
www. f ja rda rpos tu r inn . i s

Fimmtudagur 8. júní 2017   |    22. tbl. 15. árg. Upplag 10.500 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

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

9.597kr

SÚPER TILBOÐ

Orf BD ST5530
550W, 30 cm slátturbreidd 
með stillanlegu skafti og 
haus, E-drive kerfi. Hjól á 
haus sem ver trjágróður.
5083676

Byggjum á betra verði

40%
afsláttur

Rafmagnssláttuvél
1800W, 42 cm sláttubeidd, 
50 ltr., grassafnari, 6 
hæðarstillingar 20-70 mm, 
Compact og Go, Edge
Max og E-drive kerfi.
5085165

27.745kr
36.995 kr

SÚPER TILBOÐ

25%
afsláttur

SÚPERTILBOÐ

Þín verslun í Hafnarfirði 

15.995 kr

9.597kr

SÚPER TILBOÐ

Orf BD ST5530
550W, 30 cm slátturbreidd 
með stillanlegu skafti og 
haus, E-drive kerfi. Hjól á 
haus sem ver trjágróður.
5083676

Byggjum á betra verði

40%
afsláttur

Rafmagnssláttuvél
1800W, 42 cm sláttubeidd, 
50 ltr., grassafnari, 6 
hæðarstillingar 20-70 mm, 
Compact og Go, Edge
Max og E-drive kerfi.
5085165

27.745kr
36.995 kr

SÚPER TILBOÐ

25%
afsláttur

SÚPERTILBOÐ

Þín verslun í Hafnarfirði 

Treystu 
okkur  
fyrir 
sölunni

Jakob Björgvin Jakobsson 
 hdl., löggiltur fasteignasali 

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

Stofnuð 1983

Vantar allar 
gerðir eigna 
á söluskrá!

Hafið 
samband  
við  
sölumenn 
okkar.

Bæjarbúum gefst tækifæri á 
að sigla út fyrir hafnarmynnið 
á sjómannadeginum á sunnu
dag. Dagskrá er hefðbundin og 
bæjarbúar munu eflaust flykkj
ast á bryggjuna og setja sig í 

spor sjómanna fyrri alda sem 
færðu björg í bú. Að venju 
verður lagður blóm sveig ur að 
minnisvarða um horfna sjó
menn við Víði staðakirkju með 
sjómanna messu kl. 11.

 Aðaldagskráin verð ur við 
Flens  borgarhöfn þar sem boð
ið verður upp á tónlist, 
kappsiglingu og fleira auk þess 
sem sjómenn verða heiðraðir. 
Sjá auglýs ingu á baksíðu.

Líflegt verður við 
höfnina um helgina

Sjómannadagurinn á sunnudaginn

Frá Sjómannadeginum 2015.

http://www.fjardarfrettir.is
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Sjómannadagurinn er merkis
dagur í Hafnarfirði. Hafnar
fjörður væri ekki til, hefði það 
ekki verið fyrir útgerð og verslun 
með fisk. Bæjarstæðið var illa 
aðgengilegt nema frá sjó og úfið 

hraunið náði til sjávar.
En vegna góðrar hafnar varð Hafnarfjörður að 

mikilvægum verslunarstað þó illa gengi að fá 
formleg kaupstaðarréttindi fyrir bæinn. Öll saga 
Hafnarfjarðar endurspeglast af sjósókninni, fórn
un um og atvinnunni sem skapaðist. Í dag er útgerð 
ekki mjög stór þáttur í atvinnulífi Hafnfirðinga en 
þjónusta við útgerð er það svo sannarlega. Í dag 
þjónusta hafnfirsk fyrirtæki íslensk og erlend skip, 
fiskiskip, flutningaskip og nú í sífellt meira mæli 
skemmtiferðaskip.

Það væri því vart við hæfi ef Hafnfirðingar héldu 
ekki upp á sjómannadaginn með veglegum hætti 
og eigendum fyrirtækja í þjónustu við útgerð ætti 
að renna blóðið til skyldunnar að standa að öflug
um sjómannadegi.

Sjómannadagurinn hefur því miður ekki verið 
efstur á vinsældalista bæjaryfirvalda undanfarin ár  
og má gera mun betur við að halda sjósóknarsögu 
Hafnfirðinga betur á lofti. Kannski ætti sjómanna
dagurinn að vera „þjóðhátíðardagur“ Hafnfirðinga 
þar sem markmiðið væri að gefa bæjarbúum kost 
á að kynnast útgerðarsögunni betur og þeirri 
starfsemi sem í dag tengist útgerð. Kannski væri 
þetta kjörið tækifæri fyrir hafnfirsk fyrirtæki tengd 
útgerð að kynna starfsemi sína á hátíðarhöldum 
þar sem kynningar og skemmtanir færu saman.

En hlutirnir gerast ekki að sjálfu sér og svona 
hátíð er ekki eitthvað sem menn hrista fram úr 
erminni. Í mörg ár hefur einn maður staðið í 
fararbroddi og og á stundum næstum séð um 
hátíðina einn síns liðs. Eflum Sjómannadaginn. 

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 11. júní

Alþjóðleg 
guðsþjónusta kl. 11  

á ensku
Allir innflytjendur, flóttamenn og erlendir 

gestir sérstaklega velkomnir.

Alþjóðlegar veitingar á eftir.

Skráning í fermingarfræðslu næsta vetrar  
á www.astjarnarkirkja.is

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Sjómannadagurinn 11. júní

Minningarstund kl. 10.45
við altari sjómannsins.

Blómsveigur lagður að minnismerkinu.

Sjómannamessa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur

undir stjórn Kristínar Jóhannesdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Skráning fyrir fermingu 2018
á vidistadakirkja.is 

www.vidistadakirkja.is

Þau Guðlaug Kristjánsdóttir forseti bæjarstjórnar og 
Óskar Guðjónsson forstöðumaður Bókasafns Hafn
arfjarðar opnuðu formlega Rafbókasafnið sem greint 
var frá í síðasta blaði.

Rafbókasafnið er samvinnuverkefni stærstu 
al mennings bókasafna landsins og  Landskerfis bóka

safna 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. 

Opnuðu Rafbókasafnið

Guðlaug Kristjánsdóttir og Óskar Guðjónsson við opnun safnsins.
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Óskum sjómönnum og bæjarbúum öllum 
til hamingju á Sjómannadaginn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandgötu 29 • 571 2440Flatahrauni 5a • www.burgerinn.isBæjarhrauni 10 • www.bokhaldsstofan.is Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is

Bæjarhrauni 14 •  www.gaman.is Berghellu 1 • www.gamar.is www.gara.is

rafstöðvar ehf.

Rauðhellu 9 • 565 4069

www.hafnarfjardarhofn.is Grandatröð 2 • www.hberg.is

HRAFNISTA
Reykjavík  I  Hafnar�örður

Kópavogur  I  Reykjanes

Hraunvangi 7 • www.hrafnista.is

Fjarðargötu 17 • www.as.is

Kaplahrauni 1 · Hafnarfirði · Sími: 565 4332 · bsp@bsp.isBan Kúnn
Thai Restaurant

Tjarnarvöllum 15 • sími 565 5665 Trönuhrauni 2 •  sími 555 2622

Bílaverkstæði 
Högna

Sjómennska og útgerð hafa markað sögu Hafnarfjarðar. 
Minnumst þess og tökum þátt  

í hátíðarhöldunum á Sjómannadaginn! 

50. þing Íþróttabandalags Hafnar
fjarðar haldið 20. maí sl. samþykkti að 
samkomulag verði gert milli ÍBH og 
Hafnarfjarðarbæjar um sameiginlega 5 
ára áætlun  um uppbyggingu nýrra 
íþróttamannvirkja. Í tillögunni er gert 
ráð fyrir því að framlag Hafnar
fjarðarbæjar til nýrra íþróttamannvirkja 
verði um það bil kr. 500 til 600 milljónir 
kr. á ári.

TILLAGA AÐ FRAM
KVÆMDA RÖÐ VERKEFNA 
20162021: Endurbætur/breytingar á 

golfvelli Golfklúbbsins Keilis á Hvaleyri. 

20162018: Bygging íþróttasalar 2259 
m² hjá Haukum á Ásvöllum. 

20172021: Bygging nýs skotvallar og 
frágangur á svæði hjá Skotíþrótta félagi 
Hafnarfjarðar á Iðavöllum. 

20172020: Knatthús 8600 m² hjá FH í 
Kaplakrika. 

20182020: Bygging nýrrar reið hallar 
með félagsaðstöðu og annarri tilheyrandi 
aðstöðu 4200 m² hjá Hestamannafélaginu 
Sörla að Sörlastöðum. 

20182021: Bygging knatthúss hjá 
Haukum á Ásvöllum. 

20192021: Önnur verkefni sem voru 
ekki tillögur á 49. þingi ÍBH. 

Frá 2021 breytingar á golfskála hjá 
Golklúbbnum Keili á Hvaleyri. 

Frá 2021 bygging danssalar 750 m² hjá 
Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar, 
staðsetning óákveðin. 

20222024 bygging nýrrar áhorf enda
stúku við knattspyrnuvöll hjá Haukum á 
Ásvöllum.

20222023 bygging forsalar í 
íþróttamiðstöð 400 m² hjá Haukum á 
Ásvöllum.

20222026 bygging badmintonhúss 10 
vellir 20 x 80 m hjá Badminton félagi 
Hafnarfjarðar, staðsetning óákveðin.

VIÐHALD / REKSTUR
20172018: Endurnýjun á 

knattspyrnu gervigrasi í Kaplakrika. 
Frá 2017: Breytingar á Andrasal 

Íþróttamiðstöðinni Björk fyrir 
dansaðstöðu fyrir DÍH.

Badmintonhús var fært aftar í 
tímaáætlun á þeirri forsendu að BH 
fengi Íþróttahúsið við Strandgötu til 
rekstrar.

Skotvöllur, reiðhöll og badmintonhús 
meðal framtíðarverkefna



4    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 8. JÚNÍ 2017 

Óskum sjómönnum til hamingju
með daginn

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677                      umb.is

Rótarýklúbburinn Straumur hefur 
árlega veitt einstaklingi eða samtökum/
félögum í Hafnarfirði hvatningar
verðlaun.  Markmiðið með viðurkenn
ingunni er bæði að vekja athygli á góðu 
starfi í þágu einstaklinga og samfélags 
og hvetja til dáða.

Haraldur Haraldsson, skólastjóri 
Lækjarskóla er handhafi hvatningar
verðlaunanna í ár fyrir óeigingjarnt 
framlag sitt og brautryðjendastarf við 
að hrinda stefnu um skóla marg breyti
leikans í framkvæmd í Lækjar skóla.

Í tilkynningu frá klúbbum segir að Í 
Lækjarskóla sé lögð áhersla á að hver 
og einn nemandi fái að njóta sín miðað 
við eigin þroska, sérstöðu, þarfir, áhuga 
og styrkleika. Haraldur hafi með 
störfum sínum sannarlega stuðlað að 
jákvæðu andrúmslofti í skólanum sem 
nær til viðhorfa allra til fjölbreytileika 
nemendahópsins.

Rótarýklúbburinn Straumur var 
stofnaður árið 1997 og er annar tveggja 
rótarýklúbba í Hafnarfirði og einn 30 
klúbba á Íslandi.

Verðlaunin voru afhent á fundi 
klúbbs ins sl. fimmtudagsmogunn.

Rótarýklúbburinn Straumur veitti árleg 
hvatningarverðlaun sín

Haraldur Haraldsson, skólastjóri Lækjarskóla hlaut verðlaunin í ár

Haraldur Haraldsson verðlaunahafi ásamt Jóhönnu Erlingsdóttur, forseta klúbbsins l.t.v. ásamt rótarýfélögunum Eddu 
Möller, Vilborgu Jóhannesdóttur og Sigríði Kristínu Helgadóttur sem öll eru í hvatningaviðurkenningarnefnd.
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15.- 18. júní 2017

Víkingahátíð við Fjörukrána
15.- 18. júní 2017

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, handverks-
menn 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

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna

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. 

HOTEL
& Restaurants

 

Kynnir hátíðarinnar er Víkingur Kristjánsson leikari

Dagskrá Víkingahátíðar 2017
Fimmtudagur 15. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
14:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð 
15:00 Jerker Fahlström sögumaður
15:00 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur 
 og spilar á munngígju 
16:00 Bardagasýning
16:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
17:00 Bogfimi og axakast
17:15 Sögustund í hellinum á hótelinu
17:15 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur 
 og spilar á munngígju
17:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
17:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
18:00 Bardagasýning
18:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur 
 og spilar á munngígju
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin  
 og Kalabalik frá Svíþjóð spila
00:00 Lokun

Föstudagur 16. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Björke Asgar Bruun fjöllistamaður
15:00 Jerker Fahlström sögumaður
15:00 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur 
 og spilar á munngígju 
15:30 Kalabalik, víkingahljómsveit frá Svíþjóð
16:00 Bardagasýning
16:30 Jerker Fahlström sögumaður
16:30 Tyuara Zhirkova frá Yakutia syngur 
 og spilar á munngígju 
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 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 Bogfimi og axakast

16:30 Mas-wrestling (plankakeflis tog)

17:00 Víkingasveitin spilar og syngur

17:30 Jerker Fahlström sögumaður

17:30 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
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Það er alltaf ánægjulegt þegar nálgast 
skólalok á vorin. Nemendur hafa lagt 
sig fram um að stunda námið af 
kostgæfni og læra fjölmörg tónverk 
eftir ýmsa höfunda sem síðan eru flutt á 
skólatónleikum á jólum eða vori eða á 
nemendatónleikum kennara. Eins og 
fram kom hér að framan hafa um 600 
nemendur lagt stund á tónlistarnám í 
vetur. Þar af rétt um 100 í Forskóla I og 
II. Um 60 nemendur eru í rytmísku 
deildinni í Tónkvísl og í Suzukideild 
skólans voru í vetur 24 nemendur á 
fjögur mismunandi hljóðfæri flestir á 
fiðlu. 

Merkur atburður átti sér stað í 
nóvember þegar Hákon Leifsson lauk 
framhaldsprófi í orgelleik frá skólanum. 
Er hann fyrstur nemenda á Íslandi til að 
ljúka því prófi frá Prófanefnd. Kennari 
hans var Guðmundur Sigurðsson 
organisti Hafnarfjarðarkirkju og var 
mjög ánægjulegt samstarf milli hans og 
skólans. 

Nemendur í rytmískum deildum tón
listarskólanna á höfuðborgarsvæðinu 
hittust í Garði á Hljómanótt í nóvember 
og léku þar frumsamin og þekkt lög 
saman frá miðnætti og fram eftir nóttu. 
Mjög vel tókst til og hefur verið 
ákveðið að endurtaka þetta á Selfossi 
næsta haust. 

Nú eins og mörg undanfarin ár hafa 
nokkrir nemendur tekið þátt í Sin
fóníuhljómsveit tónlistarskólanna, en 
hún hittist í janúarmánuði ár hvert 
ásamt stjórnanda og þar fer fram 
raddþjálfun þar sem æfð eru þau verk 
sem flutt eru í lok mánaðar. Fjórir 
tónlistarskólar á höfuðborgarsvæðinu 
standa að þessu verkefni: Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar, Tónlistarskóli Garða
bæjar, Tónlistarskóli Kópavogs og 
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar. 
Að auki er öllum tónlistarskólum á 
landinu boðið að senda nemendur til að 
taka þátt í þessu verkefni. Guðmundur 
Óli Gunnarsson hefur stjórnað sveitinni 
síðastliðin 7 ár og hefur hann náð vel til 
nemenda, en hann gerir kröfur til þeirra 
og er vinnusamur og hrósar þeim að 
auki. 

Í febrúar var haldin þemavika og er 
skólastarfið þá brotið upp og margs 
konar samspil voru í gangi. Einnig 
fáum við heimsókn frá skólahópum 
leikskólanna í bænum og eru það 
forskólakrakkarnir á eldra ári sem taka 
á móti þeim ásamt fjölmörgum öðrum 
hljóðfæranemendum. Að þessu sinni 
komu krakkar frá 14 leikskólum allt að 
320 börn. Er þetta mjög ánægjulegt og 
gaman að fá leikskólabörnin í heimsókn 
en þau eru mjög áhugasöm um hin 
ýmsu hljóðfæri sem þau sjá og heyra. 

Á Degi tónlistarskólanna fer svo 
fram hin árlega hljóðfærakynning fyrir 
eldra ár forskólans þar sem kennarar 
skólans kynna þau hljóðfæri sem kennt 
er á  við skólann og nemendur fá í kjöl
farið að prófa að leika á þau. Eftir 
hádegi voru svo fjölmargir tónleikar 
þar sem hin ýmsu samspil sem æfðu í 
þemavikunni komu fram. 

Mikil gróska er í rytmíska skólanum 
í Tónkvísl og eru þar 60 nemendur eins 
og áður hefur komið fram og 9 
kennarar. Í vetur var stofnuð Stórsveit 
TH og lék hún í Hörpu á alþjóðlega 
jazzdeginum 30. apríl. Þar er einnig 
boðið upp á rytmískt söngnám fyrir 
unga nemendur, stráka og stelpur. 
Tvisvar á ári er haldin uppskeruhátíð 
þar sem samspilin koma fram, bæði 

þau sem eru nýbyrjuð og hin sem hafa 
spilað lengur saman. 

Nótan er uppskeruhátíð tónlistar
skólanna. Tónlistarskólinn hefur tekið 
þátt í henni frá upphafi og nemendum 
gengið vel og einu sinni unnið til 
verðlauna. Í ár voru tveir nemendur 

fulltrúar skólans á lokahátíðinni sem 
haldin var í Eldborgarsal Hörpu, þeir 
Hafþór Óskar Kristjánsson gítarleikari 
og Hákon Aðalsteinsson píanóleikari 
og söngvari. Var það mikill heiður fyrir 
þá og ekki síður fyrir skólann. Báðir 
stóðu sig mjög vel og voru skólanum til 
sóma. 

Í byrjun vetrar var ákveðið að fara í 
mjög stórt verkefni sem flutt yrði á 
Björtum dögum á vordögum í 
Íþróttahúsinu við Strandgötu. Var leitað 
til bræðranna Jóns Jónssonar og 

Friðriks Dórs um starfstarf og voru þeir 
til í það. Ásamt þeim komu að verkinu 
stór hljómsveit og kór. 11 lög voru valin 
og útsettu þrír af kennurum skólans 
þau. Þátttakendur í verkefninu voru 
Sinfóníuhljómsveit TH, Lúðrasveit TH, 
Forskóli 2, Rytmaband úr Tónkvísl, 
Unglingakór Lækjarskóla og danshópur 
úr Lækjarskóla auk liðsauka úr 
Garðabæ og Kópavogi. Verkefnið hlaut 
nafnið Bræðralag. Tvær sýningar voru 
og nær húsfyllir á báðum og gekk þetta 
það vel að ákveðið hefur verið að 
framhald verði á svona samstarfi af 
einhverju tagi. 

Í ár hafa nær allir nemendur tekið 
einhvers konar próf, Vorpróf, innanhúss 

áfangapróf eða Prófanefndarpróf þar 
sem utanaðkomandi prófdómari kemur 
og hlustar. Allir þeir nemendur sem 
ljúka áfangaprófum eru kallaðir upp á 
skólaslitum og í luku 141 prófi í Grunn
námi og þar af luku 23 Grunnprófi, 28 
luku áfangaprófi í Miðnámi og þar af 
tóku 11 Miðpróf og 5 luku áfangaprófi 
í framhaldsnámi og af þeim lauk einn 
Framhaldsprófi í orgelleik eins og að 
framan er getið. 

Alltaf er einhver breyting á kennara
hópnum en þó var ánægjulegt í hófi 
fyrir þá starfsmenn bæjarins sem unnið 
hafa samfellt í 25 ár eða lengur að í 
þeim hópi voru 7 kennarar við tón
listarskólann. Sýnir það að góður andi 
er í skólanum og kennarar halda tryggð 
við hann. Helgi Bragason hefur starfað 
samfellt í 34 ár við skólann og mun láta 
af störfum 1. september sem aðstoð
arskólastjóri og hefur staða hans verið 
auglýst til umsóknar. Er Helga þakkað 
fyrir hans störf bæði sem kennari og 
stjórnandi. 

Rúmlega 600 nemendur 
leggja stund á tónlistarnám 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar var slitið í 66. sinn síðastliðinn mánudag
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Starfsfólk Tónlistarskólans og makar 
i náms- og endurnæringarferð í Vín 
nú um hvítasunnuna.
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Óskum sjómönnum og bæjarbúum öllum 
til hamingju á Sjómannadaginn!

Sjómennska og útgerð hafa markað sögu 
Hafnarfjarðar. Minnumst þess og tökum þátt  

í hátíðarhöldunum á Sjómannadaginn! Flatahrauni 5a • sími 578 0200

Fjarðargötu 13-15 • www.uts.is Melabraut 23-25 • www.vhe.isReykjavíkurvegi 64 • www.hlif.is Strandgötu 75 • www.vonmathus.is

Reykjavíkurvegi 60 • www.musikogsport.isFjarðargötu 9 • www.landsbankinn.isBæjarhrauni 2 • sími 565 4513Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

Helluhrauni 4 • www.rag.isStrandgötu 37 • www.nonnigull.is

Y�rborðsmeðhöndlun á ryðfríu stáli

www.rp.is

Stapahrauni 36 • www.rafpol.is Strandgötu 43, Hafnarfirði

Kaplahrauni 22 • www.smartwax.is Fjarðargötu 13 • www.strendingur.iswww.skeljungur.is Slysavarnardeildin Hraunprýði

– gefðu okkur tækifæri!

Söfnunarkassar í Hafnarfirði eru m.a. við:
Hraunbyrgi • Fjarðarkaup • Fjörð • 10/11

Forstöðumaður Byggðasafns Hafnar
fjarðar hefur gert athugasemd við 
tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Ás 
vallabraut. Bendir hann á að sam kvæmt 
lögum um menningarminjar nr. 
80/2012 má enginn, hvorki landeig
andi, ábúandi, framkvæmdaraðili né 
nokkur annar, spilla, granda eða breyta, 
hylja, laga, aflaga eða flytja fornleifar 
úr stað nema með leyfi Minjastofnunar 
Íslands.

Segir hann að ekki hafi verið tekið 
tillit til fornleifaskráningar sem gerð var 
fyrir framkvæmdasvæðið og ranglega 
sagt í greinargerð með henni að engar 
fornleifar séu á skipulagssvæðinu! Á 
svæðinu eru tvær fornleifar, garður nr. 
1704 og fjárskýli nr. 1705 sem taka 
verður tillit til. Auk þessa séu yngri 
minjar á skipulagssvæðinu sem ekki 
njóta verndar en rétt sé að merktar verði 
inn á uppdráttinn.

Fornleifar hamla 
gerð Ásvallabrautar

Ranglega sagt að engar fornleifar séu á svæðinu
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Norrænt vinabæjamót hefur staðið 
yfir í Hafnarfirði með þátttakendum úr 
stjórnsýslu viðkomandi sveitarfélaga 
auk þess sem stór hópur ungmenna var 
með í för.

Í grenjandi rigningu voru nýir 
vegvísar afhjúpaðir fyrir framan ráð
húsið á opnunarathöfn vinabæjar
mótsins 1. júní sl, á 109 ára afmælisdegi 
bæjarins. Vegvísarnir vísa á tíu vinabæi 

Hafnar fjarðar bæjar á Norðurlöndunum  
Eistlandi, Þýskalandi og í Kína. 

Eru vegvísarnir settur upp til þess að 
gera vinabæina og samstarfið við þá 
sýnilegra. 

Fulltrúar frá Uppsala í Svíþjóð, 
Frederiksberg í Danmörku, Bærum í 
Noregi, Hämmeenlinna í Finnlandi og 
Tartu í Eistlandi voru viðstaddir.

Vegvísarnir benda í átt að vina bæj
unum og er með nafni bæjarins, fjar
lægð í kílómetrum og fána viðkomandi 
lands.

FJARLÆGÐIR
Akureyri, Íslandi 255 km
Tvöroyri, Færeyjum 816 km
Ilulissat, Grænlandi 1.389 km
Bærum, Noregi 1.740 km

Cuxhaven, Þýskalandi 2.061 km
Uppsala, Svíþjóð 2.085 km
Frederiksberg, Danmörku 2.104 km
Hämeenlinna, Finnlandi 2.352 km
Tartu, Eistlandi 2.612 km
Baoding, Kína 7.975 km.

Vegvísar til vinabæja
Fulltrúar norrænu vinabæjanna viðstaddir afhjúpun vegvísa við Ráðhúsið
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Smáþjóðaleikarnir fóru fram í 
Mónakó. Hafnfirðingar og félagar í 
hafnfirskum félögum voru þar ofarlega 
á palli og oft í fyrstu sætunum. Í 
frjálsum íþróttum úr FH sigraði Ari 
Bragi Kárason í 200 m hlaupi og náði 
bronsi í 100 m, Kolbeinn Höður 
Gunnarsson sigraði í 200 m hlaupi, Örn 
Davíðsson sigraði í spjótkasti, Kristinn 
Torfason náði silfri í langstökki, Arna 
Stefanía Guðmundsdóttir náði gulli í 

400 m grindahlaupi kvenna og var í 
gullliðinu í 4x100 m grindahlaupi 
kvenna, María Rún Gunnlaugsdóttir 
fékk silfur bæði í hástökki kvenna og 
langstökki. Þá voru þeir Ari Bragi og 
Kolbeinn Höður í verðlaunasæti í 
4x100 m hlaupi karla. Sannarlega 
glæsilegt hjá FHingum. 

Í sundi var Hrafnhildur Lúthersdóttir 
sigursælust SHinga. Nældi sér í 7 
gullverðlaun í 100 m og 200 m 

bringusundi og 200 m og 400 m 
skriðsundi. Þá var hún einnig í liðunum 
sem sigruðu í 4x100 m fjórsundi, 
4x200 m fjórsundi og 4x100 m 
skriðsundi. Glæsilegur árangur hjá 
Hrafnhildi. Aron Örn Stefánsson vann 
silfur í 4x100 m skriðsundi og setti liðið 
Íslandsmet í þeirri grein. Hafþór Jón    
náði 4. sæti í 1500 m skriðsundi og 
Viktor Máni Vilbergsson varð í 5. sæti í 

400 m fjórsundi. Flottur árangur hjá 
sundmönnunum. 

Erla Sigurlaug Sigurðardóttir gerði 
sér lítið fyrir og nældi sér í tvenn 
verðlaun á leikunum, brons í fjalla
hjólreiðum og silfur í götu hjólreiðum. 

Landslið kvenna í körfubolta vann 
silfur með Helenu Sverrisdóttur innan
borðs.

Hrafnhildur með 7 gullverðlaun  
á Smáþjóðaleikunum

Keppendur úr hafnfirskum félögum fjölmennir

Stífar æfingar Hrafnhildar Lúthersdóttur hafa skilað henni glæsilegum árangri.

Þátttakendur i vinabæjamótinu við afhjúpun vegvísanna.

Nýja skiltið við ráðhúsið

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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Sundfélag Hafnarfjarðar verður með 
sundnámskeið fyrir börn, bæði synd og ósynd,  
í Ásvallalaug, Suðurbæjarlaug, Sundhöllinni  
og Lækjarskólalaug.

Nánari upplýsingar og innritun má finna á www.sh.is

Námskeiðin standa yfir í tvær vikur eða 10 skipti.

Tímabil í boði:
12. - 23. júní

26. júní – 7. júlí
10. – 21. júlí

24. júlí – 4. ágúst

styrkir barna og unglingastarf SH

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

Sumarsund fyrir börn 4-10 ára

Bráðskemmtileg námskeið sem allir hafa gaman af!

Í sumar mun Siglingaklúbburinn Þytur bjóða upp á 
siglinganámskeið fyrir börn og unglinga 10 ára og eldri, 
fædd 2007 og fyrr. 

Innritun er hafin á  
www.sailing.is 

Siglinganámskeið

Verð: 15.500 kr. fyrir tveggja vikna námskeið og félagsaðild.  
Siglingaklúbburinn Þytur, kt.: 680978-0189    Sími  555 3422   Bankareikningur: 0545-26-987

Kennt er eftir nýrri námsskrá sem Siglingasamband Íslands hefur látið þýða og staðfæra. 
Þátttakendum er kennt að bregðast við síbreytilegum aðstæðum, siglingar á kayak og seglbátum, 
siglingareglur og umgengni um báta og búnað þeirra. 

Í lok námskeiða gerum við okkur dagamun, hoppum í sjóinn, buslum og endum á grillveislu.

Hvert námskeið er í tvær vikur hálfan daginn kl. 9-12 eða kl. 13-16.  
Kennt er í aðstöðu Þyts, Strandgötu 88 og við Hafnarfjarðarhöfn.

12. júní - 23. júní (fyrir hádegi)  
12. júní - 23. júní (eftir hádegi) 

26. júní - 7. júlí (fyrir hádegi) 
26. júní - 7. júlí (eftir hádegi)

10.  júlí - 21. júlí (fyrir hádegi) 
10. júlí - 21. júlí (eftir hádegi)

Vorhátíð Setbergsskóla var haldin í 
rjómablíðu eftir að fresta þurfti henni 
vegna veðurs. Ungir sem aldnir 
skemmtu sér við leiki, fengu góðgæti 
eða keyptu eitthvað sniðugt á basar 
nem  endanna. Limbóið var mjög vin
sælt og sýndu þar nokkrir frábæra takta.

Limbóhetjur á vorhátíð Setbergsskóla

Glæsileg tilþrif og margir sem fylgdust með.
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þjónusta
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.

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

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

Sjómannadagur
Kl. 10 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur 
við Hrafnistu
Kl. 10.30 Blómsveigur lagður að 
minnisvarða við Víðistaðakirkju um 
horfna sjómenn og sjómannamessa í 
Víðistaðakirkju á eftir.

Flensborgarhöfn
Kl. 13-17 Skemmtisigling – lagt af stað 
á hálftíma fresti
Kl. 13 Dasbandið 
Kl. 13-14 Kappróður
Kl. 13.50 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
Kl. 14 Setning, heiðrun sjómanna, 
Grétar Mar Jónsson skipstjóri flytur 
ávarp og verðlaunaafhending í 
kappróðrinum
Kl. 14.30 Leikhópurinn Lotta með 
söngsyrpu
Kl. 15.30 Tónlistaratriði

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Hvítasunnuhlaup Hauka var haldið í 
fimmta sinn á annan í hvítasunnu. 
Veðurspáin gaf ekki fyrirheit um þvílíkt 
blíðskaparveður sem svo varð raunin. 
Hlaupið er um gullfallegt og skógi 
vaxið uppland Hafnarfjarðar. Að 
megninu til á þröngum stígum. Í ár 
voru þrjár vegalengdir í boði; 14 km, 
17,5 km og í ár í fyrsta sinn 22 km langt 
hlaup. Allir leggja saman af stað en eftir 
6 km skiptist leiðin og fara hóparnir sitt 
í hvora áttina en leiðirnar sameinast 
síðan á nýjan leik. 

Ræst var stundvíslega kl. 10:00 en á 
leiðinni voru þrjár drykkjarstöðvar en 

hlaupið er m.a. umhverfis Ástjörn, 
Hvaleyrarvatn og upp á Stórhöfða. 
Hlaupið er á malarstígum, troðningum, 
malargötum og skógarstígum og því 
mikilvæt að fylgjast vel með alla leið. 
Á kafla er leiðir brattar og á stundum 
vel grýttar sem gerir hlaupið mjög 
skemmtilegt.

5.845 KM
Samtals hlupu keppendur 5.845 km.
115 luku keppni í 22 km hlaupi og 

þar varð fremstur Benoit Branger á 
1,29.44 klst.

95 luku keppni í 17,5 km hlaupinu og 
þar varð fremstur Arnar Pétursson á 
1,10.39 klst.

118 luku keppni í 14 km hlaupi og 
þar varð Ingvar Hjartarson fremstur á 
54,45 mínútum.

Aðalstyrktaraðili hlaupsins er Sportís 
og lagði fyrirtækið til vegleg út 
dráttarverðlaun. Að loknu hlaupi buðu 
félagar úr hlaupahópi Hauka upp á 
súpu og brauð. Verðlaunaafhending og 
afhending útdráttarverðlauna fór fram í 
íþróttasalnum og var þar þétt setið enda 
voru útdráttarverðlaunin ekki af verri 
endanum. 

Hlaupið í skógar- og lúpínubreiðum með Stórhöfða í bakgrunni.

328 kepptu í hlaupi í upplandi 
bæjarins samtals 5.845 km

Hvítasunnuhlaup Hauka haldið í fimmta sinn 
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Árið 2011 var starfsemi St. 
Jósefsspítala lögð niður, sumir sögðu til 
þess að LSH gæti komist í tæki 
sjúkrahússins sem alla tíð var vel við 
haldið og gjafir gefnar reglu
lega af líknarfélögum í Hafn
arfirði. Síðast með höfð ing
legri gjöf uppá 20 milljónir 
fyrir meltingardeild sjúkra
hússins sem var í fararbroddi í 
forvörnum á landsvísu varð
andi ristilkrabbamein. Til
kynnt var af þáverandi heil
brigðisráðherra að lyf lækn
ingadeild sjúkrahússins skyldi 
starfrækt áfram. Hafnfirsk yfirvöld 
trúðu því, en það var svikið, og ekki 
nóg með það heldur var sjúkrahúsið 
sem var í eigu ríkisins það er að segja 
okkar allra og Hafnfirðinga hreinlega 
hreinsað af innanstokksmunum og 

tækja búnaði, Meira að segja naglfastir 
hlutir og innréttingar voru teknar án 
þess að vera með samráð við minni
hlutaeigandann Hafnfirðinga. Hvergi 

eru til gögn um þessa 
ákvörðun, né hvert innan
stokksmunirnir fóru. Tækja
búnaður virðist hafa farið á 
LSH en hvert, og hver var 
ábyrgur fyrir  þessari ránsferð 
í Hafnarfjörð? LSH fékk fjár
veitingar sem St. Jósefsspítali 
átti að fá og er sjálfsagt þannig 
ennþá, án þess að veita sömu 
þjónustu. Biðlistar varðandi 

kvennaaðgerðir og augnsteinaaðgerðir 
hafa verulega aukist síðan St. Jósefs
spítala var lokað. Hin glæsilega melt
ingarfæradeild var hreinlega lögð niður, 
sem eru svik með sameiningu, því 
starfsemin átti að færast á LSH með 

sam einingu. Þjónusta við sjúklinga á 
lyflækningadeild hefur versnað. Hér 
hefur verið stiklað á stóru varðandi 
aðdraganda og lokun sjúkrahússins, þá 
elsta starfandi sjúkrahúss landsins. Er 
staðan betri í dag eftir lokun? Nei hún 
er verri!

Hafnfirðingar og aðrir landsmenn 
hætta ekki að veikjast!

Gerum kröfu um að heilbrigði starf
semi verði endurvakin í St. Jósefsspítala 
Hafnfirðingum og öðrum til hagsbóta. 
Hafnfirðingar tryggjum íbúum bæjarins 
betri þjónustu og verðum í forystu 
varðandi forvarnir og þjónustu við 
sjúklinga. Er nokkur önnur starfsemi 
mikilvægari í sjúkrahúsinu St. Jósefs
spítala.

Til að gerast hollvinur er netfangið : 
st.josefsspitali@gmail.com

Steinunn 
Guðnadóttir

Hollvinasamtök St. Jósefsspítala eru 
nauðsynleg í dag!

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Fótbolti: 
14. júní kl. 19.15, Grindavík 

Grindavík - FH, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
Keflavík  Haukar: (miðvikudag)

FH  Stjarnan: 30
Haukar  Grótta: 11

FH  Selfoss: 21

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Valur: 04

Þróttur R.  Haukar: 03

Hauka konur 
í 8 liða úrslit
Haukar sigruðu lið Akraness í 16 

liða úrslitum bikarkeppni kvenna í 
handbolta og eru því komnar í 8 liða 
úrslit. FH stelpur töpuðu hins vegar 
fyrir Val 04 og eru fallnar úr leik.

FH karlar í 8 
liða úrslit

Karlalið FH sigraði Selfoss 21 á 
Kaplakrika og er því komið í 8 liða 
úrslit í bikarkeppni karla.

ÍÞRÓTTIR

Píturnar í  
eru ljúffengar
Þú velur um nautakjöt, kjúkling eða lamb og svo eru þeir sem 

eru vegan ekki undanskildir. Vegan pítan inniheldur annað  
hvort chilibaunabuff eða röstíkartöflur. Þitt er valið :)

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

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

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn
FH sigraði topplið úrvalsdeildar karla 

í knattspyrnu í Kaplakrika á hvíta
sunnudag. FH vann leikinn 30 og sá til 
þess að Stjörnumenn sáu ekki til sólar 
og voru FHingar betri allan leikinn. 
Þetta var fyrsta tap Stjörnu manna í 
deildinni en þeir voru án lykil manna, 
þar á meðal Daníels Laxdals og 
Haraldar Péturssonar.

Steven Lennon skoraði fyrsta mark 
FH úr aukaspyrnu á 23. mínútu leiksins. 
Næsta mark kom ekki fyrr en í seinni 

hálfleik þegar Kristján Flóki Finn
bogason skoraði mark fyrir FH þegar 
hann skallaði boltann í autt mark 
Stjörnumanna. Þriðja mark FH skoraði 
Þórarinn Ingi Valdimarsson eftir 
stoðsendingu Atla Guðnasonar en 
Þórarinn kom inná sem varamaður 
tæpri mínútu fyrir markið.

Með þessum sigri er FH aðeins 
fjórum stigum frá toppliði Stjörnunnar í 
stað þess að hafa misst Stjörnuna tíu 
stigum frá sér

Stórsigur FH á 
toppliði Stjörnunnar

FH komst í 5. sætið með sigrinum

Atli Guðnason á skot að marki.
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Hafnfirðingurinn Davíð Már Bjarna
son hefur verið ráðinn upplýsinga og 
kynningafulltrúi Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar. Hann hefur um 15 ára 
reynslu af mark aðs og kynningar
málum. Hann var framkvæmdastjóri 
Kapital auglýsinga stofu og Miðstrætis 
auglýsingastofu svo fátt eitt sé nefnt. 
Davíð hefur komið að markaðs og 
kynningamálum fyrir Slysavarnafélagið 
Landsbjörg síðan árið 2003. 

Hann er félagi í Björgunarsveit Hafn
ar fjarðar og Björgunarsveitinni 
Stranda sól, á þrjú börn og er í sambúð 
með Sigrúnu Sverrisdóttur. 

Davíð Már nýr upplýsinga-
fulltrúi Landsbjargar

Davíð Már Bjarnason

Að kröfu Póst og fjarskiptastofnunar. 
lokar Vodafone um þessar mundir  
endurvarpsstöðvum sem til þessa hafa 
dreift sjónvarpsútsendingum yfir 
örbylgju á höfuðborgarsvæðinu. 

Þeir sem sjá stöðvarnar RÚV+ eða 
Hringbraut í gegnum Digital Ísland 
myndlykil þurfa að gera ráðstafanir 
sem fyrst.  Athugið að ekki er verið að 
slökkva á öllum sjónvarpsútsendingum 
um loftnet, eingöngu er um að ræða 

sjónvarpsútsendingar um örbylgju
loftnet. Slökkt var á sendum í 
Hafnarfirði á þriðjudag, á sendum á 
Álverinu og í Höfn. Í lok mánaðar 
verður slökkt á sendum í Öskjuhlíð sem 
Hafnfirðingar nýttu einnig. Ekkert 
kostar að taka á móti sjónvarpsefni í 
gegnum UHF loftnet.

Nánari upplýsingar má finna á https://
vodafone.is/orbylgja

Sjónvarpsútsendingar um 
örbylgjuloftnet hætta

Nota þarf UHF loftnet eða nýta internetið
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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

Göngum í bæinn
Notum strætó eða stæði við
Flensborg, Fjörð eða íþróttahús

Skiptiaðstaða
Í siglingaklúbbnum Þyt 
fyrir þá sem blotna

Gleðilegan Sjómannadag!
hafnarfjordur.is

Hátíðarsvæðið við Flensborgarhöfn er opið frá kl. 13:00 til 17:00 báða dagana.

• Kaffisala Slysavarnardeildar Hraunprýði
• Opið hús hjá Siglingaklúbbnum þyt. Árabátar, 

kajakar og skútusiglingar á kænum og kjölbátum
• Opnar vinnustofur og bátasmíði fyrir börn
• Ljósmyndasýning á Strandstígnum

• 8:00 Fánar dregnir að húni á 
hátíðarsvæði við höfnina

• 10:00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur 
við Hrafnistu

• 10.30 Blómsveigur lagður að minnis-
varða við Víðistaðakirkju um horfna 
sjómenn

• 11:00 Sjómannamessa í Víðistaðakirkju

Hátíðardagskrá 
Sjómannadags 11. júní

• Rennibraut, gámasig, kassaklifur og 
þrautabraut í sjó

• 13:00 Hópakstur MC Sturlungar
• 13-17 Skottmarkaður. Gull og gersemar 

úr geymslunni og handverk til sölu.
Frí stæði meðan pláss leyfir.

• 15.00 Brúðubíllinn

Skemmtidagskrá 
laugardags 10. júní

Nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is

• Fluglínutæki, koddaslagur, þrautabraut í 
sjó og björgunarsýning

• 13–17 Skemmtisigling í boði 
Hafnarfjarðarhafnar – lagt af stað á 
hálftíma fresti

• 13:00 Dasbandið
• 13-14 Kappróður við Flensborgarhöfn 
• 13:50 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
• 14:00 Setning og heiðrun sjómanna
• 14:20 Grétar Mar Jónsson skipstjóri 

flytur ávarp og verðlaunaafhending í 
kappróðri

• 14:30 Friðrik Dór
• 15:00 Leikhópurinn Lotta - söngsyrpa

Við Flensborgarhöfn

Brot úr dagskrá báða daga

SJÓMANNADAGURINN
2   17
10.– 11. júní 

TVEGGJA DAGA HÁTÍÐARHÖLD VIÐ FLENSBORGARHÖFN

Leikfélag ið 
án hús næðis

Leikfélag Hafnarfjarðar 
hefur óskað eftir húsnæði fyrir 
starfsemin sína og var málið 
tekið fyrir í bæjarráði. Var 
bæjarstjóra falið að skoða 
málið frekar.

Ferkantað eða líflegt húsnæði?

Í skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar hefur verið deilt um það hvort heimila megi að steina hús í Skarðshlíð í stað þess 
að hafa timburklæðningu. Hvernig væri ef hönnuðir sjálfviljugir gengu fersklega til verks eins og Hundertwasser í Vín.
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