þá sem 
raunverulega þurfa á því að halda í 
lækningaskyni. Á síðustu 15 árum 
hefur helíum hækkað í verði um 500%. 
Helíumfundurinn í fyrra forðaði okkur 
tímabundið frá heims krísu, en við verð
um að hugsa lengra en bara um okkar 
eigin kynslóð. Að end ingu gætu helíum 
byrgðir jarðar klárast og á meðan við 
höfum ekki enn fundið annað efni í 
lífsnauðsynleg lækninga tæki er galið 
að nota það í skreytingar. 

VERUM ÁBYRG
Þó að algjör skortur á helíum sé fram

tíðarvandamál og þó að notkun helíums 
í gasblöðrur sé aðeins lítill hluti af 
heimsnotkun þess þá er einstaklega 
óábyrgt að nýta þetta verðmæta gas í 
17. júní blöðrur og skreytingar. Þess 
vegna halda vísindamenn áfram að 
kallað eftir banni á óþarfa notkun 
helíums og borgir og svæði víðs vegar 
um heiminn hafa svarað með því að 
banna helíumblöðrur, bæði vegna 
helíums ins og einnig vegna slæmra 
áhrifa ruslsins af blöðrunum á dýralíf. 

Ég fagna því þess vegna að Hafnar
fjörður hefur ákveðið að taka þessa 
ábyrgu afstöðu í auðlindamálum 
heims  ins.

Höfundur situr í umhverfis- og fram-
kvæmdaráði fyrir Samfylkinguna.

Eyrún Ósk 
Jónsdóttir

Hættum að nota 
helíum í gasblöðrur

Þjónustuprammi frá Vélsmiðju Orms 
og Víglundar rak upp í fjöru skammt frá 
Sundhöllinni við Herjólfsgötu aðfara
nótt sl. fimmtudags. Hafði pramm  inn 
verið bundinn við aðra skipa  kvína sem 
einnig er í eigu vél smiðjunnar. Um 
nóttina kom all mikill veðurhvellur 
með vestan átt og myndast þá oft ólga í 
höfninni. Losnaði pramm inn og rak yfir 
hafnarmynnið og strand aði.

ÍBÚAR Á NORÐUBAKK
ANUM GÁTU FYLGST MEÐ 
ÚR STÚKUSÆTUM
Háfjara var morguninn eftir og 

pramminn var vel skorðaður í fjörunni. 
Voru starfs menn Orms og Víglundar 
komnir á staðinn upp úr kl. 10 til að 

þétta prammann áður en hann yrði 
dreginn á flot á flóðinu en gat hafði 
komið á hann.

Ekki var miklum vandkvæðum 
bund ið að ná prammanum á flot á 
síðdegisflóðinu á föstudag en hann er 
flatbotna og nálega 12 metra langur. 
Dró hafnsögubátur prammann út.

Skv. upplýsingum Ágústs Inga Sig
urðssonar hafnsögumanns er ekki vitað 
til að bátar hafi losnað frá bryggju þessa 
nótt enda ekki óalgengt að svona veður 
skelli á yfir vetrartímann. Reyndar var 
veður með verra móti og mikil ókyrrð í 
Straumsvíkuhöfn þar sem lóðsbátur 
þurfti að halda við stórt súrálsskip sem 
þar lá við bryggju.

Strandaði við 
Sundhöllina

 Þjónustuprammi losnaði frá flotkví

Pramminn sat örugglega á háfjöru við Herjólfsgötu.
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Hljóp aftur á 
undir 21 sek

Kolbeinn Höður Gunnarsson úr FH 
keppti í 200 m hlaupi í Missisippi um 
helgina og hjó nærri nýju Íslandsmeti 
sínu er hann hljóp á 20,99 sek. En hann 
er eini Íslendingurinn sem hefur hlaupið 
200 m á undir 21 sekúndu en Íslandsmet 
hans sem hann setti 19. mars sl. var 
20,96 sek. 

Til gamans má geta að Usain Bolt frá 
Jamaíka á heimsmetið í þessari grein en 
hann hefur hlaupið hraðast á 19,19 
sekúndum.

Röng mynd birtist með frétt af afreki 
hans í síðasta blaði.

Kolbeinn Höður Gunnarsson
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Fræðslufundir um peninga
fyrir ungt fólk 12–16 ára

Jón Jónsson, tónlistarmaður og hagfræðingur, heldur 
fræðslufundi um fjármál víða um land. 

Þriðjudaginn 4. apríl  verður hann í Flensborg í
Hafnarfirði kl. 19.30.

Við hvetjum unglinga og aðstandendur þeirra til 
að grípa tækifærið og verða flinkari í fjármálum. 

Nánari upplýsingar og skráning á
arionbanki.is/jonjonsson 

Allir velkomnir 

29. mars
 Mosfellsbær

3. apríl
Selfoss

10. apríl
 Borgarnes

21. mars
Borgartún

27. mars
Egilsstaðir

4. apríl 
Hafnarfjörður
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húsnæði
Stór íbúð eða sérbýli óskast til leigu í 
sumar. Upplýsingar í síma 8241763 eða 

bjorn@skrauta.is

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.

tapað - fundið

Dróni fannst á þaki Norðurbakka 11. 
Eigandi getur vitjað hans í síma 895 7292 

eða í saemundur@islandia.ia

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

Á DÖFINNI
Skógræktarfélagið
Aðalfundur Skógræktarfélags Hafnar-
fjarðar verður haldinn í Apótekinu, 
Hafnarborg í kvöld, fimmtudag kl. 
20. Kaffiveitingar. 
Að kaffihléi loknu mun Hannes Þór 
Haf steinsson náttúru- og garðyrkju-
fræðingur flytja erindi sem hann nefnir 
„sígrænar plöntur á Íslandi“. Þar mun 
hann fjalla um sígræna runna, tré og 
jurtir sem þrífast við íslenskar aðstæður 
og gleðja augað árið um kring.
Allir velkomnir. Hægt er að gerast félagi 
á staðnum. 

Hafnarborg
Sýningin Bók staflega - Konkretljóð á 
Íslandi frá 1957 til samtímans stendur 
yfir í aðalsal Hafnarborgar. Í Sverrissal 
stendur yfir sýning á verkum úr 
stofngjöf Hafnarborgar.

Með allt á hreinu
Sýningar nemenda á söngleiknum 
Með allt á hreinu eru í íþróttahúsi 
Víðistaðaskóla. Frumsýning föstu-
dag k. 19.30. Sýningar laugardag 
og sunnu dag kl. 14 og 17. Allir vel-
komnir. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Langar þig að reima á þig hlaupaskóna 
og hreyfa þig úti í sumar?

Þá gefst þér tækifæri til að vera hluti af frábær um hlaupahóp en 
Hlaupahópur FH fer af stað með 8 vikna byrjendanámskeið  

þriðjudaginn 18. apríl, kl. 17.30 í anddyri Kaplakrika 
Sérstök æfingaáætlun er í boði og stefnt er að því að allir í hópnum geti hlaupið 5 km samfellt í lok námskeiðs. 

Æfingar verða á eftirfarandi tímum:
Þriðjudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Fimmtudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Laugardaga kl. 9   – frá Suðurbæjarlaug

Verð: 12.000 kr. Innifalið er félagsgjald í 6 mánuði.

Nánari upplýsingar veitir: thora_gisla@hotmail.com

www.hhfh.is

Hlaupahópur FH

Hafnarfjarðarbær gekk til samninga 
við Embætti landlæknis þess efnis að 
taka þátt í verkefninu Heilsueflandi 
samfélag þann 5. mars 2015. Í framhaldi 
var unnin heilsueflandi stefna fyrir 
Hafnarfjörð. Greining var unnin um 
heilsu eflandi samfélag og aðgerðar
áætl  un var svo gerð og byggðist á 
grein  ingunni.

Megin inntakið er að Hafnarfjarðarbær 
ásetur sér að stuðla að aukinni vellíðan 
íbúa með heilsueflandi aðgerðum til 
frambúðar. Þrjú meginmarkmiðin eru 
að efla vellíðan íbúa, efla opin svæðí og 
göngu og hjólastíg og jafna aðgengi og 
hvetja íbúa til að neyta hollrar fæðu.

Þann 22. mars sl. var haldin mikil 
skrautsýning og átakinu formlega 
hleypt af stokkunum. Leikskólabörn, 
eldri borgarar, grunnskólanemendur og 
fram haldsskólanemendur, samtals um 
250 manns tóku þátt, hlupu einn hring 

á hlaupabrautinni í Frjálsíþróttahöllinni 
í Kaplakrika eða gengu og yngstu 
börnin tóku þátt heilsuleikunum.

Heilsueflandi Hafnarfjörður
Mikið lagt í setningarathöfn tveimur árum eftir samning við Landlæknisembættið

Íþróttaálfurinn fékk alla (flesta) til að 
hreyfa sig og eldri borgarar, sem 
nýta Frjálsíþróttahöllina til að ganga 
í, tóku þátt með börnunum.
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Handbolti: 
1. apríl kl. 13.30, Ásvellir 

Haukar - ÍBV, úrvalsdeild kvenna

1. apríl kl. 16, Kaplakriki 
FH - ÍR, 1. deild kvenna

4. apríl kl. 19.30, Varmá 
Afturleding - Haukar, úrvalsdeild karla

4. apríl kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Selfoss, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
Fylkir  Haukar: 2530
Valur U  FH: 1924

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  FH: (miðvikudag)

FH  Grótta: 2820
FH  Afturelding: 3026

ÍBV  Haukar: 4023

Fótbolti: 
30. mars kl. 19, Ásvellir 

Haukar - Víkingur R, bikar karla - A

30. mars kl. 19, Seltjarnarnes 
Grótta - Haukar, bikar karla - A deild

31. mars kl. 19, Ásvellir 
Haukar - Selfoss, bikar kvenna - B deild

5. apríl kl. 18, Ásvellir 
Haukar - Grindavík , bikar kvenna - B

ÚRSLIT KVENNA:
Breiðablik  FH: 42

KR  Haukar: 10

ÍÞRÓTTIR

Þrír félagar í Sundfélagi Hafnafjarðar 
voru heiðraðir með gullmerki Sund
sambands Íslands á þingi þess um síð
ustu helgi. 

Hlín Ástþórsdóttir vara formaður 
fyrir farsæla 16 ára stjórnar setu í SSÍ og 
óeigingjörn störf í þágu sundíþrótta á 
Íslandi. Klaus Jürgen-Ohk þjálfari SH 
fyrir góð störf í þágu sundhreyfingarinnar 
á Íslandi og góðan árangur sundfólks 
undir hans stjórn á Ólympíuleikum, 
heims meistara og Evrópumeistara
mót um. Karl Georg Klein fyrir fag
lega mótstjórn á Smáþjóðaleikum á 
Íslandi 2015 og störf í þágu sund

íþróttarinnar á Íslandi. Alls fengu átta 
manns gullsmerki SSÍ að þessu sinni.

Körfubolti

Haukar áfram 
í úrvalsdeild
Haukar enduðu í næst neðsta sæti 

úrvalsdeildar kvenna í körfubolta og 
leika því áfram í úrvalsdeild en lið 
Grindavíkur fellur í 1. deild. Liðinu 
hafði verið spáð falli en Haukastelpur 
blésu á þá spádóma.

Lokastaðan í úrvalsdeild kvenna
Nr. Lið L U T S Stig/Fen +/-
1. Snæfell 28 22 6 44 2031/1752 279
2. Keflavík 28 22 6 44 2068/1721 347
3. Skallagrímur 28 19 9 38 2056/1878 178
4. Stjarnan 28 14 14 28 1870/1909 -39
5. Valur 28 12 16 24 2061/2038 23
6. Njarðvík 28 10 18 20 1884/2129 -245
7. Haukar 28 8 20 16 1720/1924 -204
8. Grindavík 28 5 23 10 1817/2156 -339

Karlalið Hauka barðist við fall
drauginn í úrvalsdeildinni en með 
þremur góðum sigrum í síðustu leikj
unum tókst þeim að tryggja stöðu sína í 
deildinni. Sérstaklega voru sætir 
sigrarnir á móti Stjörnunni og Tindastóli 
sem enduðu í 2. og 3. sæti deildarinnar.

Lokastaðan í úrvalsdeild karla
Nr. Lið L U T S Stig/Fen +/-
1. KR 22 17 5 34 1920/1732 188
2. Stjarnan 22 16 6 32 1884/1715 169
3. Tindastóll 22 15 7 30 1957/1794 163
4. Grindavík 22 13 9 26 1877/1857 20
5. Þór Þ. 22 12 10 24 1856/1769 87
6. Keflavík 22 11 11 22 1927/1861 66
7. ÍR 22 11 11 22 1767/1764 3
8. Þór Ak. 22 11 11 22 1867/1858 9
9. Njarðvík 22 10 12 20 1852/1877 -25
10. Haukar 22 9 13 18 1819/1821 -2
11. Skallagrímur 22 7 15 14 1886/2012 -126
12. Snæfell 22 0 22 0 1693/2245 -552 

Hafnarfjarðarbær hefur ítrekað beiðni 
sína um fjölgun dagdvalarrýma á 
Sólvangi en fjöldi þeirra hefur verið 
óbreyttur frá 2013 er velferðarráðuneytið 
veitti heimild til rekstur 8 dagdvalarrýma 
á Sólvangi.

Fólk hefur verið á biðlista meira og 
minna frá því byrjað var að veita þessa 
þjónustu 1. júní 2013 og hefur 
Hafnarfjarðarbær í tvígang óskað eftir 
fjölgun rýma, fyrst í maí 2014 og síðan 
í ágúst 2015. Í svörum ráðuneytisins 
hefur komið fram að ráðuneytið hafi 
skilning á mikilvægi dagdvalar sem 
stoðþjónustu við aldraða og að ráðu
neytið hafi í raun lagt áherslu á það 

undanfarin misseri að fjölga slíkum 
úrræðum. Þar hefur einnig komið fram 
að ráðuneytið muni leitast við að fjölga 
dagdvalarrýmum í samræmi við 
forgangsröðun á þörf fyrir þjónustu og 
fjárlög.

Að sögn Rannveigar Einarsdóttur 
sviðsstjóra fjölskylduþjónustu 
Hafnarfjarðarbæjar eru nú 12 
einstaklingar á biðslista. „Það er 
auðvitað óásættanlegt að biðlisti sé í 
svo mikilvæga stoðþjónustu sem á að 
stuðla að því að eldri borgarar geti búið 
lengur sjálfstætt á eigin heimilum,“ 
segir Rannveig í samtali við 
Fjarðarfréttir.

Skortur á 
dagdvalarrýmum

Hafnarfjarðarbær ítrekar ósk um fleiri rými

Vortónleikar Lúðrasveitar Hafnar
fjarðar verða haldnir í Hafnarborg á 
laugardaginn kl. 17.

Bróðurpartur verkanna á efnisskránni 
var saminn fyrir leiksvið eða hvíta 
tjaldið. Má á tónleikunum hlýða á 
kvikmyndatónlist eftir John Williams 
og Danny Elfman, tónlist Claude

Michels Schoenberg úr Vesalingunum, 
og kafla úr svítu fyrir sviðshljómsveit 
eftir Dmítríj Sjostakóvítsj. Að auki 
verða flutt lög eftir Astor Piazzolla, 
Chick Corea og fleiri.

Stjórnandi Lúðrasveitar Hafnarfjarðar 
er Rúnar Óskarsson.

Ókeypis fyrir 16 ára og yngri.

Lúðrasveitartónleikar 
á laugardag

Vortónleikar í Hafnarborg kl. 17

Sólvangur.
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Fengu gullmerki SSÍ
Þrír SH-ingar heiðraðir af Sundsambandi Íslands

 F.v.: Trausti Gylfason, Karl Georg Klein, Unnur Sædís Jónsdóttir, Málfríður 
Sigurhansdóttir, Steindór Gunnarsson, Klaus Jürgen-Ohk, Hlín Ástþórsdóttir.

Hrafnhildur  
í stjórn SSÍ

Þrír SHingar voru kjörnir í stjórn 
Sundsambands Íslands síðustu helgi, 
þau Björn Sigurðsson, Hrafnhildur 
Lúthersdóttir og Margrét Gauja 
Magnúsdóttir. Hörður J. Oddfríðarson, 
var endurkjörinn formaður en aðrir í 
stjórn eru Hilmar Örn Jónasson, Jón 
Hjaltason, Jóna Margrét Ólafsdóttir, 
Bjarney Guðbjörnsdóttir og Elsa María 
Guðmundsdóttir.Ný stjórn Sundsambandsins ásamt enduskoðanda. Margrét Gauja var fjarverandi.
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Sími: 555 7030
www.burgerinn.is
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565 3066
896 4613
gudni@
fjardarfrettir.is

Þannig nærðu 
best til 
Hafnfirðinga!

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

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Rekstrarfélag Eskju ehf., dótturfélag 
Eskju hf., hefur selt bolfiskvinnslu 
félagsins að Óseyrarbraut í Hafnarfirði og 
hættir rekstri. Ástæða sölunnar er breytt 
rekstrarumhverfi í vinnslu á bolfiski og 
einnig breyttar áherslur í rekstri félagsins 
með tilkomu nýs uppsjávarfrystihúss á 
Eskifirði. Félagið mun í kjölfarið einbeita 
sér ennfrekar að uppsjávarveiðum og 
vinnslu ásamt því að halda áfram frekari 
uppbyggingu á Eskifirði.

Þessar breytingar hafa í för með sér 
uppsagnir 20 starfsmanna hjá dótturfélagi 
Eskju hf.

KAMBUR FLYTUR Í 
HÚSNÆÐI ESKJU
Kaupandi bolfiskvinnslunnar er Fisk

vinnslan Kambur ehf. sem hefur haft 
vinnslu sína að Fornubúðum 1 í Hafnar
firði.

Hinrik Kristjánsson eigandi Kambs 
segir nýja húsnæði gefa mikla möguleika  
fyirr fyrirtækið sem er með 23 manns í 
vinnu við fiskvinnslu. Nú fái fyrirtækið 
frysti klefa og hráefnisgeymslu og segist 
Hinrik reikna með að bæta við einhverjum 
starfs mönnum en aldrei brúa það skarð 
sem uppsagnir hjá Eskju valdi.

ÞAÐ HAFA ÁÐUR KOMIÐ 
ÖLDUDALIR
Aðspurður hvort hátt gengi hafi ekki 

áhrif á starfsemi Kambs eins og annarra 
segir Hinrik svo auðvitað vera en hann 
hafi trúa á starfseminni og þegar menn eru 
búnir að starfa að veiðum og fiskvinnnslu 
allt sitt líf þá viti menn að það komi 
öldudalir en það hafi alltaf birt upp um 
síðir og þá sé mikilvægt að standa klár 
þegar færi gefast. 

Nú verði unnið að því að gera afurðina 
verðmætari og tækifæri gefist nú til þess í 
nýju húsnæði, en núverandi húsnæði væri 
orðið allt of lítið. Reiknar hann með að 
hefja notkun á nýja húsnæðinu í maí eða 
júní.

Kambur gerir út tvo krókabáta en Hinrik 
segir að búið sé að semja við Trefjar um 
smíði í nýjum stórum og mjög fullkomn
um bát sem koma á í staðinn fyrir bátana 
tvo. Er afhending á bátnum áætluð í 
febrúar/mars á næsta ári.

Húsnæðið við Óseyrarbraut sem Kambur hefur keypt.

VANTAR ALLAR GERÐIR 
EIGNA Á SÖLUSKRÁ

Hafið samband við sölumenn okkar
Hilmar Þór Bryde s. 892 9694  Hlynur Halldórsson s. 698 2603  Helgi Jón Harðarson s. 893 2233  Víglundur Helgason s. 891 9981

Kambur kaupir bolfiskvinnslu 
Eskju við Óseyrarbraut
Rekstrarfélag Eskju segir upp 20 starfsmönnum í Hafnarfirði

Hinrik Kristjánsson.
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Flensborgarskólinn hefur allt frá 1996 staðið fyrir 
stærðfræðikeppni fyrir grunnskólanemendur í 8., 9. 
og 10. bekk. Umsjón með keppninni í ár hafa þær 
Matthildur Rúnarsdóttir og Sólveig Kristjánsdóttir.

Í ár tóku 142 nemendur úr 7 grunn skólum bæjarins 
þátt. Best þátttaka var í 8. bekk þar sem 71 nemandi 
keppti, 40 nemendur úr 10. bekk kepptu og 31 úr 9. 
bekk. Tíu efstu í hverjum árgangi voru heiðraðir og 
fengu páskaegg og bíómiða að gjöf en verðlaun í 
keppninni voru afhent í Flensborgarskólanum sl. 
mánudag.

8. bekkur
1. Egill Magnússon, Víðistaðaskóla
2. Íris Rós Heimisdóttir, Víðistaðaskóla
3. Anína Marín Thorstensen, Setbergsskóla

9. bekkur
1. Áróra Friðriksdóttir, Víðistaðakóla
2. Auður Rán Pálsdóttir, Öldutúnsskóla
2. Anja Amelia Miriam Sverrisson, Alþjóðaskólanum
10. bekkur
1. Adíb Már Loftsson, Setbergsskóla
2 Ísabella Mist Heiðarsdóttir, Setbergsskóla
3. Steinunn María Bergþórsdóttir, Áslandsskóla
Sjá nánar á www.fjardarposturinn.is

Sigruðu í stærðfræðikeppni

Egill Anína Auður Áróra

Steinunn
Adíb

Ísabella
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