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Menningarhátíðin Bjartir 
dagar fagna 15 ára afmæli 
sínu í ár. Hún hefst í dag og 
stendur til sunnudags. Hátíðin 
er í raun rammi yfir viðburði 
sem ýmsir aðilar standa að og 
má þar nefna tónlistarhátíðina 
Heima, sumardaginn fyrsta 
með sína skrúðgöngu, 
„Gakktu í bæinn“ þar sem 
lista  menn og hönnuðir bjóða 
heim auk þess sem verslanir 
og félagasamtök taka þátt.

Nemendur í þriðja bekk 
setja hátíðina með því að 
syngja inn sumarið á Thors
plani kl. 10.  Kl. 17 verður 

bæjar lista maður Hafnar fjarð
ar útnefndur og Hafn arfjarðar
bær veitir styrki til viðburða 

og menningar starf semi.  Sjá 
dagskrá í auglýsingu á bls. 
89.

842 
2217

sími
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I

Soffía Sæmundsdóttir tekur á móti gestum í Fornubúðum 8.

Sumarbyrjun og  
Bjartir dagar í Hafnarfirði
Hátíðin hefst í dag  með fjölbreyttri dagskrá og Heima-hátíð

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55
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Stofnuð 1983

EINBÝLI
Einstök eign í Vesturbænum. 
Glæsilegt gamalt uppgert einbýli á 
einstökum stað í hjarta bæjarins.  

EINBÝLI
Fallegt, mikið endurnýjað og 
endurbyggt einbýli á einstökum 
stað. Heitur pottur. 5 svefnherbergi. 

ENDARAÐHÚS
Sérlega fallegt endaraðhús með  
bílskúr, eignin er mjög vel staðsett. 
Fallegur garður, heitur pottur.

VÖRÐUSTÍGUR 3 KLAUSTURHVAMMUR 

152 m² 69,8 millj. kr. 159 m² 57,8 mill. kr. 214 m² 74,9 millj. kr. 

HRAUNBRÚN 22 

Sirkus 
Andlitsmálun 
Blöðrukarlinn

Gunni og Felix, Bíbí, 
Björgvin Franz,  Brynjar 
Dagur, Pitz Perfect og fl.

Dagskrá  
á Thorsplani 

kl. 14-16

Sumartilboð
Opið 12-17
í öllum verslunum sumardaginn fyrsta

Ný matvöruverslun opnuð!

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

Það eru Bjartir dagar í Hafnar
firði. Menningin blómstrar og 
gróska í miðbænum sem býður 
nýs deiliskipulags og áforma 
um uppbyggingu. Sumarið er að 
koma og skrúðganga skátanna 

er eitt fyrsta merki um sumarkomuna og bæjarbúar 
fylkja liði og ganga glaðbeittir með, haldandi á 
íslenska fánanum og eru í hátíðarskapi. Bæjarbúar 
taka þátt í hátíðarhöldum Bjartra daga, gleðjast og 
hitta aðra í skugga þess að það er ekki svo bjart alls 
staðar í Hafnarfirði.

Það eru ekki bjartir dagar í bæjarstjórn Hafnar
fjarðar þar sem farið er á svig við lög og siðferðið 
látið liggja á milli hluta.

Það var Björt framtíð í Hafnarfirði sem boðaði 
samstöðupólitík og ný og betri vinnubrögð í 
stjórn  sýslunni. Lítið var látið reyna á samstöðu
pólitíkina þegar möguleiki sást á meirihlutastarfi 
og aðgerðir undanfarinna vikna hfa sýnt að verri 
vinnubrögð hafa verið tekin upp og lýðræðið 
fótum troðið. 

Nú segjast Píratar vilja breyta svo svona 
starfshættir eigi sér ekki stað á ný og oddviti þeirra 
í Hafnarfirði segir bæjaráði haldið saman með 
þeim hætti sem eru brot á lögum og reglum og 
segir meirihlutann í raun fallinn.

Mönnum finnst ekkert að því að einn bæjar
fulltrúi skrái lögheimili sitt hjá systur sinni í 
Hafnarfirði þó hann sé fluttur úr sveitarfélaginu. 
Hinir bæjarfulltrúarnir sitja þegjandi hjá.

Sjálfstæðisflokkurinn styður gerræðislegar 
aðgerðir forseta bæjarstjórnar og fyrrum oddvita 
Bjartrar framtíðar þrátt fyrir að þær gjörðir séu í 
andstöðu við 49. gr. sveitarstjórnarlaga. Samfylking 
og Vinstri grænir greiða ekki atkvæði gegn þessum 
tillögum, heldur sitja hjá og enginn gerir athuga
semd að málið var ekki einu sinni á dagskrá 
fundarins.

Enginn gerir heldur athugasemd að samþykkt 
bæjarstjórnar þann 14. mars stendur enn þar sem 
bæjarstjórn afgreiddi málið ekki né tók ákvörðun
ina til baka á fundinum 11. apríl.

Þó sök bæjarfulltrúa sé mis mikil þá er enginn 
saklaus í þessu máli og hafa bæjarfulltrúar látið 
ranglæti viðgangast og hafa ekki einu sinni haft 
fyrir því að kanna lögmæti þess sem menn voru að 
fara að gera.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Sunnudagur 22. apríl

Country messa á 
Björtum dögum og 

sunnudagaskóli kl. 11 

Skráning 
fermingarbarna  
2018-2019 hafin  

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Smardagurinn fyrsti 19. apríl

Skátamessa kl. 13
Sunnudagur 22 apríl

Blómamessa kl. 11
Barnakórinn syngur  

undir stjórn Helgu Þórdísar.
Fjölbreytt fjölskyldustund  
í umsjá Maríu og Bryndísar.

Eftir guðsþjónustu á kirkjutorginu:

Grill - Leikir
www.vidistadakirkja.is

Sunnudagurinn 22. apríl:

Sunnudagaskóli kl. 11
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

ABC barnahjálp opnaði nýjan nytjamarkað að 
Dalshrauni 13, í stóru glæsilegu húsnæði. Tekið er við 
fötum, búsáhöldum, leikföngum, bókum, plötum og 
geisladiskum, húsgögnum, veggmyndum og 
rafmagnstækjum svo eitthvað sé nefnt.

Opið verður alla virka daga kl. 1218 og 1216 á 
laugardögum.

Að sögn Írisar Óskar Friðriksdóttur verkefnastjóra 
er hlutum sem komið er til þeirra komið í nýjar hendur 
gegn vægu verði og rennur allur ágóði markaðarins til 
starfsemi ABC barnahjálpar sem styður fátæk börn til 
náms í Afríku og Asíu.

Tekið er á móti vörum að Dalshrauni 13 alla virka 
daga á milli kl. 12 og 18.

ABC rekur nú þegar með Nytjamarkað í Víkurhvarfi 
2 í Kópavogi en samtökin hafa rekið Nytjamarkað til 
styrktar starfsins í 10 ár.

Nýr Nytjamarkaður ABC
Opnaði í gær að Dalshrauni 13

Opnað síðar um helgar
Fjölmargir sundlaugargestir hafa lýst óánægju sinni 

með því að stóru sundlaugarnar verði, frá næstu 
mánaðarmótum opnaðar kl. 9 í stað 8 um helgar. Er 
þetta gert um leið og opið verður lengur virka daga 
ogauk þess verður opið á morgnana um helgar í Su 
ndhöllinni, en þar hefur verið lokað á þeim tímum.

Hafa menn sent inn mótmæli og líka bent á að þett 
askerði aðgengi hreyfihamlaðra um helgar.

Glundroði í 
bæjarstjórn
Litin er mjög alvarlegum augum sú misbeiting 

valds sem átt hefur sér stað í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
og í bæjarráði.

1. Þann 14. mars var tekið fyrir erindi Guðlaugar 
Svölu sem hafði tilkynnt ótímabundin forföll sem 
bæjarfulltrúi. Samþykkt var að varamaður hennar 
Borghildur yrði aðalmaður í bæjarstjórn.

2. Þann 5. apríl er Borghildi sem löglegum 2. 
varamanni BF í bæjarráði meinað að sitja fund þrát 
fyrir ákvæði í 39. gr. samþykkta um stjórn Hafnar
fjarðarkaupstaðar.

3. Þann 11. apríl mætir Guðlaug aftur í bæjarstjórn 
án nokkurra skýringa á fundinum.

4. Á fundinum 11. apríl leggja Guðlaug og Einar 
Birkir til breytinga í ráði og stjórn bæjarins án þess að 
málið sé á dagskrá og í andstöðu við 49. gr. sveitar
stjórnarlaga.

5. Einar Birkir Einarsson situr í bæjarstjórn í krafti 
þess að hann skráir lögheimili sitt hjá systur sinni í 
Hafnarfirði þó hann búi sjálfur í Kópavogi.

6. Erindi hefur verið sent til samgöngu og sveitar
stjórnarráðuneytis sem er með málið í skoðun.
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Krambúðin 
opnar í Firði

BAKAÐ Á 
STAÐNUM

RJÚKANDI
HEITT KAFFI

SAMLOKUR
& SALÖT
MIKIÐ ÚRVAL, 

FÍNT Í HÁDEGISMATINN
NÝMALAÐ 

ILMANDI KAFFI
KLEINUHRINGIR, 

RÚNSTYKKI OG FLEIRA

VELKOMIN

Krambúð | Firði | Hafnarfirði 

Á hádegi miðvikudaginn 18.apríl kl. 12:00 
opnar ný Krambúð í Firði Hafnarfirði.

VIRKA DAGA

8:00 - 22:00 SUNNUDAGA

10:00 - 17:00

LAUGARDAGA

8:00 - 18:00AFGREIÐSLUTÍMAR:

Hlökkum til að sjá þig!

TO GO

250 ML

 PETER LARSEN
LÍFRÆNT KAFFI

TO GO
TILBOÐIÐ GILDIR:  

18. - 25. APRÍL
TILBOÐIÐ GILDIR:  

18. - 25. APRÍL

GÓA
ÆÐIBITAR/ 

HRAUNBITAR
200 G

TILBOÐIÐ GILDIR:  
18. - 25. APRÍL

98
KR/STK 199

KR/KS

H-BERG
PIPAR MÖNDLUR

150 G

TILBOÐIÐ GILDIR:  
18. - 25. APRÍL

197
KR/PK

JARÐARBER
250 G.

199
KR/PK
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hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á Íslandi er ekki aðeins kalt vatn í 
jörðu heldur líka heitt. Á síðustu öld 
varð bylting þegar tókst að nýta 
jarðhitann til að hita hús og 
híbýli sem  er mikilvægt á svo 
köldu landi sem Íslandi. Á 
síðustu áratugum hefur orkan 
í heita vatninu líka verið notuð 
til að framleiða rafmagn.

Já eitt af því besta við að 
búa á Íslandi er heita vatnið. 
Við getum farið í sund nánast 
hvar sem er á landinu og 
heitar uppsprettur eru víða og 
margir eiga góðar minningar um 
baðferðir úti í náttúrunni.

Sundlaugar gegna veigumiklu hlut
verki í almennri heilsubót. Í vatni er 
auðveldar að hreyfa sig og vatnsleikfimi 
nýtur vaxandi vindsælda. Margir synda 
daglega og viðhalda þannig hreysti og 
úthaldi. En það er ekki bara að vatnið 
ýti undir almenna heilsubót heldur 
gegna sundlaugar á Íslandi stóru hlut
verki félagslega sem er ekki síður 
mikilvægt fyrir heilsuna. Margir fara í 
sund á ákveðnum tímum og hitta sama 
fólkið sem er ekki endilega allt að 

synda heldur situr saman í heita 
pottinum og spjallar. 

Það að komast í sund skiptir 
Hafnfirðinga verulegu máli, 
því er svo óskaplega mikil
vægt að þeim sé vel við 
haldið. Því miður er svo 
komið að Suðurbæjarlaug er 
ansi illa farin og þarfnast 
verulegs viðhalds. Til að vel 
megi vera þarf að gera alls
herjar úttekt á lauginni, 
búnings klefum, úti og inni, 
pottunum og sturtum. Líklega 

þarf að loka lauginni í einhvern tíma, en 
til lengri tíma litið er það betra en að 
horfa upp á sundlaugina, sem hefur svo 
mikla þýðingu fyrir mörg okkar, grotna 
niður. Við sem erum fasta gestir í 
lauginni, yrðum því að leita í aðrar 
laugar á meðan viðgerð færi fram. 

Ég er handviss um að allir munu 
kætast að fara í nýja og betri Suður
bæjarlaug að viðhaldi loknu.

Höfundur er iðjuþjálfi, með MA 
gráðu í heilbrigðisvísindum og 
skipar 7. sæti lista VG.

Elsa Sigríður 
Þorvaldsdóttir

Sundiðkun  
í Hafnarfirði

Undanfarið hefur mátt lesa um trausta 
fjárhagsstöðu bæjarins, viðsnúning í 
rekstri og því er haldið sérstaklega á lofti 
að álögur bæjarins hafi verið 
lækkaðar. Það sem hér hefur 
verið nefnt tengist fyrst og 
fremst hagvexti, sem ein skorð
ast ekki við Hafnarfjörð, og allir 
en ekki aðeins útvaldir eiga að 
geta notið.

En hvað er það sem skiptir 
máli fyrir íbúa Hafnarfjarðar?

Skiptir það  t.d. meira máli að 
fá nokkur hundruð króna lækk
un á álögur á hvern íbúa en að hér sé veitt 
sjálfsögð og lögbundin þjónusta? 

Skiptir það almennt máli að hér búa 
Hafnfirðingar sem eru á biðlistum eftir 
félagslegu húsnæði  eða skiptir það bara 
máli fyrir þá sem um ræðir?  

Skiptir það máli að barnafólk sem flytur 
hingað úr öðrum sveitafélögum kemur 
börnunum sínum seinna inn á leikskóla en 
ef það hefði ekki flutt og að þess séu dæmi 
að foreldrar þurfi að reiða sig á 
barnapössun hjá skyldmennum til að brúa 
bilið á milli fæðingarorlofs og þess að fá 
leikskólapláss?

Skiptir það okkur máli að í Hafnarfirði 
er skortur á úrræðum fyrir eldri borgara 
sem þurfa á nauðsynlegri aðstoð að 

halda?    
VG vill að lögð verði áhersla 

á að eyða biðlistum eftir sjálf
sagðri þjónustu því annað er 
brot á jafnrétti og lögbundinni 
skyldu sveitarfélaga. Hafnar
fjörður hefur allt sem þarf til að 
íbúum geti liðið vel. Sem dæmi 
má nefna að hér eru góðir leik 
og grunnskólar og tveir öflugir 
skólar fyrir nemendur á fram

haldsskólaaldri. Hér er iðandi menning, 
blómlegt íþrótta og tómstundastarf  og 
nánast hægt að sækja allar nauðsynjar og  
þjónustu innan bæjarmarka.

Það á að vera gott að búa í Hafnarfirði 
fyrir okkur öll  en það verður ekki fyrr en 
við leggjum áherslu á að sinna betur 
innviðum bæjarins. Þá fyrst getum við 
sagt að bærinn sé í allra fremstu röð 
sveitar félaga og að hér sé gott að búa.

Gerum betur – kjósum VG.
Höfundur er sérfræðingur í fram
halds skólamálum og skipar 3. sæti 
lista VG.

Kristrún  
Birgisdóttir

Það á að vera gott 
að búa í Hafnarfirði

EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.

Betri tíð og blóm í haga?
Afkoma Hafnarfjarðarbæjar styrkist 

nú ár frá ári og því ber að fagna. Ytri 
aðstæður hafa verið sveitarfélögum 
hagfelldar og rekstur er víða í plús. Þess 
ber þó að gæta að 
betri afkoma Hafn
a r  f j a r ð a r b æ j a r 
bygg ist fyrst og 
fremst á auknum 
útsvarsgreiðslum 
og fasteignaskatti 
sem bæjarbúar hafa 
greitt umfram áætl
anir og eru að skila 
bænum miklum 
rekstrarafgangi.  

ÞRÓUNIN UPP Á VIÐ  
FRÁ 2013
Þróunin hefur verið jafnt og þétt upp 

á við frá árinu 2013 þegar viðsnúningur 
varð á rekstri bæjarins. Þá fór að sjá til 
sólar eftir erfiða tíma frá hruni. Endur
fjármögnun og áætlanir þáverandi 
meirihluta hafa gengið eftir og bættar 
efnahagsaðstæður hafa síðan hjálpað 
enn frekar til á síðustu árum.

ÍBÚAR NJÓTI GÓÐS AF
En íbúar hafa ekki fundið nægilega 

fyrir þessum bættu aðstæðum. Á 
árunum eftir hrun þurfti að ráðast í 
erfiðar hagræðingaraðgerðir, þó allt 
væri gert til að standa vörð um grunn
þjónustuna. Það hefur hins vegar geng
ið hægt að skila tilbaka eftir að 
efnahagsaðstæður fóru að lagast.

Og því hefur núverandi meirihluti því 
miður ekki staðið nægilega vel að. Í 
upphafi kjörtímabils var saumað að 
skólunum með niðurskurði í 

innkaupum, veikindaafleysingum o.fl. 
Leikskólum og leikskóladeildum var 
lokað. Uppbygging hjúkrunarheimilis 
var stöðvuð og hefur fyrir vikið tafist 
um tvö og hálft ár. Viðhaldi á 
byggingum í eigu bæjarins var ekki 
sinnt sem skyldi og liggja þær nú 
margar hverjar undir skemmdum. Og 
þó réttilega hafi verið bætt við íbúðum 
í félagslega kerfinu á sl. ári hefði þurft 
að hefja þá vegferð miklu fyrr ásamt 
því að hefja hér öfluga uppbyggingu í 
húsnæðismálum almennt.

Það er mikilvægt að fara vel með fé 
og ekki síður mikilvægt að íbúarnir 
njóti þegar vel gengur. Við bættar 
efnahagsaðstæður á að vera 
forgangsverkefni að bæta samfélagið í 
þágu heildarhagsmuna íbúanna. 

Adda María Jóhannsdóttir, Gunnar 
Axel Axelsson, og Margrét Gauja 
Magnús dóttir, bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar.

Adda María 
Jóhannsdóttir

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

Gunnar Axel 
Axelsson

Fríar skólamáltíðir 
Ekki alls fyrir löngu voru gjaldskrár 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
bornar saman. Sá samanburður var 
okk ur Hafnfirðingum ekki í 
hag; Hafn arfjörður reyndist 
dýrasta sveitarfélagið. Þótt 
vissulega sé gaman að vera 
fremstur í sínum flokki, þá er 
þetta sæti örugglega minnst 
eftirsóknar vert. Hafn ar  fjörður 
þarf að vera sam   keppnisfær 
við önnur sveitar félög þegar 
kemur að út  gjöld um fjöl
skyldufólks. Að öðrum kosti 
mun ekki takast að fá hingað nýja íbúa 
sem vilja setjast hér að og byggja upp 
samfélag þar sem manngildi ríkir ofar 
auðgildi. 

FRÍ SKÓLAMÁLTÍÐ ER 
JAFNRÉTTISMÁL
Nemendur verja drjúgum hluta dags í 

skipulögðu skóla og frístundastarfi. 
Það er því mikilvægt að þeim standi þar 
til boða hollur og góður matur. Saman 
þurfum við að vinna að því að öllum 
hafnfirskum grunnskólabörnum gefist 
kostur á gjaldfrjálsum mat í hádeginu. 
Við ætlum að jafna stöðu hafnfirskra 
barna í þessum efnum og tryggja að 

þeim sé ekki mismunað vegna fjár
hagsstöðu. Vissulega þarf þetta að 
gerast í skrefum og yfir ákveðið tímabil 

enda er hér um að ræða stóra 
aðgerð. Byrjað verður á 
yngstu börnunum og unnið 
svo áfram. Framsókn og 
óháðir munu hefja undir bún
ing þessa, strax í sumar, veiti 
bæjarbúar okkur brautar gengi 
til góðra verka. 

SAMEINUMST UM AÐ 
GERA VEL

Kostnaður fjölskyldufólks er of 
mikill í Hafnarfirði, sé hann borinn 
saman við nágrannasveitarfélögin. 
Þennan kostnað þarf að lækka og við 
þurfum að vinna saman að því með 
ýmsum aðgerðum. Þetta er ein aðgerð á 
þeirri vegferð. Hollt og gott mataræði 
er liður í bættri heilsu barna og gegnir 
jafnframt mikilvægu hlutverki í 
skólastarfinu, hegðun nemenda batnar 
og ánægja eykst. Við eigum að 
sameinast um velferð barnanna okkar 
og forgangsraða í þeirra þágu. Við erum 
sterkari saman.

Höfundur er oddviti Framsóknar og 
óháðra í Hafnarfirði.

Ágúst Bjarni 
Garðarsson
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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Það voru merk tímamót í íþróttasögu 
Hafnarfjarðar er nýr íþróttasalur var 
vígður á Ásvöllum sl. fimmtudag, á 87 
ára afmæli Hauka. Salurinn er sérstak
lega hannaður sem körfu knattleiks völlur 
og nefndur eftir Ólafi heitnum Rafnssyni, 
fyrrum formanni ÍSÍ og Haukamanni.

Hægt er að skipta salnum í tvennt og 
reiknað með að salurinn verði einnig 
notaður undir skólaleikfimi og mun 
leysa úr brýnni þörf á húsnæði fyrir 
íþróttastarfsemi Hauka.

Húsið er ekki að fullu tilbúið að utan 
en að innan er það fullbúið fyrir utan að 
skipta þarf út aðalkörfum vallarins sem 
ekki munu standast staðla. Þá er eftir að 
koma fyrir áhorfendapöllum.

Fulltrúar SÞ verktaka afhentu á 
táknrænan hátt lykil af húsinu til bæjar
yfirvalda sem afhentu svo formanni 
Hauka hann. Ýmsir fluttu ávarp og fögn
uðu tímamótunum en athygli vakti er 
Gerður Guðjónsdóttir, ekkja Ólafs 
Rafnssonar, flutti ávarp og afhenti Hauk
um eina milljón kr. til hugar þjálfunar en 
styrkurinn er veittur úr minningarsjóði 
Ólafs Rafnssonar. Þá blessaði sr. Kjartan 
Jónsson, sóknarprestur í Átjarnarkirkju 
salinn.

Fjölmargir voru viðstaddir athöfnina, 
fulltrúar hönnuða og verktaka, stjórn

málamenn, fulltrúar íþróttasamtaka, 
Haukafólk og fleiri gestir.

Við athöfnina var einnig skrifað undir 
nýjan rekstrarsamning Hafnarfjarðar
bæjar við Hauka þar sem gert er ráð 
fyrir rekstri hins nýja húss.

SÞ verktakar buðu lægst í byggingu 
hússions, 516,3 milljónir kr. en heildar
kostnaður við framkvæmdirnar liggur 
ekki fyrir þar sem framkvæmdum er 
ekki lokið.

Nýr glæsilegur íþróttasalur vígður
Í fullri eigu Hafnarfjarðarbæjar og fékk nafnið Ólafssalur

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri og Samúel Guðmunsson formaður Hauka 
undirrita rekstrarsamning um rekstur hins nýja íþróttahúss.

Nýi glæsilegi íþróttasalur Hafnfirðinga á Ásvöllum við vígsluna.  
Fleiri myndir frá vígslunni má finna á www.fjardarfrettir.is
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Kvennalið Hauka í körfuknattleik sló 
Skallagrím úr Borgarnesi út í þremur 
leikjum, unnu 8874, 7564 og 7763 
og leika því til úrslita um Íslands
meistaratitilinn í körfubolta við Val.

HEIMALEIKUR 
SUMARDAGINN FYRSTA

Haukar, sem eru deildarmeistarar, 
eiga heimaleik í fyrsta leik á Ásvöllum 
kl. 19.15 á morgun, sumardaginn 
fyrsta.

Haukastúlkur stefna að sjálfsögðu á 
Íslandsmeistaratitilinn. Þær unnu Val í 
fyrsta leik í deildinni með 14 stigum en 
töpuðu seinni leiknum með 10 stigum. 
Það má því búast við spennandi keppni.

KR SLÓ KARLALIÐ ÚT
Eftir góða byrjun karlaliðs Hauka í 

undanúr slitarimmunni gegn KR en þeir 
sigruðu með 9 stiga mun, tapaði liðið 
næst aleik með 8 stigum og spiluðu frá 
sér unnum leik er þeir töpuðu með einu 
stigi í þriðja leiknum. KR innsiglaði 
svo sigurinn með 6 stiga mun á heima
velli og Haukar því komnir í sumarfrí. 

Haukakonur í úrslit
KR sló karlaliðið út í körfuboltanum

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

Deildarmeistarar Hauka í körfubolta kvenna 2018.
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ó�a þér � þínum 
gleðilegs sumars!

Gleðilegt sumar kæru bæjarbúar!

Melabraut 28 • sími 565 4111
Bílaverk ehf.

Kaplahrauni 10 • sími 565 0708

Kaplahrauni 1 · Hafnarfirði · Sími: 565 4332 · bsp@bsp.is

Kaplahrauni 1 • sími 565 4332

Hjallahrauni 4 • www.adalskodun.is

Hringhellu 3 • www.fura.isww.xbhafnarfjordur.blogspot.is/Reykjavíkurvegi 64 • www.fjallakofinn.is

Flatahrauni 5a • sími 555 7030

Selhellur 13 • sími 555 6650 Fjarðargötu 17 • www.as.is

Berghellu 1 • www.gamar.is Garðahrauni 2, Gb. •  www.goa.is

Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is

FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Hraunsel, Flatahrauni 3 • www.febh.isKorngörðum 2 • www.eimskip.is

Vesturgötu 4 • www.ahansen.is

Kaplakrika • www.fh.is/frjalsar

Frjálsíþróttadeild

Víkingastræti 2 • www.gaflaraleikhusid.is Bæjarhrauni 14 • www.gaman.is

Flatahrauni 25 • www.bilaraf.isStapahrauni 1 • sími 555 4895

Ban Kúnn
Thai Restaurant

Tjarnarvöllum 15 • sími 565 5665 Hvaleyrarbraut 32 • www.arkitekt.is

BATTERÍIÐ
ARKITEKTAR

rafstöðvar ehf.

Rauðhellu 9 • 5654069Dalshrauni 7 • www.gunnars.is

Sími 822 3713

Forvarnir og eftirlit ehf.

Meindýraeyðing 
Hafnarfjarðar
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Miðvikudagurinn 18. apríl
Kl. 10 Þriðjubekkingar syngja inn sumarið á Thorsplani
Jóhanna Guðrún og Davíð Sigurgeirsson leiða söng þriðjubekkinga.

Kl. 14:30 Litli vin í Hraunseli, Flatahrauni 3
Stefán Helgi Stefánsson tenór rifjar upp lög hinna vinsælu söngvara 
Hauks Morthens, Alfreðs Clausen og Sigurðar Ólafssonar við undirleik 
Ólafs B. Ólafssonar. Dagskráin verður einnig flutt á Hrafnistu og Sólvangi.

Kl. 16:30 og 17:30 Einar Einstaki í Bókasafni Hafnar�arðar
Töframaðurinn Einar einstaki heldur tvær sýningar í bókasafninu.

Kl. 17 Afhending menningarstyrkja í Hafnarborg
Menningar- og ferðamálanefnd veitir styrki til viðburða og 
menningarstarfsemi og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar 2018 kynntur.

Kl. 19:30 Tónleikar fyrir börn og fullorðna í Hafnarborg
Sinfóníuhljómsveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar heldur 30 mín tónleika 
Flutt verða íslensk lög og léttklassísk tónlist. Ókeypis aðgangur!

Kl. 20:00-23 HEIMA, tónlistarhátíð í heimahúsum
Skemmtileg tónlistarhátíð sem býður upp á öðruvísi upplifun og meiri 
nánd en tónleikagestir sem og listamenn eiga að venjast. Miðasala á tix.is

Fimmtudagurinn 19. apríl
Kl. 11 Víðavangshlaup Hafnar�arðar á Víðistaðatúni
Keppt er í sex aldursflokkum í umsjón Frjálsíþróttadeildar FH. Allir 
keppendur fá  verðlaunapeninga. Sigurvegarar í flokkum fá bikara.

Kl. 11-17 Opið í Pakkhúsi Byggðasafnsins
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 12-17 Opið í Hafnarborg
Kl. 12:15 Káta ekkjan - tónleikar í Hafnarborg
Alda Ingibergsdóttir söngkona og Antonia Hevesi píanóleikari flytja 
íslenska tónlist og óperettuaríur. Aðgangur ókeypis.

Kl. 12-18 Opið hús hjá Brettafélagi Hafnar�arðar, Flatahrauni 14
Frítt inn og frí afnot af búnaði ef þarf.

Kl. 13-18 Opið hús hjá Siglingaklúbbnum Þyt, Strandgötu 88
Byrjendum og vönum siglingamönnum er boðið að sigla ef veður leyfir.

Sumardagurinn fyrsti
Kl. 13 Skátamessa í Víðistaðakirkju
Kl. 13:45 Skrúðganga frá Víðistaðakirkju að Thorsplani
Kl. 14-16 Fjölskyldudagskrá á Thorsplani
Gunni og Felix kynna og fram koma Björgvin Franz og Bíbí, Brynjar Dagur, 
leikfélag Flensborgarskólans sýnir brot úr Pitz Perfect, Víðistaðaskóli sýnir 
atriði úr Lísu í Undralandi og Fimleikafélagið Björk sýnir taekwondo og 
dans. Kassaklifur, andlitsmálun, hoppukastalar, popp og ýmsir skátaleikir 
í umsjón skátafélagsins Hraunbúa.

Kl. 14-17 Nemendasýning DÍH í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar stendur fyrir nemendasýningu.

Kl. 17 Tríótónleikar í Fríkirkjunni - Ókeypis aðgangur
Efnisskráin samanstendur af litríkum tónum þar sem heyra má ólík stíl-
brigði tónlistar millistríðáranna. Flytjendur eru Hlín Erlendsdóttir fiðluleikari, 
Ármann Helgason klarinettuleikari og Þröstur Þorbergsson gítarleikari.

Kl. 20:30 Síðan skein sól „unplugged“ í Bæjarbíói
Þriðju tónleikar Síðan skein sól í Hafnarfirði frá í mars. Miðasala á midi.is

Kl. 19 Tourist – innsetning á Víðistaðatúni
Listamaðurinn Ingvar Björn mun afhjúpa nokkuð margþætt verk sem 
bæði byggist upp á innsetningu, skúlptur, tónlist og málverkum. Vill hann 
fá bæjarbúa og gesti til að koma í höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni og 
njóta þeirrar fegurðar sem garðurinn býður uppá og ganga á milli verka.

Föstudagurinn 20. apríl
Kl. 10 Mósaíktjörn á Norðurbakka vígð
Nemendur í 2. bekk í Víðistaðaskóla vígja mósaíktjörn á Norðurbakka.

Kl. 11-17 Bókasafn Hafnar�arðar
Föndur fyrir alla fjölskylduna á barnadeild.

Kl. 17:00 Bikarmót BH í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Keppt er í unglingaflokkum í riðlum eftir styrkleikalista BSÍ. 
Badmintonfélag Hafnarfjarðar býður uppá kaffi og meðlæti fyrir gesti.

Kl. 18 Sýning á undirbúningi og vinnslu mósaíkmyndarinnar 
„Þráður“ á Norðurbakka opnar í Apótekinu Hafnarborg
Verkið er 240 m2 mósaíkmynd sem undirstrikar huglæg tengsl við sjóinn 
með myndum af allskyns sjávardýrum eins og fiskum.

Kl. 18-21 Gakktu í bæinn
Vinnustofur listamanna, söfn og verslanir opnar fram á kvöld
Gallerý Múkki, Fornubúðum 8
Aðalheiður Skarphéðinsdóttir sýnir verk sín. Allir hjartanlega velkomnir.

So¥ía Sæmundsdóttir, Fornubúðum 8
Fullveldishátíð hjá Málaranum við höfnina. Einnig opið um helgina frá 
14-17. Andi danskra aðalsmanna og konunga svífur yfir vötnum og þeir 
eru beinlínis komnir á staðinn og út úr málverkunum til að fylgjast með 
hátíðinni og sjá hvernig okkur hefur vegnað í þessi 100 ár.

Annríki - Þjóðbúningar og skart, Suðurgötu 73
Komdu og skoðaðu ævintýraveröld þar sem gestum er boðið að kynnast 
300 ára sögu og þróun íslenskra búninga. Leiðsögn um búningasafn, 
spjall og kaffi í boði Hildar og Ása í Annríki.

Rimmugýgur, Staðarbergi 6
Félagar sýna handverk og vopn.

Pakkhús Byggðasafnsins opið kl. 18-21
Tveir skemmtilegir fyrirlestrar kl. 20: Alþýðleiki föðurnafna og andaglas.

Kvöldopnun í Hafnarborg kl. 18-21
Sýning á undirbúningi og vinnslu mósaíkmyndar á Norðurbakka opnar.

Litla Hönnunar Búðin, Strandgötu 19
Listamenn úr Íshúsi Hafnarfjarðar og víðar kynna vörur sínar í Litlu 
Hönnunar Búðinni. Léttar veitingar og skemmtilegheit.

Nýform, Strandgötu 24
Listakonan Jónína Ósk Lárusdóttir mun sýna í Nýform.

Álfagull, Strandgötu 49
Tilboð af völdum vörum og léttar veitingar í boði

Bílskúrinn á Álfaskeiði 24
Nutcase hjólahjálmar verða til sýnis og sölu á sérstöku tilboðsverði.

Kl. 20:30 Blúsmenn Andreu í Bæjarbíó
Hljómsveitin Blúsmenn Andreu, með söngkonuna Andreu Gylfadóttur í 
broddi fylkingar. Miðasala á midi.is

Laugardagurinn 21. apríl
Kl. 10-16 Bikarmót BH í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Keppt er í unlingaflokkum í riðlum eftir styrkleikalista BSÍ. Badmintonfélag 
Hafnarfjarðar býður uppá kaffi og meðlæti fyrir gesti.

Kl. 10-13 Street tennis á Thorsplani
Tennisdeild Badmintonfélags Hafnarfjarðar kynnir street tennis.

Kl. 11-14 3SH í anddyri Ásvallalaugar
Þríþrautafélag Hafnarfjarðar kynnir starfsemi sína.

Kl. 11-17 Pakkhús Byggðasafnsins opið
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 11-15 Bókasafn Hafnar�arðar
Föndur fyrir alla fjölskylduna á barnadeild.

Kl. 11-13 Dr. Bæk verður á staðnum og ástandsskoðar hjól
Kl. 11:30 Jóhanna B. Magnúsdóttir fræðir gesti um matjurtaræktun
Kl. 12:30 Jóhanna hjálpar börnum að setja niður baunir

Kl. 11 Fuglaskoðun í Höfðaskógi - Skógræktarstöðin Þöll, Kaldárselsveg
Þekkir þú fiðraða nýbúa skógarins? Hannes Þór Hafsteinsson og Steinar 
Björgvinsson leiða fuglaskoðunarferð. Takið með ykkur sjónauka. 
Gangan tekur um 1,5 klukkustund. Kaffi og spjall í Þöll að göngu lokinni.

Kl. 13-15 Hnefaleikafélag Hafnar�arðar heldur Diplóma mót
Ungir hnefaleikamenn og konur spreyta sig í hringnum á Dalshrauni 10. 
Allir velkomnir sem hafa áhuga á að kynna sér hnefaleikaíþróttina betur.

Kl. 14 Vortónleikar Lúðrasveitar Hafnar�arðar í Víðistaðakirkju
Efnisskráin samanstendur að mestu af verkum sem samin eru fyrir 
lúðrasveit, sum gömul en önnur glæný. Miðaverð á tónleikana er 1.500 
kr., en frítt er fyrir börn yngri en 16 ára. 

Kl. 14-17 Fjölskylduhátíð í Hraunkoti golfæ©ngasvæði Keilis
Ókeypis golfkennsla fyrir byrjendur á öllum aldri. Kylfur á staðnum. Leikir 
og þrautir fyrir unga sem aldna. SNAG golfleikir fyrir þau allra yngstu. 
Hoppukastali, grillaðar pylsur og candyfloss.

Kl. 14-17 Fullveldishátíð hjá Málaranum við Höfnina, Fornubúðir 8
Myndlistarsýning á verkum Soffíu Sæmundsdóttur sem unnin eru 
sérstaklega vegna 100 ára sögu fullveldisins Íslands. Signý 
Sæmundsdóttir söngkona syngur nokkur lög sem hæfa tilefninu kl. 15. 

Kl. 20.30 Baggalútur í Bæjarbíó
Hljómsveitin Baggalútur mætir með allt sitt hafurtask í Bæjarbíó.
Miðar á midi.is. Vinsamlegast fjölmennið.

Sunnudagurinn 22. apríl
Kl. 9-12 Opin hjólaæ©ng frá kaªhúsinu Pallett
Hjólareiðafélagið Bjartur stendur fyrir opinni hjólaæfingu.

Kl. 10-13 Street tennis á Thorsplani
Tennisdeild Badmintonfélags Hafnarfjarðar kynnir street tennis.

Kl. 11 Country messa í Hafnar�arðarkirkju
Hljómsveitin Axel O og Co flytur valin country lög með trúarlegu ívafi í 
„unplugged“ stíl.

Kl. 11, 12 og 13 Barnaharpan – Hljóma Austurgötu 38
Hljóma býður 3-6 ára börnum í einstaka tónlistarstund til að kynnast 
barnahörpunni og hljómheim hennar á hreyfandi og skapandi máta. 
Tekið er á móti skráningum á netfanginu: inga.bjork.inga@gmail.com.

Kl. 11-17. Pakkhús Byggðasafnsins opið
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 12-14 Kynning á starfsemi Badmintonfélags Hafnar�arðar
í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Badminton-, borðtennis- og tennisdeildir félagsins kynna starfsemi sína 
og áhorfendum gefst tækifæri til að fylgjast með efnilegustu 
badmintonspilurum landsins leika til úrslita í bikarmóti BH.

Kl. 12-17 Opið í Hafnarborg
Fjölskyldusmiðja kl. 13.
Listamannaspjall kl. 13 við Jón Axel Björnsson. 

Kl. 16:00 JóiPé x Króli – �ölskyldutónleikar í Bæjarbíói
Það hafa fáir tónlistarmenn komið inn með öðrum eins krafti eins og 
JóiPé og Króli hafa gert. Miðasala á midi.is 

Kl. 20 Tónleikar í tónleikaröðinni Hljóðön í Hafnarborg
Andþemu og örsögur - Hulda Jónsdóttir, fiðluleikari og Tinna 
Þorsteinsdóttir, píanóleikari. Miðasala í Hafnarborg s. 585 5790.

GUNNAR JÚL ART

Framundan eru Bjartir dagar í Hafnar�rði pakkaðir af 
ölbreyttum 
viðburðum. Nú er tilvalið tækifæri fyrir Hafn�rðinga að bjóða vinum 
og vandamönnnum að koma HEIM í Hafnar
örð!
Leikskólabörn taka virkan þátt í Björtum dögum og skreyta fyrirtæki, verslanir 
og stofnanir í Hafnarfirði með list sinni. Sjá staðsetningar á hafnarfjordur.is

Kynntu þér heildardagskrá Bjartra daga á hafnar
ordur.is og Facebook
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Miðvikudagurinn 18. apríl
Kl. 10 Þriðjubekkingar syngja inn sumarið á Thorsplani
Jóhanna Guðrún og Davíð Sigurgeirsson leiða söng þriðjubekkinga.

Kl. 14:30 Litli vin í Hraunseli, Flatahrauni 3
Stefán Helgi Stefánsson tenór rifjar upp lög hinna vinsælu söngvara 
Hauks Morthens, Alfreðs Clausen og Sigurðar Ólafssonar við undirleik 
Ólafs B. Ólafssonar. Dagskráin verður einnig flutt á Hrafnistu og Sólvangi.

Kl. 16:30 og 17:30 Einar Einstaki í Bókasafni Hafnar�arðar
Töframaðurinn Einar einstaki heldur tvær sýningar í bókasafninu.

Kl. 17 Afhending menningarstyrkja í Hafnarborg
Menningar- og ferðamálanefnd veitir styrki til viðburða og 
menningarstarfsemi og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar 2018 kynntur.

Kl. 19:30 Tónleikar fyrir börn og fullorðna í Hafnarborg
Sinfóníuhljómsveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar heldur 30 mín tónleika 
Flutt verða íslensk lög og léttklassísk tónlist. Ókeypis aðgangur!

Kl. 20:00-23 HEIMA, tónlistarhátíð í heimahúsum
Skemmtileg tónlistarhátíð sem býður upp á öðruvísi upplifun og meiri 
nánd en tónleikagestir sem og listamenn eiga að venjast. Miðasala á tix.is

Fimmtudagurinn 19. apríl
Kl. 11 Víðavangshlaup Hafnar�arðar á Víðistaðatúni
Keppt er í sex aldursflokkum í umsjón Frjálsíþróttadeildar FH. Allir 
keppendur fá  verðlaunapeninga. Sigurvegarar í flokkum fá bikara.

Kl. 11-17 Opið í Pakkhúsi Byggðasafnsins
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 12-17 Opið í Hafnarborg
Kl. 12:15 Káta ekkjan - tónleikar í Hafnarborg
Alda Ingibergsdóttir söngkona og Antonia Hevesi píanóleikari flytja 
íslenska tónlist og óperettuaríur. Aðgangur ókeypis.

Kl. 12-18 Opið hús hjá Brettafélagi Hafnar�arðar, Flatahrauni 14
Frítt inn og frí afnot af búnaði ef þarf.

Kl. 13-18 Opið hús hjá Siglingaklúbbnum Þyt, Strandgötu 88
Byrjendum og vönum siglingamönnum er boðið að sigla ef veður leyfir.

Sumardagurinn fyrsti
Kl. 13 Skátamessa í Víðistaðakirkju
Kl. 13:45 Skrúðganga frá Víðistaðakirkju að Thorsplani
Kl. 14-16 Fjölskyldudagskrá á Thorsplani
Gunni og Felix kynna og fram koma Björgvin Franz og Bíbí, Brynjar Dagur, 
leikfélag Flensborgarskólans sýnir brot úr Pitz Perfect, Víðistaðaskóli sýnir 
atriði úr Lísu í Undralandi og Fimleikafélagið Björk sýnir taekwondo og 
dans. Kassaklifur, andlitsmálun, hoppukastalar, popp og ýmsir skátaleikir 
í umsjón skátafélagsins Hraunbúa.

Kl. 14-17 Nemendasýning DÍH í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar stendur fyrir nemendasýningu.

Kl. 17 Tríótónleikar í Fríkirkjunni - Ókeypis aðgangur
Efnisskráin samanstendur af litríkum tónum þar sem heyra má ólík stíl-
brigði tónlistar millistríðáranna. Flytjendur eru Hlín Erlendsdóttir fiðluleikari, 
Ármann Helgason klarinettuleikari og Þröstur Þorbergsson gítarleikari.

Kl. 20:30 Síðan skein sól „unplugged“ í Bæjarbíói
Þriðju tónleikar Síðan skein sól í Hafnarfirði frá í mars. Miðasala á midi.is

Kl. 19 Tourist – innsetning á Víðistaðatúni
Listamaðurinn Ingvar Björn mun afhjúpa nokkuð margþætt verk sem 
bæði byggist upp á innsetningu, skúlptur, tónlist og málverkum. Vill hann 
fá bæjarbúa og gesti til að koma í höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni og 
njóta þeirrar fegurðar sem garðurinn býður uppá og ganga á milli verka.

Föstudagurinn 20. apríl
Kl. 10 Mósaíktjörn á Norðurbakka vígð
Nemendur í 2. bekk í Víðistaðaskóla vígja mósaíktjörn á Norðurbakka.

Kl. 11-17 Bókasafn Hafnar�arðar
Föndur fyrir alla fjölskylduna á barnadeild.

Kl. 17:00 Bikarmót BH í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Keppt er í unglingaflokkum í riðlum eftir styrkleikalista BSÍ. 
Badmintonfélag Hafnarfjarðar býður uppá kaffi og meðlæti fyrir gesti.

Kl. 18 Sýning á undirbúningi og vinnslu mósaíkmyndarinnar 
„Þráður“ á Norðurbakka opnar í Apótekinu Hafnarborg
Verkið er 240 m2 mósaíkmynd sem undirstrikar huglæg tengsl við sjóinn 
með myndum af allskyns sjávardýrum eins og fiskum.

Kl. 18-21 Gakktu í bæinn
Vinnustofur listamanna, söfn og verslanir opnar fram á kvöld
Gallerý Múkki, Fornubúðum 8
Aðalheiður Skarphéðinsdóttir sýnir verk sín. Allir hjartanlega velkomnir.

So¥ía Sæmundsdóttir, Fornubúðum 8
Fullveldishátíð hjá Málaranum við höfnina. Einnig opið um helgina frá 
14-17. Andi danskra aðalsmanna og konunga svífur yfir vötnum og þeir 
eru beinlínis komnir á staðinn og út úr málverkunum til að fylgjast með 
hátíðinni og sjá hvernig okkur hefur vegnað í þessi 100 ár.

Annríki - Þjóðbúningar og skart, Suðurgötu 73
Komdu og skoðaðu ævintýraveröld þar sem gestum er boðið að kynnast 
300 ára sögu og þróun íslenskra búninga. Leiðsögn um búningasafn, 
spjall og kaffi í boði Hildar og Ása í Annríki.

Rimmugýgur, Staðarbergi 6
Félagar sýna handverk og vopn.

Pakkhús Byggðasafnsins opið kl. 18-21
Tveir skemmtilegir fyrirlestrar kl. 20: Alþýðleiki föðurnafna og andaglas.

Kvöldopnun í Hafnarborg kl. 18-21
Sýning á undirbúningi og vinnslu mósaíkmyndar á Norðurbakka opnar.

Litla Hönnunar Búðin, Strandgötu 19
Listamenn úr Íshúsi Hafnarfjarðar og víðar kynna vörur sínar í Litlu 
Hönnunar Búðinni. Léttar veitingar og skemmtilegheit.

Nýform, Strandgötu 24
Listakonan Jónína Ósk Lárusdóttir mun sýna í Nýform.

Álfagull, Strandgötu 49
Tilboð af völdum vörum og léttar veitingar í boði

Bílskúrinn á Álfaskeiði 24
Nutcase hjólahjálmar verða til sýnis og sölu á sérstöku tilboðsverði.

Kl. 20:30 Blúsmenn Andreu í Bæjarbíó
Hljómsveitin Blúsmenn Andreu, með söngkonuna Andreu Gylfadóttur í 
broddi fylkingar. Miðasala á midi.is

Laugardagurinn 21. apríl
Kl. 10-16 Bikarmót BH í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Keppt er í unlingaflokkum í riðlum eftir styrkleikalista BSÍ. Badmintonfélag 
Hafnarfjarðar býður uppá kaffi og meðlæti fyrir gesti.

Kl. 10-13 Street tennis á Thorsplani
Tennisdeild Badmintonfélags Hafnarfjarðar kynnir street tennis.

Kl. 11-14 3SH í anddyri Ásvallalaugar
Þríþrautafélag Hafnarfjarðar kynnir starfsemi sína.

Kl. 11-17 Pakkhús Byggðasafnsins opið
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 11-15 Bókasafn Hafnar�arðar
Föndur fyrir alla fjölskylduna á barnadeild.

Kl. 11-13 Dr. Bæk verður á staðnum og ástandsskoðar hjól
Kl. 11:30 Jóhanna B. Magnúsdóttir fræðir gesti um matjurtaræktun
Kl. 12:30 Jóhanna hjálpar börnum að setja niður baunir

Kl. 11 Fuglaskoðun í Höfðaskógi - Skógræktarstöðin Þöll, Kaldárselsveg
Þekkir þú fiðraða nýbúa skógarins? Hannes Þór Hafsteinsson og Steinar 
Björgvinsson leiða fuglaskoðunarferð. Takið með ykkur sjónauka. 
Gangan tekur um 1,5 klukkustund. Kaffi og spjall í Þöll að göngu lokinni.

Kl. 13-15 Hnefaleikafélag Hafnar�arðar heldur Diplóma mót
Ungir hnefaleikamenn og konur spreyta sig í hringnum á Dalshrauni 10. 
Allir velkomnir sem hafa áhuga á að kynna sér hnefaleikaíþróttina betur.

Kl. 14 Vortónleikar Lúðrasveitar Hafnar�arðar í Víðistaðakirkju
Efnisskráin samanstendur að mestu af verkum sem samin eru fyrir 
lúðrasveit, sum gömul en önnur glæný. Miðaverð á tónleikana er 1.500 
kr., en frítt er fyrir börn yngri en 16 ára. 

Kl. 14-17 Fjölskylduhátíð í Hraunkoti golfæ©ngasvæði Keilis
Ókeypis golfkennsla fyrir byrjendur á öllum aldri. Kylfur á staðnum. Leikir 
og þrautir fyrir unga sem aldna. SNAG golfleikir fyrir þau allra yngstu. 
Hoppukastali, grillaðar pylsur og candyfloss.

Kl. 14-17 Fullveldishátíð hjá Málaranum við Höfnina, Fornubúðir 8
Myndlistarsýning á verkum Soffíu Sæmundsdóttur sem unnin eru 
sérstaklega vegna 100 ára sögu fullveldisins Íslands. Signý 
Sæmundsdóttir söngkona syngur nokkur lög sem hæfa tilefninu kl. 15. 

Kl. 20.30 Baggalútur í Bæjarbíó
Hljómsveitin Baggalútur mætir með allt sitt hafurtask í Bæjarbíó.
Miðar á midi.is. Vinsamlegast fjölmennið.

Sunnudagurinn 22. apríl
Kl. 9-12 Opin hjólaæ©ng frá kaªhúsinu Pallett
Hjólareiðafélagið Bjartur stendur fyrir opinni hjólaæfingu.

Kl. 10-13 Street tennis á Thorsplani
Tennisdeild Badmintonfélags Hafnarfjarðar kynnir street tennis.

Kl. 11 Country messa í Hafnar�arðarkirkju
Hljómsveitin Axel O og Co flytur valin country lög með trúarlegu ívafi í 
„unplugged“ stíl.

Kl. 11, 12 og 13 Barnaharpan – Hljóma Austurgötu 38
Hljóma býður 3-6 ára börnum í einstaka tónlistarstund til að kynnast 
barnahörpunni og hljómheim hennar á hreyfandi og skapandi máta. 
Tekið er á móti skráningum á netfanginu: inga.bjork.inga@gmail.com.

Kl. 11-17. Pakkhús Byggðasafnsins opið
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 12-14 Kynning á starfsemi Badmintonfélags Hafnar�arðar
í Íþróttahúsinu við Strandgötu
Badminton-, borðtennis- og tennisdeildir félagsins kynna starfsemi sína 
og áhorfendum gefst tækifæri til að fylgjast með efnilegustu 
badmintonspilurum landsins leika til úrslita í bikarmóti BH.

Kl. 12-17 Opið í Hafnarborg
Fjölskyldusmiðja kl. 13.
Listamannaspjall kl. 13 við Jón Axel Björnsson. 

Kl. 16:00 JóiPé x Króli – �ölskyldutónleikar í Bæjarbíói
Það hafa fáir tónlistarmenn komið inn með öðrum eins krafti eins og 
JóiPé og Króli hafa gert. Miðasala á midi.is 

Kl. 20 Tónleikar í tónleikaröðinni Hljóðön í Hafnarborg
Andþemu og örsögur - Hulda Jónsdóttir, fiðluleikari og Tinna 
Þorsteinsdóttir, píanóleikari. Miðasala í Hafnarborg s. 585 5790.

GUNNAR JÚL ART

Framundan eru Bjartir dagar í Hafnar�rði pakkaðir af 
ölbreyttum 
viðburðum. Nú er tilvalið tækifæri fyrir Hafn�rðinga að bjóða vinum 
og vandamönnnum að koma HEIM í Hafnar
örð!
Leikskólabörn taka virkan þátt í Björtum dögum og skreyta fyrirtæki, verslanir 
og stofnanir í Hafnarfirði með list sinni. Sjá staðsetningar á hafnarfjordur.is

Kynntu þér heildardagskrá Bjartra daga á hafnar
ordur.is og Facebook
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Hafnfirðingurinn Sigurður Steinar 
Ketilsson skipherra á varðskipinu Þór á 
að baki farsælan og viðburðaríkan feril 
hjá Landhelgisgæslunni. Hann byrjaði 
sem háseti á varðskipinu Maríu Júlíu 
13. apríl 1968. Hann lauk svo námi úr 
Stýrimannaskólanum í Reykjavík og 
var skipstjórnarmaður á varðskipum og 
í loftförum í fjölda ára en fastráðinn 
skipherra varð hann fyrir u.þ.b. 30 
árum. Þá hefur hann lokið frekara námi 
meðal annars frá Naval War College í 
Bandaríkjunum og sérfræðinámi frá 
Rhodes Academy í hafréttarsáttmála 
sameinuðu þjóðanna. Hann hefur gegnt 
fjölda starfa innan Landhelgisgæsl unn
ar, meðal annars sem yfirmaður 
að gerða. Þá hefur hann lagt lóð sitt á 
vog ar skálarnar í mennta og þjálf
unarmálum Landhelgisgæslunnar. Auk 
þessa hefur hann gegnt fjölda trúnaðar
starfa fyrir félagana og lagt mikið af 
mörkum til starfsmannafélags Land
helgisgæslunnar. 

Sl. föstudag, nákvæmlega 50 árum 
frá því hann gerðist háseti hjá Land
helgisgæslunni kom hann úr sinni síð
ustu siglingu á varðskipinu Þór. Kom 
það til Reykjavíkur í fylgd dráttarbáts 
sem sprautaði vatni glæsilega upp í 
loftið, ásamti varðskipinu Tý og einni 
þyrlu gæslunnar. Starfsfólk Gæslunnar 
stóð einkennisklætt á bryggju og 
heilsaði og líktist móttakan konungs
heimsókn, svo hátíðleg var hún.

Um borð í Þór ávarpaði Georg Kr. 
Lárusson forstjóri Sigurð og þakkaði 
hans góðu störf sem hann sagði hafa 
einkennst af mikilli hollustu og trúnaði 
við Landhelgisgæsluna. Sagði hann of 
langt mál að geta afreka hans og kosta 
en nefndi þó þann kost hans að þekkja 
öll skip úr mikilli fjarlægð og sagði 
skemmtilega sögu af því.

Sjá má og heyra ávarp hans og fleiri 
myndbrot á fréttavefnum www.
fjardarfrettir.is

Sigurður Steinar hefur stjórnað og 
tekið þátt í fjölda verkefna á vettvangi 
leitar og björgunar, siglt í öllum veðrum 
oft við erfiðar og krefjandi aðstæður, 
tekið þátt í öllum helstu áskorunum 
sem Landhelgisgæslan hefur staðið 
frammi fyrir og ávallt leyst öll sín verk 
af vandvirkni, útsjónarsemi og metnaði.  

Foreldrar Sigurðar komu til Hafnar
fjarðar frá Keflavík fyrir um hálfri öld 

og ráku þau Efnalaug Hafnfirðinga við 
Gunnarssund.

Í stuttu þakkarávarpi Sigurðar Stein
ars sagði hann burðarás Land helgis
gæslunnar hafi verið starfsfólkið og að 
vinnuveitandinn hafi einnig verið 
góður. Sagði hann starfið oft hafa verið 
krefjandi en jákvætt og skemmtilegt. 
Sagði hann þetta hugsjónastarf og sagði 
að greinilega hafi verið vakað yfir þeim 
í erfiðum verkefnum.

„Megi Guð og gæfa fylgja Land
helgis gæslunni og störfum hennar,“ 
sagði Siguður Steinar að lokum.

Skipherra hætti eftir farsælt 50 ára starf
Fékk konunglegar móttökur er hann kom úr síðustu sjóferð sinni sem skipherra

F.v. Hildur Ármannsdóttir, Ketill Sigurðsson, Sólveig Baldursdóttir, Irma Baldursdóttir, Sigurður Steinar Ketilsson, 
Baldur Óli Sigurðsson og Brynhildur Katla Baldursdóttir.
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Starfsmenn Landhelgisgæslunnar stóðu heiðursvörð á bryggjunni.

Koma Þórs í höfn í síðustu för Sigurðar skipherra var sem konungsmóttaka.

Virðulega tekið á móti forstjóranum.. sem fagnaði síðan Sigurði sem vini.

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaflaraleikhusid.is
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Gleðilegt sumar kæru bæjarbúar!

ó�a þér � þínum 
gleðilegs sumars!

Kauptúni 1, GB • www.hyundai.is Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

Gullhellu 1 • www.colas.is

HRAFNISTA
Reykjavík  I  Hafnar�örður

Kópavogur  I  Reykjanes

Hraunvangi 7 • www.hrafnista.is

Strandgötu 50 • www.ibh.isHólshrauni 5 • www.islenskhollusta.isBæjarhrauni 2 • sími 565 4513 Óseyrarbraut 28 • www.isfell.is

Strandgötu 34 • www.hafnarborg.is www.hafnarfjardarhofn.isHringhellu 6 • www.hafnarbakki.is

Sigurjón Einarsson, málarameistari
Sími 894 1134 - hagmalun@simnet.is

Grandatröð 2 • www.hberg.isBrekkutröð 1 • sími 565 1944

HAGSTÁL ehf.

Reykjavíkurvegi 66 • sími 555 0070 Heimir sími 892 8607, Jens sími 898 0053

Heimir og Jens ehf.  
pípulagningameistarar

Dalshrauni 13 • www.kjotkompani.isHraungötu 3, Gb. • www.kerfodrun.is www.kfc.is

Jón Bókari
Alþjóðaviðskipti ehf.

Cuxhavengötu 1, 220 Hafnarfirði
 s. 552 8771,  bokhald@jo.is

Jón Helgi Óskarsson, viðurkenndur bókari
Laufey Breiðdal, viðurkenndur bókari

www.leikhaf.is www.lodalausnir.isVerslunarmiðstöðinni Firði 

Miðvangi 41 • www.netto.isStakkahrauni 1 • www.marko.is Reykjavíkurvegi 72 • www.nordurey.is Kaplahrauni 13 • sími 565 2217



12    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 18. APRÍL 2018 

Gleðilegt sumar 
Hafnfirðingar

Sumardagurinn fyrsti er mættur á 
svæðið, sólin fer hækkandi og Hafn
firðingar eru farnir að grilla reglulega út 
á svölum. Það er ótrúlega margt spenn
andi sem fylgir sumrinu í ár, ég er 
nokkuð viss um að veðrið 
verði með besta móti, Ísland 
nær ótrúlegum árangri á HM í 
fótbolta og Pétur vinur minn 
nær vonandi loksins að klára 
5000 stk. púsluspilið sem 
hann byrjaði að púsla fyrir 4 
árum síðan!

Svo eru það auðvitað sveit
ar  stjórnarkosningarnar í næsta 
mánuði. Þar er tækifæri fyrir 
okkur öll til þess að hafa áhrif. Ég tók 
að mér að vera kosningastjóri fyrir 
breiðan og sterkan hóp af fólki sem 
býður sig fram undir merkjum Fram
sóknar og óháðra. Ég tilheyri þeim 
hópi. Starfið er hafið og það byrjar 
alveg ótrúlega skemmtilega. Fram bjóð
endurnir eru á fleygiferð um bæinn að 
heimsækja fólk, vinnustaði og félaga
samtök og nýta þau samtöl í mál
efnavinnuna sem að er í fullum gangi á 

sama tíma. Slagorð framboðsins er 
„Sterkari saman“ og það mun verða 
þemað í allri okkar vinnu. Þó að 
frambjóðendur okkar skipi einhver 
ákveðin sæti þá hafa allir eitthvað fram 

að færa og með því að vinna 
saman, hlusta á hvort annað 
og vinna að því að finna 
lausnir, þá trúum við því að 
við munum ná því besta fram 
fyrir Hafnarfjörð. Þannig 
viljum við líka vinna eftir 
kosningar. Við trúum því að 
það sé meira sem sameinar 
okkur bæjarbúa en sundrar. 
Við getum alltaf rökrætt um 

leiðir og áherslur en einmitt þá er 
mikilvægast að geta sest niður og rætt 
málin. Við erum sterkari saman.

Ég hlakka virkilega til komandi 
vikna og hlakka mikið til að kynna 
framboðið fyrir ykkur bæjarbúum og 
ég er viss um að saman munum við ná 
góðum árangri fyrir Hafnarfjörð. Gleði
legt sumar.

Höfundur er kosningarstjóri Fram
sóknar og óháðra í Hafnarfirði.

Tryggvi 
Rafnsson

Til hamingju Haukar!
Það var ánægjuleg stund á Ásvöllum 

síðasta fimmtudag, þann 12. apríl þegar 
nýr íþróttasalur var vígður formlega á 
87 ára afmælisdegi félagsins. Salurinn 
mun bera nafnið Ólafssalur, í minningu 
Ólafs Rafnssonar, fyrrum forseta ÍSÍ og 
einn af máttarstólpum körfu boltadeildar 
Hauka allan sinn starfsferil.

Í upphafi þess kjörtímabils 
sem nú er að ljúka var stofn
aður starfshópur um fram
tíðaruppbyggingu að Ásvöll
um sem starfað hefur allt 
kjörtímabilið með forsvar
mönn um félagsins og embætt
is mönnum bæjarins. Fulltrúar 
Hauka hafa lagt gríðarlega 
vinnu og metn að í vinnu sína 
og eiga heiður skilið fyrir sinn þátt í því 
að hvergi var slak að á í að gera nýja 
salinn sem best úr garði fyrir þá 
fjölmörgu sem munu stunda þar 
æfingar. Sérstök áhersla var lögð á 
hljóðvist í salnum, led lýsingu í lofti 
sem gefur möguleika á mismunandi 
birtu og fullkomið hljóðkerfi. Aðstaða 
til æfinga og kennslu verður með besta 
móti í þessum nýja sal sem mun þjóna 

þremur skólahverfum auk þess að 
nýtast fyrir æfingar félagsins. 

Uppbygging fyrir eigið fé
Þegar Hafnarfjarðarbær hóf byggingu 

hins nýja salar fyrir tveimur árum lauk 
tímabili stöðnunar sem varði frá hruni 
en á árunum eftir hrun frá árinu 2008 

var einungis unnið að lúkn
ingu verkefna sem áður hafði 
verið tekið ákvörðun um. 
Þetta er stórt skref fram á við 
og þau verða fleiri í íþrótta
bænum okkar sem býr að því 
að státa af mikilli fjölbreytni 
þegar kem ur að ástundun 
íþrótta og tóm stunda. Sam
vinna Hafnar fjarðar bæjar við 
ÍBH hefur í gegnum árin 

verið mikilvæg og sú forgangsröðun 
sem þar er lögð fram skiptir miklu máli 
við ákvörðun um næstu verkefni. Við 
Hafnfirðingar höfum borið gæfu til 
þess að vera sam stíga í uppbyggingu 
íþróttamann virkja sem bærinn hefur 
staðið mynda rlega að og þannig eigum 
við að vinna áfram til heilla fyrir bæinn 
okkar. 

Höfundur er bæjarfulltrúi og formaður 
umhverfis og framkvæmdaráðs.

Helga  
Ingólfsdóttir

Íslandsmótið í áhaldafimleikum var 
haldið 7.8. apríl. Þar kom allt fremsta 
fimleikafólk landsins saman og sýndi 
frábær tilþrif. Fimleikafélagið Björk 
var áberandi á mótinu og tók með sér 
fjölda verðlauna heim af mótinu. 

Í kvennaflokki átti Björk sex kepp
endur. Þar tryggði Margrét Lea Krist
insdóttir sér Íslandsmeistara ti til  inn á slá 
og gólfi, báðum áhöldunum sem hún 
keppti á í úrslitum. Glæsilegur árangur 
hjá Margréti sem er á sínu fyrsta ári í 
fullorðinsflokki, aðeins 15 ára. Sigríður 
Hrönn Bergþórsdóttir keppti til úrslita á 
stökki og hlaut þar silfurverðlaun. Lilja 
Björk Ólafsdóttir varð í þriðja sæti í 
úrslitum á gólfi.

Í stúlknaflokki kepptu fimm stelpur 
fyrir Bjarkirnar. Fimleikafélagið Björk 
sigraði þrefalt í fjölþrautarkeppninni , 
þar sem Vigdís Pálmadóttir varð 
Íslands meistari unglinga, Guðrún Edda 
Min Harðardóttir í öðru og Emilía 
Sigurjónsdóttir í því þriðja. Vigdís stóð 
einnig uppi sem sigurvegari á tvíslá, 

stökki og gólfi í úrslitum á áhöldum.  
Guðrún Edda varð Íslandsmeistari á 
slá. Emilía Björt Sigurjónsdóttir hlaut 
silfurverðlaun fyrir gólfæfingar og 
hafnaði í þriðja sæti á tvíslá.

Í fullorðinsflokki karla endaði Stefán 
Ingvarsson í þriðja sæti í fjölþraut. 
Hann hlaut einnig þriðja sætið á stökki, 
tvíslá og svifrá í úrslitum á einstökum 
áhöldum.

Breki Snorrason hlaut bronsverðlaun 
fyrir fjölþraut í unglingaflokki karla. 

Hann keppti svo einnig í úrslitum á 
fimm áhöldum. Orri Greir Andrésson 
komst í úrslit á gólfi og stökki.

Glæsilegur árangur í áhaldafimleikum
Guðrún Edda Min Harðardóttir, Margrét Lea Kristinsdóttir og Vidís Pálmadóttir hömpuðu Íslandsmeistaratitlum

Keppendur Bjarkar í kvennaflokki.

Vigdís Pálmadóttir varð þrefaldur 
Íslandsmeistari.

Breki Snorrason

FJÖRÐUR

„Minn metnaður er 
heiðarleiki, vönduð 

vinnubrögð og 
persónuleg þjónusta“

Viltu selja?  Hringdu í  896 6076

Ársæll Steinmóðsson 
LÖGGILTUR  FASTEIGNASALI 
sími 896 6076 • as@remax.is

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Frítt söluverðmat
Sanngjörn söluþóknun
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Gleðilegt sumar kæru bæjarbúar!

ó�a þér � þínum 
gleðilegs sumars!

Reykjavíkurvegi 66 • www.lampar.is

www.skolar.isSjálfstæðisfélagið FRAMStrandgötu 43 • www.xshafnarfjordur.is

Sigurjón Gíslason
Löggiltur dúklagningameistari

Sími 892 0402

Strandgötu 31 •  www.penninn.is www.piratar.is Helluhrauni 4 • www.rag.is

Trönuhrauni 8 • www.stod.is

einangrun – umbúðir

Íshellu 8 • www.tempra.isFjarðargötu 13 • www.strendingur.isBæjarhrauni 2 • sími  555 6255

Hár og Snyrtistofan Björt

Dalshrauni 3  • www.valitor.is Reykjavíkurvegi 64 • www.hlif.is Melabraut 23-25 • www.vhe.is

Hjallahrauni 7 • sími 555 2348 Fjarðargötu 19 • sími 519 8888 IronViking ehf. • Flatahrauni 31 

Strandgötu 75 • www.vonmathus.is Suðurhrauni 4a • www. vorumerking.isHafnarfirði • www.vg.is Súðavogi 7 • www.staff.is

www.facebook.com/skatalundur Cuxhavengötu 1

Sýningaljós slf.
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Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir, sem 
er að ljúka BA námi í skapandi 
tónlistarmiðlun í Listaháskólanum, 
hefur verið að vinna með Sinfóníu
hljóm sveit Tónlistarskólans og Ár 
manni Helgasyni, stjórnandi hennar, 
undan  farnar vikur. Verkið er samið 
fyrir sinfóníuhljómsveit og sögumann 
og er ætlað börnum. Verkið er byggt á 

sögunni um Tindátann staðfasta eftir 
H.C. Andersen. 

Sinfóníuhljómsveitin verður með 
stutta tónleika í Hafnarborg síðasta 
vetrardag kl. 19.30 þar sem verkið 
verður frumflutt. Einnig verða flutt 
íslensk lög og létt klassísk tónlist þ.á.m. 
Á Sprengisandi, Hani krummi og lög úr 
Hnotubrjótnum. Ókeypis að  gangur.

Sinfóníuhljómsveit TH frumflytur verk 

þjónusta

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

Hellisgerði aðalfundur
Aðalfundur Hollvinafélags Hellisgerðis 
verður haldinn á laugardag kl. 11 í 
Gaflaraleikhúsinu. Venjuleg aðal-
fundar störf og umræður um framtíð 
félagsins. Kaffi og spjall í lok fundar.

Bjartir dagar
Sjá bls. 8-9.

Hafnarborg
Í aðalsal safnsins er sýningin Margoft 
við sjáum og margoft við sjáum 
aftur, með verkum Jóhönnu Krist-
bjargar Sigurðar dóttur. Í Sverrissal er 
sýn ingin Afstæði þar sem sjá má ný 
málverk eftir Jón Axel Björns son. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Ein mikilvægasta forsenda þess að 
lýðræðissamfélög virki er að almenningur 
beri traust til mikilvægra stofnana sam
félagsins. Frá hruni hafa margar stofnanir 
landsins glímt við minnkandi 
traust almennings á þeim. Nægir 
að nefna hið háa Alþingi í því 
samhengi. Sömu lögmál gilda 
um bæjarstjórn Hafnarfjarðar. 
Það er því þyngra en tárum taki 
að fylgjast með þeim farsa og 
glundroða sem einkennt hafa 
störf bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
síðustu vikur og mánuði. Núver
andi meirihluti, undir forystu 
Sjálfstæðisflokksins, ber fulla ábyrgð á 
glundroðanum, sem grefur undan því 
trausti sem bæjarstjórn verður að njóta. 
Atburðarás síðustu daga og vikna er 
einfaldlega með þeim hætti að heiður 
bæjarstjórnar er að veði. 

VIRÐINGAR LEYSI 
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 
Rekja má glundroðann til þess alvöru 

og virðingarleysis sem Sjálfstæðis

flokkurinn sýndi bæjarstjórn þegar flokk
urinn lagði fram sýndartillögu síðasta 
sumar um byggingu tveggja knatthúsa í 
Hafnarfirði. Tillagan var eingöngu lögð 

fram í pólitískum tilgangi fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn og í trausti 
þess að hún yrði aldrei samþykkt. 

Meirhlutinn klofnaði þegar 
tillagan var afgreidd og hún var 
að sjálfsögðu felld í bæjarstjórn. 
Til marks um hversu lítil alvara 
fylgdi málum þá datt engum 
innan meirihlutans í hug að það 
myndi hafa þær afleiðingar að 
honum yrði slitið. Sjálfstæðis

flokkurinn hafði náð markmiði sínu, að 
gera sig gildandi í augum hagsmunaaðila 
en því miður var bæjarstjórn niðurlægð í 
leiðinni. Og nú er staðan sú að búið er að 
reka báða varabæjarfulltrúa samstarfs
flokksins, sem reyndust ekki nógu dyggir 
meðreiðarsveinar Sjálfstæðisflokksins, úr 
öllum nefndum og ráðum. Bæjarfulltrúi er 
kallaður úr veikindaleyfi og Sjálfstæðis
flokkurinn samþykkir að bæjarfulltrúi búi 
utan bæjarfélagsins en skrái lögheimili sitt 

í Hafnarfirði. Seinna atriðið er í besta falli 
löglegt en siðlaust og spurning hversu 
marga bæjarfulltrúa með slíka búsetu 
Sjálfstæðisflokkurinn væri tilbúinn að 
samþykkja til að halda völdum. Þetta eru 
afleiðingarnar af sýndarmennsku og 
blekkingum Sjálfstæðisflokksins síðasta 
sumar. 

ALMANNAHAGUR RÁÐI 
FÖR 
Til þess að endurreisa virðingu og traust 

á bæjarstjórn Hafnarfjarðar leggur 
Samfylkingin áherslu á vönduð og fagleg 
vinnubrögð þar sem ákvarðanir eru teknar 
út frá almannahag. Flokkspólitískir hags
munir og aðrir sérhagsmunir mega ekki 
ráða för. Til að ró og festa einkenni á nýjan 
leik störf bæjarstjórnar Hafnarfjarðar er 
nauðynlegt að Samfylkingin fái sterka 
útkomu úr kosningunum í vor. Þannig 
verður tryggt að almannahagsmunir verði 
hafðir að leiðarljósi við stjórn bæjarins 
næstu fjögur árin. 

Höf. skipar 5. sætið á lista 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Glundroði í bæjarstjórn í Hafnarfirði
– í boði Sjálfstæðisflokksins

Nýstofnað kammertríó, Tríó Amasia 
kemur fram á tónleikum á sumardaginn 
fyrsta á lista og menningarhátíðinni  
Björtum dögum. Tríó Amasia skipa þau 
Hlín Erlends dóttir fiðluleikari, Ármann 
Helgason klarinettuleikari og Þröstur 
Þorbjörns son gítarleikari. 

Efnisskrá tónleikana samanstendur af 
litríkum tónum fyrir fiðlu, klarinettu og 
gítar þar sem heyra má ólík stílbrigði. 

Tónverkin eiga það sameiginlegt að 
vera undir áhrifum tónlistar millistríð
áranna og má þar nefna áhrif frá 
franskri kaffihúsa og götutónlist, jazzi , 
eistlenskum og armenskum þjóðlögum, 
dönsum frá Kúbu og Suður Ameríku 
og argentískri tangótónlist. 

Tónleikarnir verða í Fríkirkjunni 
Hafnarfirði sumardaginn fyrsta kl. 17. 
Aðgangur er ókeypis.            

Tríó Amasia með tónleika
Tónlist millistríðsáranna

A sunnudaginn kl. 20, slá þær Hulda 
Jónsdóttir, fiðluleikari og Tinna Þor
steinsdóttir, píanóleikari botninn í 
fimmta starfsár tónleikaraðarinnar 
Hljóðön í Hafnarborg með tónleikum 
sínum tileinkuðum andþemum og 
örsögum. Frumflutt verður nýtt verk 
Karólínu Eiríksdóttur Örsögur að vori, 
sem samið er sérstaklega í tilefni 
tónleikanna og fléttast verkið saman við 
andþemu og styttri frásagnir allt frá 
miðbiki 20. aldar og fram á okkar daga, 

í verkum Pierre Boulez, Karlheinz 
Stockhausens, Giacinto Scelsis og 
Bryns Harrisonar.

Nýtt tónverk frumflutt

Listamaðurinn Ingvar Björn setur 
upp sýninguna Tourist á Björtum dög
um kl. 19 á sumardaginn fyrsta á Víði
staðatúni. Tourist er nokkuð margþætt 
verk sem bæði byggist upp á innsetn
ingu, skúlptúr, tónlist, og málverkum. 

Vill hann fá bæjarbúa til að koma í 
höggmyndagarðinn Víðistaða tún og 
njóta fegurðar sem garðurinn býður upp 
á. Þar sem gestir munu fá sér göngu á 
milli verka. Ingvar hefur sett gínur víðs 
vegar um garðinn og hefur hann málað 
á þær texta sem er á kín versku, ensku og 
íslensku um íslenska náttúru og eru þau 
lýst upp á skemmti legan hátt. Hann 

setur hljóð víðs vegar um garðinn með 
náttúruhljóðum og munu gestir upplifa 
misjöfn hljóð hvar sem hann er í 
garðinum. 

Fyrir þá sem hafa ekki eins gaman af 
innsetningum mun verslunar miðstöðin 
Fjörður setja upp verk Ingvars víðs 
veg ar um húsið þannig að gestir fá 
innsýn á náttúruna frá lista manninum. 

Vill Ingvar meina að í list séu engin 
landamæri og að íslenska náttúran geti 
sameinað mismunandi þjóðerni. Því 
feg urðin og fjölbreytileikinn standi 
alltaf upp úr þegar kemur að náttúru 
Íslands. 

Ingvar Björn með innsetn
ingu á Víðistaðatúni

Sýnir einnig risamyndir í Firði
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Meistarmót Íslands í badminton fór 
fram í TBR húsinu um þarliðna helgi. 
Níu keppendur frá Badmintonfélagi 
Hafnarfjarðar unnu til verðlauna á 
mótinu, átta silfurverðlaun og tvo 
Íslandsmeistaratitla.

Í meistaraflokki varð Erla Björg 
Hafsteinsdóttir Íslandsmeistari í 
tvenndarleik ásamt Kristófer Darra 
Finnssyni úr TBR. Hún vann einnig 
silfurverðlaun í tvíliðaleik kvenna en 
þar lék hún með Snjólaugu Jóhanns
dóttur úr TBR. Erla Björg hefur tvisvar 
áður unnið Íslandsmeistaratitil í flokki 

bestu badmintonspilara landsins er hún 
sigraði í tvíliðaleik árin 2009 og 2014.

Í einliðaleik í Aflokki kvenna 
mættust tveir BHingar í úrslitum, 
Halla María Gústafsdóttir og Sólrún 
Anna Ingvarsdóttir. Svo fór að Halla 
María sigraði og tryggði sér þar með 
sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í 
fullorðinsflokki en Sólrún fékk silfrið. 

Í Bflokki fengu sex BHingar 
silfurverðlaun. Steinþór Emil Svavars
son og Gabríel Ingi Helgason í 
tvíliðaleik karla, Anna Ósk Óskarsdóttir 
og Ingunn Gunnlaugsdóttir í tvíliðaleik 

kvenna og Kristján Kristjánsson og 
Rakel Rut Kristjánsdóttir í tvenndarleik.

Handbolti: 
ÚRSLIT KVENNA:

Valur  Haukar: 2619
Haukar  Valur: 2225

ÚRSLIT KRLA:
Haukar  Valur: 2919

Afturelding  FH: 2327
Haukar  Valur: 2022

FH  Afturelding: 3432

FH OG HAUKAR ÁFRAM

FH sló Aftureldingu út 20 og 
Haukar unnu Val 20 í viðureign 
liðanna í átta liða úrslitum. FH mætir 
Selfossi í undanúrslitum og Haukar 
mæta ÍBV. Í undanúrslitum þarf að 
sigra í 3 leikjum til að komast áfram.

Körfubolti: 
19. apríl kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar  Valur,  úrslit kvenna.

21. apríl kl. 16, Valshöllin 
Valur - Haukar,  úrslit kvenna.

24. apríl kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Vaur,  úrslit kvenna

ÚRSLIT KARLA:
KR  Haukar: 8579
Haukar  KR: 8384

Knattspyrna: 
19. apríl kl. 14, Akraneshöllin 

ÍA - ÍH,  Bikarkeppni karla

19. apríl kl. 14.30, Ásvellir 
Haukar  Vestri,  Bikarkeppni karla

23. apríl kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  KR,  Bikarkeppni kenna B

25. apríl kl. 18.30, Bessastaðavöllur 
FH  Selfoss,  Faxaflóamót kvenna A

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Selfoss: 22

ÚRSLIT KARLA:
Snæfell/UDN  ÍH: 27

ÍÞRÓTTIR
Leikskólinn Smáralundur hefur verið 

heilsueflandi leikskóli í bráðum tvö ár 
en í heilsueflandi leikskólum er hugað 
vel að andlegri, líkamlegri og félagslegri 
velferð og vellíðan barna og starfsfólks 
í samvinnu við heimili og nærsamfélag. 
„Sú vegferð sem við höfum farið í 
gegnum í þeirri vinnu hefur verið mjög 
fróðleg og skemmtileg, segir Inga Fríða 
Tryggvadóttir leikskólastjóri. „Leik
skólar koma sér upp heildrænni og vel 
skipulagðri heilsustefnu þar sem horft 
er á allt skólasamfélagið í heild.

Tilgangurinn með slíkri heilsustefnu 
er þríþættur:
• Að auðvelda leikskólum að innleiða 

grunnþáttinn Heilbrigði og velferð í 
aðalnámskránni.

• Að vera verkfæri fyrir leikskóla til 
að halda markvisst utan um það 
heilsueflingarstarf sem unnið er í 
skólanum.

• Að bæta heilsu og líðan barna og 
starfsfólks.“

Segir Inga Fríða að fyrsta skrefið sé 
alltaf að einblína á vellíðan starfsfólks. 
„Við höfum skoðað vel hvað við getum 
gert og eins hefur Hafnarfjarðarbær 
verið að vinna í bættu starfsumhverfi 
leikskóla og finnum við vel fyrir þeim 
breytingum. Í framhaldi af þessari 
vinnu vildum við taka næsta skref. Við 
fengum styrk úr Lýðheilsusjóði og 
erum við að fara af stað með þriggja ára 
þróunarverkefni sem felur í sér að 
innleiða núvitund í skólastarfið, fyrst 
fyrir starfsfólk og síðan nemendur. 
Meginmarkmiðið er að efla vellíðan, 
seiglu og almennt heilbrigði.“

Núvitund í starfi
„Áætlað er að verkefnið leiði til þess 

að starfsfólk fái djúpa og góða þekkingu 
á núvitund og geti þar af leiðandi 
tileinkað sér núvitund í starfi. Lögð 
verður sérstök áhersla á að starfsfólk 
öðlist hæfni og kunnáttu til þess að geta 
kynnt núvitund fyrir nemendum og 
stuðlað þannig að aukinni vellíðan og 
velgengni í daglegu starfi. 

Með innleiðingu á verkefninu verður 
leitast eftir því að skapa jákvæðara, 
stöðugara og öflugara vinnumhverfi 
fyrir starfsfólk og leiða til jákvæðra 
áhrifa á skólastarfið í heild sinni. 
Verkefnið verður fléttað inn í daglegt 
skólastarf á margvísilegan máta. Verk
efnastjórar verkefnisins starfa við 
skólann og munu sjá um utanumhald, 
skipulagningu og endurgjöf á mark
vissan hátt og vinna náið með fagráð
gjöfum frá Núvitundarsetrinu. 

Meginmarkmiðið er að innleiða 
nú vitund í skólastarfið og stuðla þannig 
að bættu geðheilbrigði, vellíðan og 
velgengni bæði nemenda og starfsfólks. 
Með innleiðingu á verkefninu vonumst 
við til þess að aðrir leikskólar geti tekið 
upp okkar verkefni og nýtt sér það á 
jákvæðan hátt í skólastarfi með því að 
draga úr streitu og álagi. Verkefnið er 
þróunarverkefni og nýjung í leik skóla
starfið.

Innleiða núvitund í leikskólastarfi
Smáralundur hefur verið heilsueflandi leikskóli í tvö ár

Leikskólinn Smáralundur við Smárabarð hefur starfað í 34 ár.

Inga Fríða Tryggvadóttir.
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Tvö gull og átta silfur í badminton

Feðginin Kristján og Rakel Rut. Steinþór Emil og Gabríel Ingi.

Erla Björg Hafsteinsdóttir.

Ingunn og Anna Ósk.

Halla María og Sólrún Anna.
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is



16    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 18. APRÍL 2018 

GAKKTU Í BÆINN
í miðbæ Hafnarfjarðar

föstudaginn 20. apríl
Opið til kl. 21

TILBOÐ Í VERSLUNUM
Léttar veitingar | Vörukynningar

Trúbadorar | Spennandi kvölddagskrá
Kraftur og gróska í listalífinu 
í Hafnarfirði endur speglast í 
viðburðinum Gakktu í bæinn þegar 
listamenn, hönnuðir og handverksfólk 
í  miðbænum opna vinnustofur sínar 
fyrir gestum og gangandi. Þá verða 
verslanir í miðbænum opnar fram 
á kvöld og tilvalið að kaupa fallega 
hönnun í hjarta Hafnarfjarðar.

MYNDLIST
Ingvar Björn sýnir risamyndir 

Einstakur viðburður sem þú mátt ekki missa af. Aðeins í nokkra daga.

20-40% 
afsláttur


