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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Gleraugnaverslun

Strandgötu, Hafnar�rði
Sími 555 7060

www.sjonlinan.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17

Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600

as@as.is

www.as.is

FH-ingar sigruðu Sel fyss-
inga í Kaplakrika á þriðju dag, 
í hörkuleik og tryggðu sér 
þannig deildarmeistaratitilinn 

í handbolta karla 2017. Jafnt 
var í hálfleik eftir að Sel fyss-
ing ar höfðu ávallt verið skrefi 
á undan en FH tók völd  in í 

síðari hálfleik og sigraði með 
6 marka mun. 

Nánar má lesa um leikinn á 
www.fjardarfrettir.is 

Strandgata 75 • 583 6000 • vonmathus.is • facebook/vonmathus

FH deildarmeistari eftir 
aldarfjórðungs bið

Mikill fögnuður í Kaplakrika er FH vann Selfoss 28-22

Langri bið eftir bikar lauk á þriðjudag og deildarmeistaratitlinum fagnað ákaft.
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Þín verslun 
í Hafnarfirði 

20%afsláttur 
af Hitachi og Dewalt

VERKFÆRADAGAR!
SÚPER

Verslaðu á husa.is
Frí heimsending í Mars ef verslað

er fyrir 5.990 kr. eða meira

Stofnuð 1983

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ

HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR

Hilmar Þór Bryde
sími 892 9694

Hlynur Halldórsson 
sími 698 2603

Helgi Jón Harðarson 
sími 893 2233

Viglundur Helgason
sími 891 9981

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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Fyrir stuttu benti flest til þess 
að Haukar yrðu deildarmeistarar 
í handbolta. Efri hluti deild ar-
innar var þó jafn og allt gat gerst. 
Það sannaðist í næst síðustu um -
ferðinni þegar FH, Haukar og 

ÍBV gátu þá öll orðið deildarmeistarar. FH gerði þá 
út um vonir Hauka með tveggja marka sigri og 
ÍBV tapaði stigi svo FH þurfti aðeins jafntefli í 
síðasta leik til að sigra, sama hvernig hinir leikirnir 
fóru. Svo fór að Haukar og ÍBV sigruðu í sínum 
leikjum og FH örugglega í sínum og enduðu því 
með 37 stig eftir 27 umferðir og höfðu aðeins 
tapað 6 leikjum.

Það eru forréttindi fyrir handboltaáhugamenn að 
búa í Hafnarfirði með slík lið sem FH og Hauka 
sem bæði eiga sér glæsta sögu í handboltanum, þó 
saga FH nái mikið lengra aftur og er stjörnum 
prýdd. En Haukar hafa verið með besta liðið á 
þessari öld og það verður spennandi að fylgjast 
með úrslitakeppninni þar sem átta lið keppa um 
Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla. FH mætir 
Gróttu í fyrstu umferð og Haukar mæta Fram. 

Það væri fagnandi ef Hafnarfjarðarbær stofnaði  
hús næðisjálfs eignarstofnun sem byggði og leigði 
íbúðir án hagnaðarsjónarmiða. Mikil þörf er á 
hagstæðu leiguhúsnæði fyrir alla og gerði 
Hafnarfjarðarbær ungum hafnfirskum fjölskyldum 
mikinn greiða ef hratt og örugglega yrði unnið að 
stofnun slíks félags og lóðum úthlutað undir slíkar 
íbúðir. Tillaga um þetta efni var lögð fram í 
bæjarstjórn og var henni vísað til umræðu í bæjar-
ráði.

Það væri í raun undarlegt og grafalvarlegt ef 
bæjarfulltrúar, sem kosnir eru af íbúum bæjarins 
legðust gegn slíkri tillögu enda öllum ljós sú 
alvarlega staða sem ungt fólk er komið í við að 
kaupa eða leigja íbúðarhúsnæði.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

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

Sunnudagur 9. apríl

Guðsþjónusta og 
sunnudagaskóli kl. 11

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 9. apríl

Fermingarmessa kl. 10.30
Kór Víðistaðasóknar syngur
undir stjórn Helgu Þórdísar 

Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

www.vidistadakirkja.is

Orlofsnefnd Húsmæðra  
í Hafnarfirði
auglýsir kynningar- og skráningarfund  
vegna orlofsferða á árinu 2017. 

Fundurinn veður haldinn í sal eldri borgara Hraunseli 
Flatahrauni 3, fimmtudaginn 27. apríl kl. 17.30

Farið verður til Norður Englands 26.-31. október nk.                    
og í jólaferð til Trier 1.-5. desember nk

Rétt til þess að sækja um orlofsferð hefur sérhver kona sem veitir  
eða hefur veitt heimili forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf.

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar:  
Svanhildur Guðmundsdóttir, sími 698 0472, Kristín Edvardsdóttir sími 861 6150 
og Hildur Helga Gísladóttir sími 699 2696.

           Orlofsnefndin.

Hafnarfjörður skartaði sínu fegursta þegar hlauparar 
víðs vegar að, á öllum aldri mættu til leiks í miðbæ 
Hafnarfjarðar sl. fimmtudag en kl. 19 hófst þar keppni 
í 5 km götuhlaupi. Var þetta þriðja og síðasta hlaupið 
í árlegri hlauparöð sem Hlaupahópur FH stendur fyrir.

Hlaupið var frá Strandstígnum við Fjörukrána og 
hlaupið vestur og norður fyrir Hrafnistu og snúið við 
og hlaupin sama leið meðfram sjónum.

Arnar Pétursson (26) úr ÍR varð fyrstur á 15,37 
mín. sem er næst besti tími sem náðst hefur í þessum 
hlaupum. Hefur hann því unnið öll þrjú hlaupin. 
Ingvar Hjartarson (23) úr Fjölni varð annar á 16,11 
mín. Þórólfur Ingi Þórsson (41) úr ÍR varð þriðji á 
16,20 mín og setti hann aldursflokkamet í 40-44 ára 
flokki í 5 km götuhlaupum. Þórólfur Ingi Þórsson 
varð þriðji og setti nýtt aldursflokkamet í 5 km 
götuhlaupi

Arndís Ýr Hafþórsdóttir (29) úr Fjölni varð fyrst 
kvenna og og í 6. sæti á 17,52 mín. Hún varð fyrst 
kvenna í öllum þremur hlaupunum og setti nýtt 
brautar met. Elín Edda Sigurðardóttir (28) úr ÍR varð 
önnur kvenna og í 12. sæti á 18.39 mín. Andrea 
Kolbeinsdóttir (18) úr ÍR varð þriðja kvenna og í 15. 
sæti á 18,56 mín.

247 kepptu í  5 km hlaupi
Arnar Pétursson úr ÍR sigraði í þriðja hlaupinu í röð

Arnar Pétursson lætur sig ekki muna að stökkva upp rétt áður en hann kemur langfyrstur í mark.
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Nýja Rancilio Classe 11 Xcelsius kaffivélin er komin til landsins  
og hefur fengið verðugt pláss hjá okkur í Bike Cave Hafnarborg.

Kökurnar okkar eru umtalaðar enda bakaðar á staðnum af ástríðu. 
Alltaf frábært verð á kaffi og meðlæti og þú ert velkominn :)

Hafnarborg, Hafnarfirði • Opið alla daga kl. 9-22
www.bikecave.is • sími 770 3113 • Erum á Facebook

Þann 30. mars síðastliðinn var 
haldinn stofnfundur Hollvinasamtaka 
Hrafnistu í Hafnarfirði. Mjög góð 
þátttaka var á fundinum og þar ríkti svo 
sannarlega samhugur meðal 
fundarmanna. 

Hrafnista í Hafnarfirði tók til starfa 
árið 1977 og hefur þjónað Hafn-
firðingum vel í gegnum tíðina. Velunn-
urum Hrafnistu í Hafnarfirði þótti því 
vel við hæfi á þessum merku tíma-
mótum að stofnuð yrðu hollvinasamtök 
heimilisins. En eitt af markmiðum 

samtakanna er að styðja við starfsemi 
og velferð heimilisins.

Á stofnfundinum var kosið í stjórn 
sem mun leiða áfram starfsemi holl-
vinasamtakanna. 

Stjórnina skipa þau Helga Magnús-
dóttir, Magnús Gunnarsson, Ásta 
Ágústsdóttir, Sigríður Karlsdóttir og 
Geir Jónsson. Varamenn eru Brynjar 
Geirsson og Logi Geirsson. Skoðunar-
menn reikninga eru Jórunn Jörundsdóttir 
og Jenný Forberg. Tengiliður fyrir hönd 
Hrafnistu í Hafnarfirði er Anna Björg 
Sigurbjörnsdóttir. 

Hollvinasamtök 
Hrafnistu stofnuð
Hrafnista í Hafnarfirði fagnar 40 ára afmæli í ár

F.v.: Anna Björg Sigurbjörnsdóttir tengiliður fyrir hönd Hrafnistu, Geir 
Jónsson, Jórunn Jörundsdóttir, Helga Magnúsdóttir, Jenný Forberg, Sigríður 
Karlsdóttir, Ásta Ágústsdóttir og Magnús Gunnarsson. Með þeim á myndinni 
er Árdís Hulda Eiríksdóttir, forstöðumaður Hrafnistu í Hafnarfirði.

Sl. mánudag var sérstakur dagur 
einhverfu og margt gert til að vekja 
athygli á einhverfu og að fræða fólk um 
hana. Hefur margt verið gert í leik- og 
grunnskólum landsins og hefur 
Setbergsskóli m.a. annars núna verið 
með þemaviku um einhverfu þar sem 
allir hafa tekið þátt, unnið verkefni um 
einhverfu sem eru svo til sýnis í 
skólanum.

Í Setbergsskóla er rekin einhverfu deild 
samhliða skólastarfinu. Börnin fylgja 
bekkjarfélögum sínum eins og kostur er 
en Bergið, eins og deildin kallast, er 
athvarf fyrir einhverfu börnin þegar á 

þarf að halda og þar er reynt að sinna 
ein stakl ingsmiðuðum þörfum þeirra.

Verkefnin sem unnin hafa verið í 
þemastarfi Setbergsskóla eru til þess 

fallin að opna umræðuna og auka 
skilning skólabarnanna á því hvað felst 
í einhverfunni.

Þá hefur Jóhanna Björg Másdóttir, 
deildarstjóri sérdeildar skólans, sent 
kennurum skólans fræðslu pakka sem 

þeir nýta í bekkjarstarfinu á bláa 
deginum. en þar hefur m.a. verið bent á 
„Introvert“ myndband Jóhönnu Ýrar 
Jónsdóttur frá Vestmannaeyjum. 

Í ár bætist í fræðsluflóruna nýtt 
íslenskt fræðsluefni um einhverfu ætlað 
börnum sem Styrktarfélag einhverfra 
barna hefur látið gera fyrir styrktarfé 
sem safnaðist í fyrra. Myndbandið er 
aðgengilegt á www.blarapril.is

Yngri börn í leikskóla
Frá og með hausti 2017 verður 

börnum sem eru fædd frá janúar til og 
með maí 2016 boðið að hefja dvöl í 
leikskóla og verða því yngstu börnin 14 
og 15 mánaða þegar þau byrja á 
leikskóla.

Frá og með áramótum var einnig 
bætt verulega í niðurgreiðslur til dag-
foreldra og sérstök niðurgreiðsla er 
greidd eftir 18 mánaða aldur og 
þjónusta dagforeldra því raunverulegur 
valkostur fyrir foreldra ungra barna.

Blár dagur einhverfu
Öflugt þemastarf í Setbergsskóla sem hefur athvarf fyrir einhverf börn
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Bræðralag

Tónleikar bræðranna  
Friðriks Dórs og Jóns Jónssonar  
í samstarfi við 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar  
og Lækjarskóla

Miðasala á tix.is
Miðaverð 2.500 kr. | 1.500 fyrir 12 ára og yngri.

Sinfóníuhljómsveit Tónlistarskóla Hfj. 
Unglingakór Lækjarskóla 
Lúðrasveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
Danshópur úr Lækjarskóla 

Rytmaband úr Tónkvísl 
Eldri hópur forskólans
Nemendur úr Tónlistarskóla Garðabæjar

Flutt verða 11 lög þeirra bræðra í útsetningu kennara Tónlistarskólans

laugardaginn 22. apríl kl. 14 og 16
Íþróttahúsinu Strandgötu

Mikil óánægja hefur verið með nú -
gildandi skiltareglugerð Hafnar fjarð ar-
bæjar að sögn bæjarstjóra, sérstaklega 
fyrirtæki á Völlunum. „Embættis-
mennakerfið hefur verið eins og stórt 

olíuskip og það hefur verið erfitt að fá 
menn til að taka þetta til endurskoðunar,“ 
segir bæjarstjóri í umræðu um skiltamál 
í bæjarstjórn.

Stór skiltaturn sem Iceeignir sótti um 
á lóð Icelandair var orsök umræðunnar 
en skiltið stenst ekki ákvæði núgildandi 
skiltareglugerðar.

Eftir all mikla umræðu í bæjarsjórn 
var samþykkt með 7 atkvæðum að 
heim ila Iceeignum að reisa upplýs inga-
turn innan byggingarreits á lóðinni 
Flugvellir 1 en skiltið er á besta stað við 
Reykjanesbrautina. Er líklegt að sam-
þykktin ýti af stað fjölmörgum um -
sókn um um skilti.

„Eins og stórt olíuskip“
Bæjarstjóri segir mikla óánægju með skiltareglugerð

FJÖRÐUR

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

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði, sími 519 5900

Ertu í fasteignahugleiðingum? 
Vantar allar gerðir eigna á skrá!  Frítt söluverðmat

Páll B. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Ársæll Steinmóðsson 
aðst.m. í lögg.námi

Ársæll Steinmóðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala  

sími 896 6076 
as@remax.is

Vilja að 
Hafnar  fjarðar-

bær stofni 
leigufélag

Hnotið í að stórar tillögur 
séu lagðar fram beint í 

bæjarstjórn
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir 

bæjarfulltrúi Vinstri grænna  ásamt 
fulltrúum Samfylkingar hefur lagt fram 
tillögu í bæjarstjórn um stofnun hús-
næðisjálfs eignarstofnunar sem sæi um 
byggingu íbúða og bjóða til leigu án 
til lits til efna hags og annarra aðstæðna 
og án hagnaðarsjónarmiðs.

„Í ljósi alvarlegs skorts á leiguhúsnæði 
á viðráðanlegu verði á húsnæðismarkaði 
leggja fulltrúar Vinstri grænna og Sam-
fylkingar til að Hafnarfjarðarbær stofni 
leigufélag sem ekki er rekið í hagnaðar-
skyni (non profit leigufélag) skv. 
heimild 38. gr. laga nr. 44/1998 um 
hús næðismál. Leigufélagið væri hús-
næðissjálfs eign ar  stofnun sem sæi um 
byggingu íbúða sem standa al menn ingi 
til boða til leigu án tillits til efna hags 
eða ann arra aðstæðna, gegn viðráð-
anlegu leigu gjaldi sem miðast við 
af borganir, vexti af lánum, vaxta kostn-
að, almennan rekstr ar kostnað og annan 
kostnað af íbúðinni.“ 

Fyrstu viðbrögð komu frá Ólafi Inga 
Tómassyni (D) sem kvartaði yfir fátæk-
legum gögnum um málið og taldi 
óeðli  legt að leggja svona stórt mál beint 
fyrir bæjarstjórn í stað þess að leggja 
það fram í ráðum bæjarins. Elva Dögg 
benti á að það væri fylli lega löglegt að 
leggja tillögur beint fyrir bæjarstjórn og 
sagðist fagna því að til lög unni yrði 
vísað til afgreiðslu í bæjar ráði.

Nokkur umræða var um málið þó 
almennt virtust menn fagna úrslausnum 
í húsnæðismálum. Ekki er gert ráð fyrir 
að nýtt væru stofnframlög frá ríki og 
bæ og ekki gert ráð fyrir að Hafnar-
fjarðarbær leggi fé í verkefnið.

Bæjarstjórn samþykkti samhljóða að 
vísa málinu til bæjarráðs.

Elva Dögg Ásudóttir Kistinsdóttir

Dvergslóðin

Fjórir fá 
að bjóða í

Fjögur byggingarfyrirtæki tóku þátt í 
forvali um rétt til að gera tillögu og 
bjóða í lóðina Lækjargötu 2 þar sem 
Dvergur stendur nú. Öll stóðust þau 
hæfismat en alls gátu mest 5 fyrirtæki 
fengið að bjóða í.

Þetta eru fyrirtækin E3 ehf, með 
Arkibúllunni og fl., Fjarðarmót með 
Ask arkitektum og fl., GG verk ehf. 
með Krads og fl. og JTV ehf. með 
Batteríinu og fl.

Niðurrif á Dvergshúsinu hefur verið 
samþykkt og stefnt er að því að rífa 
húsið í júlí.
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Ingvar S. Jónsson f.v. íþróttafulltrúi 
hjá Hafnarfjarðarbæ var sl. föstudag 
heiðraður af Íþróttabandalagi Hafnar-
fjarðar f.h. íþróttafélaganna í Hafnar-
firði. Var það gert í hádeginu í félags-
heimili Golfklúbbsins Keilis.

Hrafnkell Marinósson, formaður 
ÍBH, rakti feril Ingvars í Hafnarfirði en 
hann flutti til bæjarins 1974. Hóf hann 
að þjálfa yngri flokka hjá Haukum í 
handbolta og hefur hann verið af 
sumum kallaður faðir körfuknattleiksins 
í Hafnarfirði. Hann var íþróttakennari 
og síðar íþróttafulltrúi þar til honum og 
öðrum starfsmönnum íþróttaskrif stof-
unnar var sagt upp í hagræðingu fyrir 
skömmu.

Var Ingvar heiðraður með gullmerki 
Íþróttabandalags Íslands og þökkuð 
unnin störf.

Arnar Borgar Atlason formaður Keil-
is þakkað Ingvari einnig fyrir góð störf 
og var hann heiðraður af Keili með 
gullmerki félagsins.

Karl Georg Klein formaður SH þakk-
aði Ingvari góð störf og heiðraði hann 
með gullmerki Sundfélags Hafnar-
fjarðar.

Guðbjörg Norðfjörð varaformaður 
Körfuknattleikssambands Íslands 

þakk aði Ingvari góð störf og það gerðu 
Viðar Halldórsson, formaður FH, Guð-
mundur Árni Stefánsson og Ingvar 
Viktorsson, fv. bæjarstjórar og FH-ingar 
og Magnús Gunnarsson, fram kvæmd-
astjóri Hauka og fv. bæjarstjóri.

Voru öll á einu máli um að Ingvar 
hafi rækt sitt starf af mikilli alúð, verið 

óum deildur og verið íþróttamálum í 
Hafnar firði til heilla.

Ingvar þakkaði allan þennan heiður 
og sagðist hafa átt mjög skemmtilegan 
tíma og átt góð samskipti við íþrótta-
félögin.

Fleiri myndir frá viðburðinum má sjá 
á www.fjardarfrettir.is

þjónusta
Sorptunnuþrif 

Við komum þrífum og sótthreinsum 
tunnurnar, geymsluna og rennuna. 

Háþrýstiþrif sími 777 8656

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

Þetta hjól fanns á Óla Rúns túni.  
Ef einhver saknar hjólsins má hafa 

samband í síma 696 4920.

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
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.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

-stöðin

Hafnfirska leigubílastöðin

520 1212

T A X I

Fv. íþróttafulltrúi heiðraður
Var sagt upp í hagræðingu bæjarins en íþróttahreyfingin heiðraði hann rækilega

Ingvar S. Jónsson fékk gullmerki ÍBH, Keilis og Sundfélags Hafnarfjarðar.

Sl. fimmtudag var boðsundskeppni 
grunnskólanna haldin í Laugardalslaug. 
Keppt var í innilauginni í 25 m braut og 
voru 64 sveitir skráðar til leiks. Í hverri 
sveit eru 8 sundmenn og því rúmlega 
500 grunnskólanemar sem kepptu. 
Gríðarleg stemmning var í lauginni og 
keppendur hvattir áfram af sínum 
félögum og spennan mikil.

Keppt var með útsláttarfyrirkomulagi 
og í 5.-7. bekk og 8.-10. bekk. Eftir 
fyrstu umferð komust 9 sveitir áfram, 
þaðan komust 6 áfram í undanúrslit og 
í úrslitum syntu svo 3 sveitir.

Í flokki 5.-7. bekkjar sigraði Víði-
staðaskóla glæsilega á tímanum 2:05,60 
mín. Í öðru sæti var Hraunvallaskóli á 
tímanum 2:07,06 mín. Verðlauna-

pening ar voru veittir fyrir efstu þrjú 
sætin í hvorum flokki og fengu 
sigurvegararnir afhentan eignabikar.

Þrír skólar úr Hafnarfirði sendu lið í 
keppni, Setbergsskóli sem átti sveit 
sem var hársbreidd frá því að komast í 
undanúrslit í eldri flokknum, Hraun-
vallaskóli og Víðstaðaskóli. 

- Sjá nánar á www.fjardarfrettir.is 

Víðistaðaskóli varð 
grunnskólameistari í sundi

Hraunvallaskóli varð í öðru sæti í flokki 5.-7. bekkja

Lið Víðistaðaskóla í miðið og lið Hraunvallaskóla til vinstri með Hrafnhildi Lúthersdóttur og sigurlaunin. Grundaskóli.

Lj
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Handbolti: 
8. apríl kl. 13.30, Hlíðarendi 

Valur - Haukar, úrvalsdeild kvenna

8. apríl kl. 16, Digranes 
HK - FH, 1. deild kvenna

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

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

ÚRSLIT KVENNA:
FH - ÍR: 31-25

Haukar - ÍBV: 25-20

ÚRSLIT KARLA:
FH - Selfoss: 28-22

Afturelding - Haukar: 32-33
Haukar - FH: 28-30

Fótbolti: 
10. apríl kl. 19.15, Fífan 

Breiðablik - FH, bikar karla - A, úrslit

ÚRSLIT KARLA:
Grótta - FH: 1-3

Haukar - Víkingur R.: 2-2 
ÚRSLIT KVENNA:

Haukar - Grindavík: (miðv.dag) 
Haukar - Selfoss: 

Úrslitaleikur
FH og Breiðablik mætast í úrslita-

leik Lengjubikars karla í fótbolta á 
mánudag kl. 19.15 í Fífunni.

ÍÞRÓTTIR

Flatahrauni 5a Hfj.    Sími: 555 7030

Opið alla daga frá kl. 11:00 til 22:00 

Kíktu á matseðilinn á 
www.burgerinn.is   

Þann 1. apríl sl. sigraði Hafnfirðingur-
inn Kristinn Vikar Jónsson í forrit unar-
keppni grunnskólanna í annað sinn. 
Keppnin var haldin í Tækniskólanum í 
Reykjavík. Kristinn vann keppnina 
með yfirburðum og hlaut í verðlaun 
eina önn í Tækniskólanum ásamt fleiru.

Kristinn Vikar er í Hraunvallaskóla 
og á er að fermast á sunnudaginn.  
Hann á ekki langt að sækja áhuga á 
forritun því faðir hans er forritari og afi 
hans kenndi forritun. Kristinn Vikar 
sigraði í keppninni í fyrra, þá í byrj-
endaflokki en nú var keppnin í einum 
flokki og keppt á Akureyri og í Reykja-
vík.

Forritunarkeppnin er opin öllum 
grunnskólanemendum sem hafa áhuga 
á forritun. Markmið keppninnar er að 
kynna fyrir grunnskólanemendum for-
ritun og að grunnskólanemendur komi 
saman og leysi skemmtileg verkefni. 

Til þess að undirbúa grunn skóla-
nemendur fyrir keppnina stendur 
Tækniskólinn fyrir forritunarbúðum 
þeim að kostnaðarlausu. Þar eru það 
nem endur á tölvubraut Upplýsinga-
tækniskólans sem fara yfir grunnatriði 

forritunar og er þetta frábær leið til þess 
að kynnast forritun eða læra meira.

Forritað er í C# sem er alvöru for-
ritunarmál og leystu keppendur dæmi 

sem þeir fengu í upphafi keppni. Máttu 
þeir nota öll hjálpargögn en samskipti 
við aðra í keppni eða utan var ekki 
leyfð.

Sigraði í forritunarkeppni 
grunnskólanna í annað sinn

Kristinn Vikar Jónsson úr Hraunvallaskóla

Kristinn Vikar Jónsson, öflugur forritara á Völlunum.
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10. bekkingar í Víðistaða-
skóla sýndu söngleikinn Með 
allt á hreinu um síðustu helgi. 
Alls voru sýningar fimm og 
gengu alveg ljómandi vel. 
Troðfullt var í íþróttahúsi Víði-
staðaskóla á frum sýningunni á 
föstudag en meðal gesta voru 
Egill Ólafsson, Jakob Frímann 
Magnússon, Ágúst Guð munds-
 son sem leikstýrði mynd   inni 
fyrir 35 árum og Tinna Gunn-
laugsdóttir fyrr verandi þjóð-

leik  hússtjóri sem fór einnig 
með hlutverk í kvikmyndinni 
Með allt á hreinu. Var mikil 
ánægja með söngleikinn og 
vart mátti á milli sjá hvort það 
voru þeir Egill og Jakob Frí-
mann sem vildu fá mynd af sér 
með nemendunum eða öfugt. 

Nokkur undanfarin ár hafa 
10. bekkingar í Víðistaðaskóla 
sett á svið söngleik. Allir nem-
endur taka þátt, leika, syngja og 
dansa og aðrir spila í hljómsveit, 

sjá um kynn ingar mál, svið, 
lýsingu, hljóð og allt það sem 
viðkemur svona sýningu. Að 
þessu sinni varð fyrir valinu 
söngleikurinn Með allt á hreinu 
sem er byggð ur á samnefndri 
kvik mynd Stuð manna. Fjallar 
söng leikurinn um tvær hljóm-
sveitir, Gær urnar og Stuðmenn 
og tilraunir þeirra við að koma 
sér á fram færi.

Nánar er sagt frá söng-
leiknum á www.fjardarfrettir.is 

þar sem einnig má sjá fjöl-
margar ljósmyndir.

Egill hitti tvífara sinn
10. bekkingar slógu í gegn með söngleiknum Með allt á hreinu

Leikhópurinn ásamt Agli Ólafssyn, Jakobi Frímanni, Ágústi Guðmundssyni og Tinnu Gunnlaugsdóttur.
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Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

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

BARNAKOMBÓ Á  50% AFSLÆTTI 
ALLAR HELGAR Í MARS 

FJÖLSKYLDUFJÖR

Viltu vita hvers virði eignin þín er?

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði
FJÖRÐUR

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

Frítt verðmat!

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I


