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Finndu okkur á

Upplag 10.500 eintök.

Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Kíktu á vefverslunina:

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
Vantar allar
gerðir eigna
á söluskrá!
Hafið
samband
við
sölumenn
okkar.

Stofnuð 1983

-stöðin

Hlaupari týndist og fannst T A X I

Treystu
mér fyrir
veislunni!

Bæjarhrauni 12 e.h. 560 5500
Jakob Björgvin Jakobsson
hdl., löggiltur fasteignasali

Hlaupari sem var að koma ofan af Helgafelli
varð viðskila við félaga sinn og villtist af leið
um kl. 9 á mánudagskvöld. Björgunarsveitir
hófu leit um kl. 10 og tókum um 100 manns
þátt. Maðurinn fannst svo á línuveginum
norðan við Húsfell, blautur og kaldur en heill
á húfi.
Skv. heimildum Fjarðarfrétta hafði hann
tekið ranga stefnu þegar hann kom niður í
Valahnúkaskarð og gengið þaðan í ranga
stefnu til austurs. Mun hann hafa komið á línu
veg og fannst hann svo þar rétt fyrir miðnætti
um þremur tímum eftir að hlaupararnir urðu
viðskila.
Gönguleiðir á Helgafell eru ekki merktar og
á köflum ógreinilegar svo auðvelt er fyrir
ókunnuga að villast af leið, ekki síst þegar
þoka er og rigning eins og á mánudaginn.
Maðurinn var ókunnur staðnum og ekki með
kort eða gps tæki með korti.

Sífellt fleiri ganga eða hlaupa upp á Helgafell
og tvær leiðir eru algengastar. Mikilvægt er að
skoða kort áður en farið er upp og fara varlega
því undirlagið er víða mjög laust.

520 1212
Helgafell

Valahnúkaskarð
Ljósm.: Guðni Gíslason

www.alltfasteignir.is

Ljósm.: Guðni Gíslason

www.kökulist.is
Firði • sími 555 6655

Treystu
okkur
fyrir
sölunni

Hafnfirska
leigubílastöðin

100 manns leituðu hlaupara við Helgafell í leiðinlegu veðri

Algengasta leiðin

Valahnúkar

Hlauparinn hefur sennilega komið niður af Helgafelli eftir hryggnum á miðri
mynd og beygt til hægri í stað þess að fara til vinstri (hægri á myndinni)

Skoðaðu úrvalið á www.as.is
Traðarberg 23

Eskivellir 1

Kvistavellir 44

Falleg 58,8 m² 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð með stórum afgirtum palli út
frá stofu.

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
á 5. hæð með góðu útsýni, sérinngangur
af svölum, lyfta.

Laus við kaupsamning. Glæsileg 92,6 m²
3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
með góðu útsýni.

Verð 29,9 millj. kr.

Verð 37,9 millj. kr.

Verð 38,9 millj. kr.

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

Stofnuð 1988
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leiðarinn
Í Hafnarfirði er gríðarlega
öflugur iðnaður, ekki síst málm
iðnaður og má segja að Hafnar
fjörður sé mekka málmiðnaðar á
Íslandi. Þetta fer ekki hátt meðal
almennings en gríðarlega mörg
fyrirtæki í málmiðnaði eru hér í bæ. Stærst er
álframleiðslufyrirtækið Rio Tinto en stærsta
vinnslufyrirtækið er hið öfluga fyrirtæki Héðinn
sem er með fjölbreytta starfsemi og er í raun
hátæknifyrirtæki. Við erum með fjölmörg önnur
fyrirtæki, rótgróin fyrirtæki eins og VHE sem er
orðið gríðarlega öflugt fyrirtæki með fjölbreytta
starfsemi og er sennilega stærsta byggingarfyrirtæki
bæjarsins. Þá eru fjölmörg sérhæfð fyrirtæki sem
þjónusta sjávarútveginn og bifreiðaflotann og ættu
Hafnafirðingar sjaldan að þurfa að leita út fyrir
bæinn eftir þjónustu í málmiðnaði.
Þegar leitað er eftir slagorðum fyrir Hafnarfjörð
þá er oftast hugsað um ferðamennskuna. Þá hafa
slagorð eins og álfabærinn, víkingabærinn og
brandarabærinn verið hátt skrifuð. Hentu þau út
hinu góða og alhliða slagorði, Bærin í hrauninu,
sem hafði þjónað okkur vel og er eflaust albesta
slagorðið sem við getum átt.
En það má líka leggja áherslu á atvinnulífið og
margt væri vitlausara en að kynna Hafnarfjörð sem
„Mekka málmiðnaðar á Íslandi“. Því gæti fylgt
átak í greininni þar sem fólk er gert betur meðvitað
um mikilvægi góðrar kynningar og sérstaða og
endurmenntun gæti verið góð markaðsvara.
Á sama hátt gæti verslunarfólk aukið fræðslu og
þekkingu síns fólks og látið svo berast að hafnfirskt
verslunarfólk væri sérstaklega vel þjálfað og t.d.
með samræmdar reglur um skil á vörum.
En allt er þetta verkefni sem fólk í viðkomandi
grein þarf að taka saman höndum um að vinna og
þá geta menn stoltir nýtt sér slagorðið Bærinn í
hrauninu - með bestu málmiðnaðarmennina!
Hafnarfjörður er grænn sem aldrei fyrr, grasið
vex hraðar en menn ná að slá og gróðurinn er fyrr
á ferðinni en oft áður. Lúpínan er líka í kapphlaupi
við annan gróður og hana má nú sjá næstum alls
staðar í bæjarlandinu og Krýsuvík ekki undanskilin.
Nýr göngustígur mun verða lagður í sumar
meðfram Kaldárselsvegi að Hvaleyrarvatnsvegi en
þaðan hefur fólk aðeins veginn. Þar er mikilvægt
að slá lúpínuna í vegkantinum svo fólk hafi
einhverja flóttaleið frá hraðakandi ökumönnum.
Sífellt fleiri leggja leið sína á Kaldárselssvæðið,
umferð gangandi og akandi vex þétt.
Guðni Gíslason ritstjóri.
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahrauni 5a, Hafnarﬁrði

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

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Hvítasunnudagur 4. júní

Hátíðarguðsþjónusta
kl. 11
Prestur er sr. Stefán Már Gunnlaugsson

Víðistaðakirkja
Sunnudagur 4. júní

Hátíðarhelgistund kl. 20
Arnhildur Valgarðsdóttir

spilar á orgel og leiðir söng.
Prestur: Sr. Hulda Hrönn Helgadóttir.

Kór Ástjarnarkirkju syngur

www.astjarnarkirkja.is

Skráning í fermingu 2018
á vidistadakirkja.is
www.vidistadakirkja.is

Viðskiptavinir Bókasafns Hafnarfjarðar
fá aðgang að Rafbókasafninu!
Hljóð- og rafbækur aðgengilegar á rafbokasafnid.is
Í dag hefja Bókasafn Hafnarfjarðar ásamt
bókasöfnum Garðabæjar og Kópavogs útlán raf- og
hljóðbóka gegnum vefinn rafbokasafnid.is. Hægt er
að nálgast efnið í ýmsum tækjum, t.d. í vafra í tölvum,
spjaldtölvum og snjallsímum. Auk þess er efnið
aðgengilegt í gegnum OverDrive appið, sem finna má
í App Store og Play Store. Með þessari nýjung geta
viðskiptavinir bókasafnanna nálgast fjölda titla hljóðog rafbóka á mun auðveldari hátt en hingað til. Fyrst
um sinn verður safnkostur þó einkum á ensku, en
vonast er til þess að íslenskir titlar bætist fljótlega við.
Rafbókasafnið er samvinnuverkefni stærstu
almenningsbókasafna landsins og Landskerfis

bókasafna sem er ábyrgt fyrir kerfislegum þáttum.
Einnig má finna efni Rafbókasafnsins á leitir.is
Það eina sem þarf til að nálgast efnið er gilt
bókasafnsskírteini hjá Bókasafni Hafnarfjarðar. Líkt
og í hefðbundnu bókasafni, standa fjölmargir
efnisflokkar skírteinishöfum til boða. Þar má finna
spennusögur, ævisögur, efni fyrir börn og margt fleira.
Allir ættu að finna þar eitthvað við sitt hæfi.
Ítarlegar leiðbeiningar um Rafbókasafnið er að
finna á heimasíðu Bókasafns Hafnarfjarðar og á
rafbokasafnid.is. Að sjálfsögðu mun starfsfólk
Bókasafnsins jafnan vera til taks og aðstoðar.

AUGLÝSINGAR
www.fjardarfrettir.is
sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

hafnfirski fréttavefurinn
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Flatahrauni 5a Hfj.

Sími: 555 7030

Opið alla daga frá kl. 11:00 til 22:00
Kíktu á matseðilinn á
www.burgerinn.is

67 stúdentar útskrifuðust
Ingibjörg Rún Óladóttir útskrifaðist með hæstu einkunn og fékk 9,4 í aðaleinkunn
Alls voru 67 nemendur frá Flens
borgarskólanum í Hafnarfirði útskrif
aðir sem stúdentar 24. maí sl.
Flestir nýstúdentar voru af félags
fræðibraut, alls 25, en þar á eftir fylgdi
náttúrufræðibraut með 17 nemendur og
viðskipta- og hagfræðibraut með 8
nemendur.
Bestum árangri á stúdentsprófi að
þessu sinni náði Ingibjörg Rún Óla
dóttir, með einkunnina 9,4. Ingibjörg
Rún útskrifaðist af náttúrufræðibraut og
íþróttaafrekssviði en hún æfir knatt

spyrnu með FH. Ingibjörg Rún fékk
m.a. verðlaun fyrir góðan árangur í
raungreinum á stúdentsprófi, í ensku,
spænsku og íslensku auk námsstyrks
frá Rio Tinto á Íslandi.
Í ávarpi sínu lagði nýstúdentinn,
Aron Elí Helgason, áherslu á hversu
mikilvægt það væri að takast á við
námið af jákvæðni; hafa gaman af
lífinu, þora að gera mistök og læra af
þeim. Þá tilkynntu nýstúdentar að þeir
hefðu gefið peninga til Barnaspítala
Hringsins í nafni skólans.

Ingibjörg Rún Óladóttir dúx og Magnús Þorkelsson skólameistari.
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Viðhald á tanki
varð að nýsmíði

Viðarvinir sýna hjá
Skógræktarfélaginu

Aukin umsvif hjá Hlaðbæ Colas

Ljósm.: Guðni Gíslason

„Við fórum í viðhald á einangrun og
klæðningu á elsta tanknum okkar en þá
kom í ljós að hann var illa farinn,“ segir
Sigþór Sigurðsson framkvæmdastjóri
Hlaðbæjar Colas er hann var spurður
um smíði á nýjum tjörutanki á
Suðurgarði. „Stálið í belgnum var farið
að þynnast og því var ákveðið að rífa
tankinn og smíða nýjan frá grunni.“
Nýi tankurinn er stærri en sá gamli og
tekur hann 1.600 tonn. Nýr tankur var
síðast byggður þarna árið 2005.

á sama tíma. Boðið verður upp á kaffi
og kex.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Viðarvinir verða með sýningu á
renndum, útskornum og tálguðum
trémunum í bækistöðvum félagsins og
Þallar á laugardaginn kl. 10 til 18.
Viðarvinir eru hópur handverksfólks
í Hafnarfirði sem hefur vinnuaðstöðu í
gamla Lækjarskóla. Viðarvinir munu
m.a. sýna muni úr íslensku timbri m.a.
úr skógum Skógræktarfélags Hafnar
fjarðar.
Allir eru velkomnir og er aðgangur
ókeypis. Opið verður í gróðrarstöðinni

Aðspurður segir Sigþór að umsvifin
hafi stóraukist í ár. Segir hann það
aðallega vera vegna malbikunarfram
kvæmda á Keflavíkurflugvelli.
„Einnig erum við með tvenn jarðgöng
í ár. Vorum að ljúka við malbikun í
Norðfjarðargöngum og erum að færa
okkur á Húsavík í Bakkagöng og
vegtengingar þar,“ segir Sigþór.
Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas er
við Gullhellu hér í bæ en fyrirtækið er í
danskri eigu og er öflugasta malbik
unarfyrirtækið á Íslandi.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Pósturinn á
rafmagnsþríhjóli
Nýi tankurinn á Suðurgarði.

Uppfærðar reglur
um stöðuleyfi

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ekki hægt að sjá breytingarnar í fundargerðum

Inga Dóra béfberi á glæsilega rafmagnsþríhjólinu sínu.
Íslandspóstur í Hafnarfirði hefur
tekið í notkun fjögur rafmagnsþríhjól
fyrir bréfbera sína.
Stærstu og öflugustu hjólin eru á
númerum eins og hjólið hennar Ingu
Dóru á meðfylgjandi mynd og segir
Anna Reynisdóttir dreifingarstjóri að
hjólin létti burðinn mikið og þau séu

nýtt þar sem gangur og burður hafi
verið mikill.
Öflugustu hjólin sem komast á 45 km
hraða á klukkustund eru skráningar
skyld og má aðeins aka á götum en
önnur eru ekki skráningarskyld og
heimilt er að aka þeim einnig á stígum
og gangstéttum með varúð.

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum
í síðustu viku breytingar á umdeildum
reglum um stöðuleyfi. Ef marka má
fundargerð bæjarstjórnar voru upp

færðu reglurnar sem skipulags- og
byggingarráð hafði lagt til við bæjar
stjórn að yrðu samþykktar, samþykktar
án nokkurrar umræðu en í fundargerð
segir að Ólafur Ingi Tómasson [form.
skipulags- og byggingarráðs] hafi tekið
til máls.
Bæjarstjórn hefur lengi legið undir
ámæli fyrir að fundargerðir frá
bæjarstjórnarfundum séu rýrar og
upplýsi bæjarbúa alls ekki um það sem
fram fer. Dæmi er um að í fundargerðum
séu langar upptalningar á því hverjir
taki til máls en ekkert kemur fram um
það sem þeir segja.
Ekki er heldur að finna neinar
skýringar á breytingunum í fundargerð

skipulags- og byggingarráðs frá 16. maí
þar sem þær voru samþykktar.
Enn má finna gömlu reglurnar á
heimasíðu bæjarins undir stefnur og
samþykktir.
Við samanburð má sjá að ekki er
verið að gera neinar megin breytingar á
reglunum. Helst er áréttað hvað átt sé
við þegar talað er um svæði sem
skipulögð eru til geymslu gáma. Þá er
áréttað að gámar takmarki ekki fjölda
bílastæða á lóð og ákvæði eru sett inn
að ef sótt er um stöðuleyfi á fjöleignar
húsalóð skal liggja fyrir samþykki
meðeigena fyrir fjölda og staðsetningu
á gámum. Einnig að ekki megi staðsetja
gáma við lóðarmörk nema með sam
þykki eigenda aðliggjandi lóða.
Í reglunum stendur reyndar „..nema
með samþykki aðliggjandi lóðarhafa.“

Víkingahátíð við Fjörukrána
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15.- 18. júní 2017

HOTEL
& Restaurants
Fjölskylduhátíð
Víkingamarkaður, handverks- og
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma,
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn,
víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist,
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka
að hætti víkinga, dansleikir og fleira.

Dagskrá Víkingahátíðar 2017
Fimmtudagur 15. júní
13:00
13:30
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
16:00
16:30
17:00
17:15
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
20:00
00:00

Markaður opnaður
Víkingaskóli barnanna
Bardagasýning
Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
Jerker Fahlström sögumaður
Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
Bardagasýning
Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
Bogfimi og axakast
Sögustund í hellinum á hótelinu
Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
Bardagasýning
Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin
og Kalabalik frá Svíþjóð spila
Lokun

Föstudagur 16. júní
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:00
15:30
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00

Markaður opnaður
Víkingaskóli barnanna
Bardagasýning
Björke Asgar Bruun fjöllistamaður
Jerker Fahlström sögumaður
Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
Bardagasýning
Jerker Fahlström sögumaður
Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
Bogfimi og axakast
Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður

17:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
18:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin
og Kalablik frá Svíþjóð spila
21:30 Einar Ágúst trúbador
00:00 Lokun

Laugardagur 17. júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Mas-wrestling (plankakeflis tog)
13:30 Víkingaskóli barnanna
13:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
14:00 Bardagasýning
14:00 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
14:30 Jerker Fahlström sögumaður
14:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
14:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
15:00 Mas-wrestling (plankakeflis tog)
15:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
16:00 Bardagasýning
16:30
16:30
17:00
17:30
17:30

Bogfimi og axakast
Mas-wrestling (plankakeflis tog)
Víkingasveitin spilar og syngur
Jerker Fahlström sögumaður
Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
18:00 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin
og Kalabalik frá Svíþjóð spila

21:30 Einar Ágúst trúbador
00:00 Lokun

Sunnudagur 18. júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
13:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands
og sterkasta valkyrja Íslands. Umsjón Magnús Ver
13:30 Víkingaskóli barnanna
13:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
14:00 Bardagasýning
14:30 Björke Asgar Bruun fjöllistamaður
15:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands
og sterkasta valkyrja Íslands. Umsjón Magnús Ver
15:30 Jerker Fahlström sögumaður
15:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
16:00 Bardagasýning
16:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
16:30 Bogfimi og axakast
16:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
17:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands
og sterkasta valkyrja Íslands. Umsjón Magnús Ver
17:00 Víkingasveitin spilar og syngur
17:30 Jerker Fahlström sögumaður
17:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur
og spilar á munngígju
17:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
18:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
19:00 Bardagasýning
19:30 Lokaathöfn að hætti víkinga
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum,
Víkingasveitin spilar
22:00 Loka samkvæmi Víkingahátíðar,
Kalabalik frá Svíþjóð
00:00 Endir

Kynnir hátíðarinnar er Víkingur Kristjánsson leikari

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna
Nú líður að því að 22. hátíðin verði sett og að vanda verður hún fjölbreytt.
Dágóður hópur erlendra víkinga kemur til okkar, sumir í 22. skipti.
Víkingarnir eru sögumenn, götulistamenn, hljómlistamenn, handverksmenn sem meðal annars höggva í steina og tré, berja glóandi járn, leika á
munngígju, bardagamenn og bogamenn svo eitthvað sé nefnt.
Víkingahópurinn Rimmugýgur og fjöldinn allur af víkingum víðsvegar af
landinu hefur boðað komu sína hingað til okkar. Á þriðja hundrað víkingar
verða þegar mest lætur og fjölhæfir eru þeir eins og áður var sagt.

Að lokum vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum árin
en lógóin þeirra má sjá í dagskránni. Þeir hafa ekki brugðist og eru búnir
að standa með okkur í gegnum öll árin og verður þeim seint fullþakkað.
Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki víkinga og
halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma
Gleðilega Víkingahátíð
Jóhannes Viðar Bjarnason

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is
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Bæjarstjórn samþykkti að auka byggð
við Víðistaðatún
Gert ráð fyrir 12 íbúðum á og við Hjallabraut skv. verklýsingu. Fjórir bæjarfulltrúar sátu hjá
milli skátaheimilisins Hraunbyrgis og
syðstu húsa við Víðivang.
Markmið breytinganna er að mæta
þeirri íbúðaþörf og eftirspurn sem nú er.
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025
gerir ráð fyrir 2,5% fólksfjölgun á ári
eða nær 8.000 nýjum íbúum. Þétting
byggðar er liður í að geta tekið á móti
hluta þess fjölda sem sækir búsetu til
Hafnarfjarðar og í stað þess að dreifa
byggð að þétta hana þar sem landrými
er fyrir hendi.

AÐAL- OG DEILISKIPULAG
KYNNT SAMAN
Gert er ráð fyrir að væntanleg aðal
skipulagsbreyting verði kynnt og
auglýst samhliða tillögu að deiliskipu
lagsbreytingu.

Tillaga að breytingu verður kynnt
íbúum sveitarfélagsins ásamt deiliskipu
lagstillögu í október 2017. Á þá
jafnframt að liggja fyrir mat á þeim um
hverfisþáttum sem breytingin nær til.

Umrætt svæði er hluti af hverfis
vernduðu svæði skv. gildandi aðal
skipulagi Hafnarfjarðar. Segir í
lýsingunni að hverfisverndin nái yfir á
hluta þessa opna svæðis þar sem reiðog göngustígur liggur meðfram Hjalla
brautinni. (Líklega er átt við hjólreiða
stíg en ekki reiðstíg.)
Með samþykkt sinni í síðustu viku
hefur meirihluti bæjarstjórnar því lýst
vilja sínum að breyta landnotkunarskil
greiningu á svæðinu og aflétta hverfis
verndinni að hluta.

HEILT HVERFI ÓBYGGT
Á sama tíma og þétta á byggð með
miklum tilkostnaði er heilt hverfi í
Skarðhlíð enn óbyggt og vilji er til að
skipuleggja nýtt hverfi við Hamranes.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Miklar umræður urðu um fyrirhugaða
byggð á og við hverfisverndað svæði
við Víðistaðatún á bæjarstjórnarfundi í
síðustu viku. Lögð var fram lýsing
vegna breytingar á aðalskipulagi en
tillagan kemur í kjölfar niðurstöðu
vinnuhóps sem mat möguleika á þétt
ingu byggðar í Hafnarfirði.
Niðurstöðurnar hafa í raun aldrei
fengið neina formlega afgreiðslu en
teknir hafa verið hlutar úr henni og t.d.
er vinna þegar hafin við undirbúning
byggðar á Óla Runs túni, á mörkum
Lindarhvamms og Brekkuhvamms, en
ítrekað hafa bæjarbúar hafnað byggingu
þar.
Nú er lagt til að 12 íbúða byggð í
1-2ja hæða húsum rísi við Hjallabraut á

Í verklýsingu að breyttu skipulagi er gert ráð fyrir 12 misstórum íbúðum í 1-2ja hæða húsum. Gatan verður færð og mjókkuð verði skipulagið samþykkt.

Ásvallabraut
tengist við
Krýsuvíkurveg
Nýtt hringtorg á Krýsuvíkurveg í haust
Aðeins tvö tilboð bárust í gerð nýs
hringtorgs og vegtengingu frá Klukku
torgi á Ásvallabraut og að Dofrahellu.
Tvö hafnfirsk fyrirtæki buðu í, Ljósþing
ehf og Alma-verk ehf. sem buðu 259,1
millón kr. í verkið eða 94% yfir kostn
aðaráætlun.

Fyrirtækið Grafa og grjót ehf. bauð
lægst 193,8 milljónir kr. sem er 45%
yfir kostnaðaráætlun sem hljóðaði upp
á 133.5 milljónir kr.
Það er Vegagerðin og Hafnarfjarðar
bær sem bjóða verkið út en því á að
vera lokið 15. september nk.

FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 1. JÚNÍ 2017

www.fjardarfrettir.is

7

Fjörður bikarmeistari í 10. sinn
Íþróttafélagið Fjörður sigursælt á bikarmótum í sundi
Bikarmót Íþróttasambands fatlaðra í
sundi var haldið í Kópavogslaug sl.
sunnudag þar sem Íþróttafélagið

TVÖ ÍSLANDSMET

Ljósmyndir: ÍF

Tré og
runnar

Fjörður í Hafnarfirði vann bikarinn
tíunda árið í röð! Magnað afrek hjá
þessu flotta íþróttafólki. Keppnin var
mjög spennnandi og skildu aðeins 137
stig að Fjörð og silfurlið ÍFR. Nes
hafnaði í 3. sæti og Ösp í fjórða sæti.
Tvö Íslandsmet féllu á mótinu. Már
Gunnarsson frá Nes í 200 m skriðsundi
í flokki S12 á 2,20.74 mínútum.

Hjörtur Már Ingvarsson frá Firði setti
svo Íslandsmet í 50 m baksundi er hann
synti á 47,55 sekúndum í flokki S6.
Lokastaða mótsins:
Íþróttafélagið Fjörður - 12094 stig
ÍFR - 11957 stig
Nes - 5121 stig
Ösp - 2302 stig

Elsa Sigvaldadóttir og Sandra Lind Valgeirsdóttir tóku við bikarnum fyrir Fjörð.

í garðinn
þinn
v/Kaldárselsveg

555 6455 - 894 1268
www.skoghf.is

Sigurlið Fjarðar fagnaði bikarnum með viðeigandi hætti.

Sumarnámskeið frjálsíþróttadeildar 2017
Hin vinsælu frjálsíþrótta- og leikjanámskeið á vegum frjálsíþróttadeildar FH
verða haldin í sumar fyrir sex til tíu ára börn (fædd 2007-2011).
Námskeiðin verða haldin á frjálsíþróttavellinum og í nýja frjálsíþróttahúsinu
í Kaplakrika og eru í umsjón þjálfara og iðkenda frá Frjálsíþróttadeild FH.
Námskeið:
12. til 23. júní
26. júní til 7. júlí
31. júlí til 11. ágúst
mán. til fös.
kl. 9 - 12 og
kl. 13 - 16

Hreyfing
Útivera
Fjör
Hollusta

Námskeiðin verða sem hér segir:
1. námskeið 12. júní – 23. júní kl. 9:00-12:00
2. námskeið 12. júní – 23. júní kl. 13:00-16:00
3. námskeið 26. júní – 7. júlí kl. 13:00 -16:00
4. námskeið 31. júlí -11. ágúst kl. 9:00-12:00
5. námskeið 31. júlí -11. ágúst kl. 13:00-16:00
Boðið er upp á gæslu milli kl. 16 og 17.

Skráning fer fram á www.fhfrjalsar.net og www.fh.is/frjalsar.

Einnig er hægt að skrá börnin í Kaplakrika, við upphaf hvers námskeiðs.
Á námskeiðunum kynnast börnin ýmsum greinum frjálsíþrótta og fara í íþróttatengda leiki.
Lögð er áhersla á að börnin hafi með sér hollt nesti.
Námskeiðsgjald: 10.000 kr. og 2.000 kr. afsláttur er veittur ef skráð er á fleiri en eitt námskeið.
Systkinaafsláttur: Greitt er fullt gjald fyrir eitt barn en veittur er 3.000 króna afsláttur
fyrir systkini þess.

Nánari upplýsingar: www.fhfrjalsar.net og www.fh.is/frjalsar.
Upplýsingar veitir Arna Stefanía Guðmundsdóttir, netfang arnastefania@gmail.com og í síma 843 9964.
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Heimahjúkrun með í Hreyfivikunni
Hreyfivikan stendur yfir til 4. júní og Hafnarfjarðarbær tekur þátt
Í tilefni af þátttöku Hafnarfjarðarbæjar
í Hreyfivikunni sem haldin er um
gjörvalla Evrópu vikuna 29. maí til 4.
júní fá allir skjólstæðingar Heima
hjúkrunar Heilsugæslu höfuðborgar
svæð
isins sem búa í Hafnarfirði
hvatningu til hreyfingar.

starfsmenn heimahjúkrunar kynna fyrir
skjólstæðingum sínum að nú sé hreyfi
vika í Hafnarfirði og hvort þeir vilji
ekki taka þátt.
Að sögn Ingu Valgerðar Kristsins
dóttur sérfræðings í heimahjúkrun
verður farið yfir þá staðreynd að reglu
leg hreyfing hægir á áhrifum og
einkennum öldrunar og hjálpar fólki að
viðhalda getunni til að vera sjálfbjarga í
daglegu lífi. „Hún eykur vöðvastyrk,
bætir jafnvægi og dregur því úr
byltuhættu, eykur liðleika, hægir á
beinþynningu, bætir starfsemi hjarta og
æðakerfis og bætir andlega líðan.“
Skjólstæðingar heimahjúkrunar eru á
aldrinum 21 árs til 100 ára og eiga þeir
miserfitt með að hreyfa sig. Hvatning
og leiðbeining til hreyfingar fer því eftir
getu hvers og eins. Skjólstæðingarnir fá
tillögur að æfingum og leiðbeiningar
um hvernig þær eru framkvæmdar. Þeir
eru hvattir til að gera æfingar sjálfir á
milli þess sem heimahjúkrun kemur og
í næstu vitjun verður farið yfir hvernig
hefur gengið. Inga Valgerður segir að
mörgum skjólstæðingum heimahjúkr
unar finnist þeir ekkert geta gert en
mottó starfsmanna í heimahjúkrun er:

MIKILVÆGI HREYFINGAR
KYNNT
Margir skjólstæðingar heimahjúkr
unar hreyfa sig lítið og fara nánast
aldrei út úr húsi. Í Hreyfivikunni munu

ALLIR GETA EITTHVAÐ
„Í þessu eins og öðru er hægt að tala
um að margt smátt gerir eitt stórt, þ.e.
hversu lítil sem hreyfingin er þá skilar

Einfaldar teygjur hjálpa.

Inga Valgerður aðstoðar skjólstæðing sinn við æfingar.
hún alltaf einhverju,“ segir Inga Val
gerður.
„Skjólstæðingar heimahjúkrunar eru
ekki að fara að æfa fyrir maraþonhlaup
heldur fá þeir leiðbeiningar um ein
faldar æfingar sem hægt er að gera
bæði standandi og sitjandi. Dæmi um
æfingar má nefna, ganga, ganga á
staðnum, standa upp úr stól, lyfta fót

um, höndum og öxlum, kreppa hnúa og
rétta úr fingrum. Skemmtilegasta
æfingin er svo að gretta sig í framan,
setja stút á munninn og brosa.
Þátttaka í hreyfivikunni getur verið
fræið sem við sáum með það að mark
miði að auka hreyfingu og efla heil
brigði skjólstæðinga heimahjúkrunar,“
segir Inga Valgerður að lokum.

Rússarnir umsvifamiklir í höfninni
Hafnarfjarðarhöfn lykilhöfn fyrir erlendar útgerðir á Íslandi
Tvö flutningaskip eru nú í Hafnar
fjarðarhöfn og lesta karfa úr rússneskum
togurum en umsvif þeirra hafa verið
mikilvæg fyrir Hafnarfjarðarhöfn að
sögn Lúðvíks Geirssonar hafnarstjóra.
Alls eru sjö rússnesk útgerðarfyrirtæki
með umsvif hér í bænum og veiða skip
þeirra karfa fyrir utan efnahagslögsögu
Íslands.
Mest er flutt með rússneskum flutn
ingaskipum til Rússlands en þó er að
aukast að afurðirnar séu sendar með
íslenskum flutningaskipum á evrópskan
markað. Er þá landað í frystigáma eða
sett beint í frystigeymslur.

erlenda markaði héðan en afli þeirra er
m.a. rækja, þorskur og karfi.
Lúðvík segir lestun þeirra hér kalla á
mikla aðra þjónustu en skipin nýta sér
alls kyns þjónustu, þjónustu
skipakvíarinnar, viðhaldsþjónustu,
kaupa kost, olíu og nýta þjónustu
veiðarfæragerða hér.

Lúðvík segir viðskipti Rússanna
skapa um 70-80 millj. kr. tekjur fyrir
Hafnarfjarðarhöfn á ári og umsvifin fari
ekki minnkandi.
Segir hann Hafnarfjarðarhöfn vera
lykilhöfn fyrir erlendar útgerðir á
Íslandi en hér landi einnig grænlenskir
og færeyskir togarar. Færeyingarnar eru
þá að veiða úr sameiginlegum stofnum
en Grænlendingarnir eru að veiða við
Austur-Grænland og því sé hagstæðast
að landa hér. Þeir senda gjarnan beint á

Ljósm.: Guðni Gíslason

MIKILVÆGIR
VIÐSKIPTAVINIR

Umboðsaðilar Rússanna hér á landi
er skipamiðlunin Gára sem lengst af var
með höfuðstöðvar í Hafnarfirði.

FJÖLGUN
SKEMMTIFERÐASKIPA
Fyrsta skemmtiferðaskipið í sumar
kom að bryggju í gærkvöldi, þýska

skipið Amadeus, 200 m langt skip með
um 600 farþega.
Alls verða skemmtiferðaskipin
tuttugu sem koma hingað í sumar sem
er tvöföldun frá því í fyrra. Koma
skipin á vegum franskrar og þýskrar
útgerðar.
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SH Íslandsmeistari í sundknattleik
Endurheimti titilinn eftir þriggja ára bið á alþjóðlegu sundknattleiksmóti
Alþjóðlegt mót í sundknattleik var
haldið í Laugardalslaug dagana 25. 27. maí. Var þetta í fyrsta sinn í fimm ár
sem alþjóðlegt sundknattleiksmót er
haldið á Íslandi. Á mótinu kepptu lið frá
Íslandi, Þýskalandi, Hollandi, Spáni og
Englandi.

SIGRUÐU ÁRMANN
Þá var einnig leikið um Ísland
meistaratitilinn í sundknattleik þar sem
Sundfélag Hafnarfjarðar sigraði Ár

mann með 9 mörkum gegn 5 en með
þeim úrslitum endaði SH þriggja ára
sigurgöngu Ármanns.
Þjálfarar SH eru Mladen Tepavcevic
og Kristján Guðnason en hann er einn
fjögurra bræðra sem æfa og keppa með
liðinu. Eru liðsmenn á ýmsum aldri en
yngstur er einn bróðirinn, aðeins 15 ára
gamall.

Fremri röð f.v.: Mladen Tepavcevic, Ólafur Sigurðsson, Jón Guðnason, Vignir Guðnason, Richard Karabin og Gísli
Guðnason. Efri röð f.v.: Njáll Þrastarson, Döggvi Már Ármannsson, Predrag Milos, Georg Leite, Daníel Ingi Egilsson
Langdal, Hlynur Skagfjörð Sigurðsson, Björgvin G. Björgvinsson og Kristján Guðnason.

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Guðnason

Á alþjóðlega mótinu kepptu Herren
W.C. frá Þýskalandi, English Roses frá
Englandi, WSG Dragor frá Hollandi,
C.N. Granollers frá Spáni ásamt
Ármanni og SH frá Íslandi.
Voru bæði karlar og konur í liðunum
og ekki alltaf fullmannað. Lánuðu
önnur lið góðfúslega leikmenn þegar
svo bar við og þó keppnisskapið sé

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Guðnason

LÆRDÓMSRÍKT MÓT

Hart er barist og litlu fiskarnir þurfa að vera sniðugir.
mikið í sundknattleik, þá ríkti samt
mikill samhugur og gleði.

Þó aðeins tvö keppnislið séu í
sundknattleik á Íslandi um þessar
mundir er töluverður áhugi hjá ungu
kynslóðinni, ekki síst hjá þeim sem æft
hafa sund í einhvern tíma.
Í tengslum við mótið fengu ungir
sundmenn tækifæri til að keppa í
sundknattleik en aðeins SH sendi lið til
keppni, svo marga keppendur að hægt
var að skipta í tvö lið og kepptu þau í
mjög fjörugum og skemmtilegum leik.
Sýndu krakkarnir á tíðum góða takta og
víst að þau gætu orðið framtíðar
keppnisfólk í sundknattleiks ef þau
æfðu reglulega.

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Guðnason

Ung og
áhugasöm

Sundknattleikur er mun erfiðari
íþróttagrein en margir halda og alls ekki
auðvelt að halda sér stöðugt á floti,
grípa og kasta bolta með annarri hendi
og synda óteljandi sundspretti í stöðugri
baráttu við andstæðinginn. Mjög
strangar reglur eru í sundknattleik og
komu hingað erlendir dómarar en samt
sem áður getur íþróttin verið mjög
átakamikil og mikið um snertingar.
Þegar upp var staðið stóð spænska
liðið C.N. Granollers uppi sem sigur

vegari eftir nauman sigur á þýska liðinu
Herren W.C. í úrslitaleiknum.
SH tapaði leiknum við WSG Dragor
frá Hollandi 4-6 og hafnaði í 4. sæti.
1. C.N. Granollers
2. Herren W.C.
3. WSG Dragor
4. Sundfélag Hafnarfjarðar
5. Ármann
6. English Roses
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SMÁAUGLÝSINGAR
þjónusta
Bílaþrif. Kem og sæki. Tjöruhreinsun og
bón verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreins
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.

smáauglýsingar

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
sími 565 3066
Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög.
Myndbirting 1.200 kr.
Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI
Hafnarborg
Sýningin Landsýn - í fótspor Jóhann
esar Larsen með ljósmyndum Einars
Fals Ingólfssonar og teikningum
Jóhannesar stendur yfir í aðalsal Hafn
arborgar. Í Sverrissal stendur yfir
sýningin „Dáið er allt án drauma“ með
listakonunum Söru Gunnarsdóttur og
Unu Lorenzen..

Aðalfundur Hollvina
Aðalfundur Hollvinasamtaka St. Jós
efsspítala verður haldinn 6. júní kl. 17
í Vonarhöfn Hafnarfjarðarkirkju.
Venjuleg aðalfundarstörf. Janus Guð
laugsson flytur erindið „Fjölþætt
heilsurækt í sveitarfélögum - Leið að
farsælum efri árum“.
„St. Jósefsspítali þróun mála á einu ári“.
Bæjarfulltrúarnir Guðlaug Kristjáns
dóttir og Rósa Guðbjartsdóttir kynna
þróun mála St. Jósefsspítala og sér
stakan starfshóp Hafnarfjarðarbæjar.
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St. Jósefsspítali hjarta
okkar Hafnfirðinga!

Hollvinasamtök St. Jósefsspítala voru fundum og hefur verið orðið við því.
stofnuð vorið 2014 með það að mark Hollvinasamtökin hafa haldið á lofti
miði að endurvekja heilbrigðisstarfsemi þörfinni fyrir sjúkrahúsið enda þjónaði
í St. Jósefsspítala. St. Jósefs
það heilsu
gæslum á höfuð
spítali var sjálfstætt starfandi
borgarsvæðinu sem umdæm
sjúkrahús á vegum St. Jósefs
is
sjúkrahús með yfir 200
systra sem reistu sjúkrahúsið,
þúsund íbúa. Einnig sinnti St.
sem tók til starfa 1926 og ráku
Jósefsspítali sérhæfðri þjón
það til ársins 1987. St. Jósefs
ustu eins og kvensjúkdóma
spítali var seld
ur Hafnar
aðgerðum, augnsteinaaðgerð
fjarðarbæ 15% og Ríki 85%.
um og for
varnarstarfsemi
St. Jósefsspítala elsta starf
varðandi ristilkrabbamein.
Steinunn
andi sjúkrahúsi landsins var
Eftir lokun sjúkra
hússins
Guðnadóttir
lokað árið 2011 af þáverandi
var sum þjónusta hreinlega
heilbrigðisráðherra sem sveik loforð sín lögð niður og biðlistar hafa hrannast
gagnvart Hafnarfjarðarbæ um að upp. Þörfin fyrir lyflækningadeild hefur
lyflækningadeild sjúkrahússins yrði birst í skýrslu Landlæknis og þeim
starfrækt áfram.
blaðagreinum sem lýsa yfirfullum LSH
Hollvinasamtök St. Jósefsspítala eru þar sem sjúklingar liggja á göngum. Frá
einu formlega stofnuð samtök um því að sjúkrahúsinu var lokað hafa um
sjúkrahúsið, og töldu sig því þann 15.000 erlendir ferðamenn þurft á
samstarfsaðila sem bæjar
yfirvöld heilbrigðisþjónustu að halda.
myndu leita til þegar málefni St.
Hollvinasamtökin hafa tekið saman
Jósefsspítala yrðu rædd. Í sam
starfs öll gögn sem þau hafa getað nálgast
samningi meirihluta bæjaryfir
valda sem tengjast lokun St. Jósefsspítala og
kemur fram að þau ætluðu að vinna sent umboðsmanni alþingis. Stjórn
með hagsmunaaðilum. Í þau þrjú ár Hollvinasamtakanna telur að um lög
sem Hollvinasamtök St. Jósefsspítala brot hafi verið að ræða við lokun
hafa verið starfandi hafa þau einu sinni sjúkrahússins og óskaði eftir stuðningi
verið kölluð á fund bæjaryfirvalda. bæjaryfirvalda hvað það varðaði, en
Hollvinasamtökin hafa sjálf óskað eftir ekki var tekið undir þær kröfur.

Hollvinasamtökin óskuðu eftir því
við Minjastofnun Íslands að meta
varðveislugildi sjúkrahúsbygginganna.
Allar byggingarnar, þar á meðal Kató
hafa varðveislugildi út frá byggingar
sögulegu tilliti. Hollvinasamtökin hafa
skrifað sveitarstjórnum, alþingismönn
um og fjölmiðlum, þar sem þau hafa
vakið athygli á málefnum St. Jósefs
spítala, nú síðast fyrir síðustu alþingis
kosningar. Hollvinasamtökin hafa
óskað eftir því að skipuð verði starfs
nefnd með fulltrúum stjórnar Hollvina
samtakanna sem fjalla mun um vænt
anlega starfsemi í St. Jósefsspítala.
Bæjaryfirvöld ætla að skipa starfs
nefnd en hún skal einungis skipuð
pólitískum fulltrúum bæjarstjórnar.
Stjórn Hollvinasamtaka St. Jósefs
spítala hefur ítrekað tekið fram að staða
heil
brigðismála er verri eftir að um

dæmissjúkrahúsinu St. Jósefsspítala var
lokað og gerir þær kröfur að væntanleg
starfsnefnd bæjaryfirvalda virði óskir
Hollvinasamtaka St. Jósefs
spítala og
boði til frekara samráðs en verið hefur
til þessa af ráðamönnum bæjarins og
alþingismönnum.
Höfundur er formaður
Hollvinasamtaka St. Jósefsspítala

Aðalfundur Hollvinasamtaka St. Jósefsspítala
verður haldinn 6. júní kl. 17 í Vonarhöfn Hafnarfjarðarkirkju.
Janus Guðlaugsson flytur erindið
„Fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögum - Leið að farsælum efri árum“.

60 ár frá fermingunni

Sendið tilkynningar um viðburði á
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Smelltu á
LIKE
og skoðaðu myndir á
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Ljósm.: Kristján Stefánsson

Sendu fréttaskot á

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

www.fjardarfrettir.is

Þessi glæsilegi hópur hélt upp á það á uppstigningardag að 60 ár voru liðin frá því þau voru fermd í Fríkirkjunni.
Heimsóttu þau kirkjuna sína og stilltu sér svo upp til myndatöku. Hvað þekkir þú marga?
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Gaflarakórinn hefur gert víðreist
Kór eldri borgara í Hafnarfirði
Gaflarakórinn er nú að ljúka 23 starfsári
sínu. Kórinn var stofnaður á haust
dögum 1994 og hafa þrír verið við
stjórn hans frá upphafi þau Guðjón
Halldór Óskarsson, Guðrún Ásbjörns
dóttir og síðastliðin 11 ár hefur Kristjana
Þórdís Ásgeirsdóttir stjórnað honum.
Kórinn skipa um 40 manns flestir á
aldrinum 70-90 ára.
Góður andi er í kórnum og hafa þau
einstaklega gaman af því að koma
saman tvisvar í viku til að æfa. Í vetur
var ákveðið að önnur æfingin yrði
eingöngu fyrir raddæfingar en á hinni
æfingunni eru allir saman.
Á haustdögum var farið í haustlitaferð
í Haukadalsskóg og tóku allir með sér
nesti sem var snætt undir berum himni
í yndislegu veðri og gengið um Hauka
dalsskóg og Haukadalskirkja skoðun.
Síðan var ekið niður í Þorlákshöfn þar
sem við sungum fyrir eldri borgara í
félagsheimilinu þeirra sem er sambyggt
dvalarheimilinu. Á eftir var svo snætt í
Ingólfsskála undir Ingólfsfjalli.
Þá hófust æfingar á fullu og í lok
október voru jólalögin tekin fram og
þau síðan sungin bæði á Syngjandi
jólum í Hafnarborg og líka fyrir íbúa á
Ísafold í Garðabæ, Hrafnistu í Hafnar
firði, á Sólvangi og í Drafnarhúsinu.
Hefð hefur skapast fyrir því að kórinn
syngur í byrjun árs við sameiginlega
messu Víðistaðasóknar og Vídalíns
kirkju og þá til skiptis í messu eða í
kaffi eftir messu.
Eftir áramótin var svo farið á fullt við
að æfa lög fyrir vorið. Ýmislegt er
prófað en að lokum eru nokkur lög
tekin fyrir og þau fullæfð. Farið var í
vorferð á Kirkjubæjarklaustur og
sungið þar ásamt Syngjanda úr Vík í

Ljósm.: Guðni Gíslason

Skemmtilegu starfsári lokið hjá eldhressum kór eldri borgara í Hafnarfirði

Frá tónleikum Gaflarakórsins í Víðistaðakirkju í maí sl.
Mýrdal og Gleðigjöfum frá Höfn í
Hornafirði. Tókst það samstarf mjög
vel og er lyftistöng fyrir kórana.
Í maímánuði var svo geysimikið um
að vera. Fyrst er að nefna vortónleika
kórsins sem fékk að þessu sinni
Garðakórinn í Garðabæ í heimsókn og
voru tónleikar haldnir í Víðistaðakirkju
að viðstöddu fjölmenni. Þá voru
dvalarheimilin heimsótt þ.e. Ísafold í
Garðabæ, Hrafnista í Hafnarfirði og
Drafnarhúsið. Að venju tók kórinn þátt
í Degi aldraðra á uppstigningardag og
að þessu sinni flutti hann tvö lög í
messunni og söng síðan nokkur lög í
kaffisamsæti eftir messuna.
Starfsárinu lauk svo með kóramóti
fimm eldri borgara kóra sem haldið var
að þessu sinni Reykjanesbæ. Kórarnir
eru Hljómur frá Akranesi, Vorboðar úr

Mosfellsbæ, Hörpukórinn frá Selfossi,
Eldey úr Reykjanesbæ og Gaflara
kórinn. Syngja kórarnir hver fyrir sig
fimm lög og síðan allir saman í lokin og
að venju er síðan kvöldsamkoma með
mat og drykk og skemmtiatriðum og
dansiballi.
Ánægjulegu starfsári er lokið. Mjög
gaman er að syngja í kór eldri borgara
og alltaf má bæta í hópinn. Eru allir
sem hafa gaman af því að syngja í
blönduðum kór og langar til að vera
með velkomnir í hópinn á haustdögum.
Fyrsta æfing verður 13. september í
Hraunseli við Flatahraun. Æft er á
mánudagsmorgnum kl. 11-12 og á
miðvikudögum kl. 16-17.
Þeir sem hafa áhuga mega gjarnan
setja sig í samband við Kristbjörgu
Jónsdóttur formann kórsins í síma

Dorgað bryggjunni

Eitthvað róandi við að standa með stöngina og horfa yfir sjóinn
krakkar sem veiddu í höfninni og
skyldu svo ekki af hverju mamma vildi
ekki elda fiskinn. En nú liggja engin
skolpræsi í höfnina og óhætt á að vera

að borða fiskinn. Þegar fylgst er með
veiðimönnunum sjást að vísu ekki
margir fiskar né stórir en það virðist
ekki skipta öllu máli.

ÍÞRÓTTIR
Fótbolti:

2. júní kl. 16.30, Reykjavík
Þróttur R - Haukar, bikarkeppni kvenna
2. júní kl. 19.15, Kaplakriki
FH - Valur, bikarkeppni kvenna
2. júní kl. 19.15, Ásvellir
Haukar - Grótta, 1. deild karla
4. júní kl. 20, Kaplakriki
FH - Stjarnan, úrvalsdeild karla
ÚRSLIT KARLA:
FH-Selfoss: (miðvikudag)
KR - FH: 2-2
Þór - Haukar: 2-1
ÚRSLIT KVENNA:
Grindavík - FH: 1-3
Haukar - Valur: 1-4
FH - Stjarnan: 1-3
Fylkir Haukar: 1-1

Ljósm.: Guðni Gíslason

Undanfarin ár hefur aukist að fólk
standi á bryggjukantinum með veið
stöng í hönd og bíði eftir að hann bíti á.
Hér á árum áður voru þetta oftast

8992738 eða við kórstjóra Kristjönu
Þórdísi Ásgeirsdóttur í síma 6998191.

Menn koma sér vel fyrir við veiðarnar enda getur biðin orðið löng.
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Hönnun
& umbrot

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.

hhus@hhus.is | stofnað 1990

Auðvitað rigndi á Vormóti skátanna
77. Vormót Hraunbúa var haldið í Krýsuvík og þemað var draugar!
Skátamótin í Krýsuvík eru landsþekkt
fyrir rigningu og ekki var brugðið út af
vananum um síðustu helgi. Draugaþema
var á mótinu og eins og sjá má á litlu
myndinni hjálpuðu veðuröflin við að gera
umhverfið hið draugalegasta. Enginn er
þó hræddur við draugana Skottu og Móra

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði
sími 578 0200

sem földu sig í tjaldbúðunum en sá flokkur
sem finnur draug og heldur til kvölds fékk
verðlaun. Það voru eldri skátar úr nýja
Skátagildinu Skýjaborgum sem höfðu
umsjón með mótinu sem þótti heppnast
vel þó oft hafi fleiri gestir verið á mótinu.

Mótsgestir náðu þó að taka niður í þurru
og ekki rigndi á þá ungu hlaupara sem
speyttu sig á Arnarfellshlaupinu en sá sem
sigraði fór upp á Arnarfell og niður aftur á
um tíu mínútum en yfir þúfur og bleytu er
að fara á leið að fjallinu.

Banaslys
á Álfhellu

25 ára karlmaður lést í
kjölfar umferðarslyss sem varð
á Álfhellu í Hafnarfirði síð
degis miðvikudaginn 24. maí.
Þar rákust saman bifhjól og
pallbíll og var ökumaður bif
hjólsins fluttur á sjúkrahús, en
hann lést þar tveimur dögum
síðar.
Lögreglan á höfuðborgar
svæð
inu og rannsóknarnefnd
samgönguslysa rannsaka slys
ið og vilja ekkert gefa upp um
tildrög slyssins eða nánari
staðsetningu. Ekki er hægt að
greina frá nafni hins látna að
svo stöddu.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Karl lést eftir árekstur

Þessi ungi skáti vildi hvergi annars staðar vera en í þessum heimasmíðaða kassabíl sem gerður var úr hjólbörum.

Viltu vita hvers virði eignin þín er?
Frítt verðmat!
FJÖRÐUR

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Páll B. Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

861 9300, pallb@remax.is

