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Annað árið í röð stendur 
Bæjarbíó og fleiri fyrir tón
listar og bæjarhátíð. Nú 
stend   ur hátíðin frá miðviku
degi til laugardags. Ráðhús
torgið verur allt nýtt en Bóka
safnið verður einnig með 
hátíð á laugardaginn. Selt er 
inn á svæðið á midi.is en frítt 
er inn á útisvæðið í dag, 
fimmtu dag en þá verður tón
leikum Björgvins Hall dórs 
sonar sjónvarpað á risaskjá og 
Prins Póló leika í útitjaldinu.

20 ára aldurstakmark er á 
hátíðina en samstarf er við 

veitinga og kaffihús á svæð inu 
og búist er við góðri stemmn

ingu en þegar er upp selt á 
þrenna tónleika í Bæjar bíói. 

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

TA X I

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

Stofnuð 1983

Fallegt þrílyft sjarmerandi einbýlishús 
á þessum vinsæla stað í miðbænum. 
Húsið er 147 m², með bílskúr sem er 
21 m².   Verð 62,9 millj. kr.

Glæsileg, rúmgóð, vel skipulögð og 
björt 144 m², 4-5 herb. Íbúðin er á 
efstuhæð í nýlegu lyftuhúsi. Stæði í 
bílahúsi fylgir. Útsýni.   

Þrílyft einbýlishús. Húsið hefur verið 
mikið endurnýjað. Tveggja herbergja 
íbúð er á jarðhæðinni með 
sérinngangi.  

MJÓSUND 15 HLÍÐARBRAUT 5

144 m² 67,5  millj. kr. 203 m² 72,9  millj. kr. 

NORÐURBAKKI 9
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Hjarta Hafnarfjarðar 
slær ótt næstu daga

Hátíð í og við Bæjarbíó næstu daga

Björgvin Halldórsson lætur sig ekki vanta í Bæjarbíó.

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Opið hús fimmtudag  
30. ágúst kl. 18-18:30Opið hús fimmtudag  

30. ágúst kl. 17-17:30

Komdu í Karate
Hefjum æfingar samkvæmt 
stundaskrá 3. september 

Byrjenda námskeið  
hefjast 4. september
– Ókeypis prufutími

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is

http://www.fjardarfrettir.is
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Auglýsingar
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gudni@fjardarfrettir.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
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www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Það urðu margir orðlausir 
þegar fréttir bárust af því að 
formaður knattspyrnudeildar 
FH upplýsti að væntingar 
félags  ins væru að það ætti „hátt 
í tvöfalt þessa upphæð sem um 

er að ræða, fyrir utan fótboltahúsin tvö,“ svo haft 
sé eftir formanninum í viðtali á Vísi.

Þetta segir í raun hversu arfavitlaust það var að 
rjúka í samninga við félagið án þess að ganga frá 
lausum endum áður. Aldrei var fullnustaður 
gjafasamningur bæjarins við FH um að félagið 
eignaðist að lokum allt handboltahúsið en í dag er 
Hafnarfjarðarbær skráður fyrir 80% og enginn veit 
hvernig fullnusta á samninginn því honum fylgdu 
líka skilyrði fyrir FH sem átti þá sjálft að kosta 
rekstur og viðhald.

Það er ekki bara flumbrugangur í stjórnsýslunni, 
það eru líka vondar ákvarðanir og er eins og málið 
hafi alls ekki verið hugsað til enda.

Afgreiðsla bæjarstjórnar á viðauka var kærðu til 
ráðuneytis en miðað við hvað lengi hefur tekið að 
úrskurða um deilumál sem upp komu fyrir 
kosningar þá er ekki að búast við miklu frá 
ráðuneyti sveitarstjórnarmála sem virðist enga 
burði hafa til eftirlits.

Veikur meirihlutinn titrar og tiltrú fólks á 
bæjarstjórnina er með minnsta móti sem kallar á 
aðgerðir hennar sem auka tiltrúna á ný.

Viðhaldsverkefni hvers konar hafa setið á 
hakanum frá hruni og sum lengur. Nú hefur verið 
settur aukinn kraftur í viðhald húsa bæjarins enda 
ekki vanþörf á en útisvæði í bænum líða mörg fyrir 
niðurskurð til viðhalds og endurnýjunar. Ekkert 
hefur verið unnið að áframhaldi á göngustíg í 
upplandið og enn er hluti hans framhjá Hlíðarþúfum 
hálfkláraður. Merkingar í upplandinu eru af 
skornum skammti og þar virðist vanta framtíðarsýn 
og áætlanir. Það er meira í lífinu en fótboltahús.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 2. september

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11
Foreldrar og afar og ömmur hvött til að 

koma með börnum sínum.
Hressing eftir stundina.

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 2. september

Guðsþjónusta kl. 11
Kór Víðistaðakirkju syngur 

undir stjórn Helgu Þórdísar 
Guðmundsdóttur.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson
Kaffihressing á eftir.

www.vidistadakirkja.is

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

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Eitt af mikilvægustu verkefnum Fjölskylduráðs 
Hafnarfjarðar er að greina þörf fyrir þjónustu og vinna 
að því að skilgreina og efla nærþjónustu við bæjarbúa 
á ólíkum aldursskeiðum. Mikil fjölmiðlaumræða 
hefur verið um skort á dagdvalarrýmum fyrir 
fólk með heilabilun og þar hefur komið fram 
bæði frá sjúklingum, aðstandendum og fagfólki 
hversu brýn þörf er fyrir aukinni þjónustu fyrir 
þennan hóp og það er einmitt eitt af þeim 
verkefnum sem fjölskylduráð hefur verið að 
beita sér fyrir á undanförnum mánuðum.

BIÐTÍMI EFTIR DAGDVÖL ALLT AÐ 
EITT ÁR!
Að biðtími eftir dagdvöl sé allt að eitt ár, eins og 

nú háttar er óásættanlegt fyrir þennan hóp og fjölskyldur 
þeirra. Það liggur fyrir að mikilvægt er fyrir einstaklinga 
sem greinast með þennan sjúkdóm að hafa aðgengi að 
þjálfun og tómstund við hæfi og það getur hægt á 
þróun sjúkdómsins. Dagdvöl gerir ennfremur aðstand
endum kleift að sinna að hluta til áfram sínu daglega lífi 
en þessi sjúkdómur leggst í mörgum tilfellum þungt á 
fjölskyldu þess sem fær sjúkdóminn.  Í dag sinnir 
Drafnarhús þjónustu við þennan hóp með 22 dagdvalar
rýmum sem nýtast töluvert stærri hópi og í samræmi 
fyrir fyrirliggjandi verkaskiptingu milli ríkis og sveitar
félaga þá greiðir Hafnarfjarðarbær fyrir húsnæðið en 
ríkið greiðir fyrir reksturinn. Hafnarfjarðarbær hefur 

óskað eftir samningi við ríkið um fleiri rými fyrir íbúa 
Hafnarfjarðar sem þurfa á þessari þjónustu að halda og 
lýst yfir vilja til að leggja til húsnæði. Ennfremur hefur 
verið samtal í gangi við Alzheimer samtökin um rekst

ur nýrrar dagdvalar en samtökin hafa lýst áhuga á að fá 
aðstöðu í hluta af St. Jósepsspítala sem nú er verið að 
endurnýja. Einnig er ljóst að rými er til staðar í eldra 
húsi að Sólvangi þannig að hér í Hafnarfirði er okkur 
ekkert að vanbúnaði með að auka þjónustu við þennan 
hóp. Það vantar einungis vilja og fjármagn frá ríkinu og 
þá erum við tilbúin með húsnæði í samræmi við fyrir
liggjandi verkaskiptingu.

Valdimar er varabæjarfulltrúi og formaður 
fjölskylduráðs, Helga er bæjarfulltrúi og 
varaformaður fjölskylduráðs, Guðbjörg Oddný er 
varabæjarfulltrúi og fulltrúi í fjölskylduráði

Bærinn hefur óskað eftir 
fleiri dagdvalarrýmum 

fyrir heilabilaða

Helga 
Ingólfsdóttir

Guðbjörg Oddný 
Jónasdóttir

Valdimar  
Víðisson

Nýr göngustígur á svæði skátanna við Hvaleyrarvatn. Hann mun síðar tengjast skógarstígum til vesturs.
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Sunnudagurinn 2. september:
Sunnudagaskóli kl. 11

Kvöldmessa kl. 20
Kór og hljómsveit kirkjunnar leiðir sönginn. 

 Nánar um starfið á www.frikirkja.is og á Facebook-síðu kirkjunnar: Fríkirkjan í Hafnarfirði

Sunnudagaskólinn á sunnudögum kl. 11 
Fyrir alla fjölskylduna! Allir velkomnir!  
Engin skráning! 
Foreldramorgnar á miðvikudögum kl. 10-12
  „Foreldramorgnar í Fríkirkjunni í Hafnarfirði“

Krílasálmar á fimmtudögum kl. 10:30
 „Krílasálmar í Fríkirkjunni í Hafnarfirði“

Krílakór yngri 1 árs og 2ja ára á miðvikudögum kl. 16:30
Krílakór eldri 3ja, 4ra og 5 ára á miðvikudögum kl. 17:00

 „Krílakórar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði“

Barnakór 6-9 ára á mánudögum kl. 16:30
 „Barnakór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði“

Upplýsingar og skráning:  
Erna Blöndal erna@frikirkja.is s. 897 2637

BARNASTARF  
Fríkirkjunnar  
hefst 2. september
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Í samstarfi við Ferðafélag Íslands, 
annað árið í röð, stendur Hafnar fjarðar
bær fyrir lýðheilsugöngum á miðviku
dögum í september undir kjörorðunum 
„Lifum og njótum“. Eru þetta 
fjölskylduvænar göngur sem taka um 
6090 mín. Tilgangurinn  með verkefn
inu er sem fyrr að hvetja fólk á öllum 
aldri til útivistar og hreyfingar í góðum 
félagsskap og efla þar með heilsu sína 
og lífsgæði. Lögð verður áhersla á 
sömu þemu og í fyrra, þ.e. náttúru, 
vellíðan, sögu og vináttu.

Fengnir hafa verið vaskir sögu og 
göngugarpar sem munu leiða Hafn
firðinga og aðra gesti um bæinn. 

Fyrsta gangan er um Kaplakrika þar 
sem Viðar Halldórsson, formaður FH 
leiðir göngu um svæðið og fer yfir sögu 
FH allt frá 1929 til dagsins í dag. 

Næsta ganga verður leidd af Jónatani 
Garðarssyni sem mun leiða tónlistar
göngu um miðbæ Hafnarfjarðar. 
Jónatan mun fara yfir helstu sam
komustaði bæjarins sem voru vinsælir 
hér á árum áður fyrir böll og tónleika
hald. 

Þriðja gangan verður „æfingaganga“ 
sérstaklega stíluð inná yngstu göngu
garpana. Bryndís Hreinsdóttir íþrótta
fræð ingur leiðir fjölskyldu skemmti
gönguna um Víðistaðatún þar sem farið 

verður í upphitun, leiki, teygjur og 
slökun. 

Síðasta ganga septembermánaðar 
verð ur í höndum Sævars Helga Braga
sonar eða StjörnuSævars. Hringinn í 
kring um Hvaleyrarvatn verður gengið 

milli plánetanna og stærðarlíkan af 
sólkerfinu útbúið. 

Dagskrá: 
5. september kl.18. Kaplakriki. 

Gangan hefst við Sjónarhól. 
12. september kl.18.  Tónlistarganga. 

Gangan hefst við Byggðasafnið. 

19. september kl.18.  
Fjölskylduganga um Víðistaðatún. 
Gengið frá grillhúsinu. 

26. september kl.18. Sólkerfið. 
Gengið frá bílastæðinu vestan megin 
við vatnið.  

Lýðheilsugöngur á miðvikudögum
Gengið alla miðvikudaga — fróðleikur og útivist
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„Mig langar að kenna þér að njóta og 
upplifa „Qigong lífsorku“, segir 
Þorvaldur Ingi Jónsson, Gaflari af 
Holtinu sem hefur stundað og kennt 
Qigong í mörg ár.

„Æfingarnar og hugleiðslan eru ein 
besta leiðin til að halda heilsu og 
lífsgleði. Þær losa um alla spennu, næra 
og styrkja hverja frumu líkamans, 
ásamt því að tengja okkur sterkt í núið,“ 
segir Þorvaldur Ingi. 

HVAÐ ER QIGONG?
Qigong lífsorkuæfingar hafa verið 

stundaðar í Kína í yfir 5000 ár. Æfing
arnar byggja á djúpri öndun, hugleiðslu 
og hreyfingu. Æfingarnar opna allar 
orkubrautir og losa um andlega og 
líkam lega spennu.

Markmið námskeiðsins er að 
þátttakendur öðlist skilning á grunn
virkni Qigong lífsorkunnar, geti gert og 
notið Qigong æfingakerfisins, sem 
nefndar eru Gunnarsæfingarnar og 
upplifi áhrifamátt æfinganna á hindr
unarlaust orkuflæði og aukna lífsorku 
með reglubundinni ástundun.

Qigong lífsokra býður upp á 
námskeið í Kiwanissalnum við Hellu
haun, laugardaginn 15. september og 
stendur það frá kl. 9.2515. 

Leiðbeinendur eru Þorvaldur Ingi 
Jónsson og Sigurborg H. Sævaldsdóttir, 
en nánari upplýsinar veitir Þorvaldur í 
síma 899 2430. 

Vill kenna að læra 
og njóta alla daga

Qigong námeksið Þorvaldar Inga

Oft hefur verið talað um nauðsyn 
þess að setja upp vatnspósta við 
gönguleiðir í bænum en lítið hefur 
orðið af framkvæmdum. Jafnvel við 
sjálft vatnsból Hafnfirðinga við 
Kaldárbotna þar sem fólk streymir um 
á leið sinni m.a. á Helgafell hefur ekki 
verið komið upp alvöru vatnsbrunni og 
upplýsingum um þetta merkilega 
vatnsból. Þess í stað hefur verið 
hengdur upp lítill krani sem lekur úr og 

fólk þarf jafnvel í drullusvað til að 
komast að honum.

Munu bæjarbúar og gestir sjá nýja 
vatnspósta í bænum á næsta ári?

Besta vatnið úr 
lúnum krana

Enginn vatnspóstur í Hafnarfirði
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A L L I R  V I Ð B U R Ð I R  Í  B Æ J A R B Í Ó I  E R U  Á  M I D I . I S
L É T TÖ L

Tónlistar-og bæjarhátíðin

FIMMTUDAGUR
PRINS PÓLÓ  Í ÚTITJALDINU KL. 20
TÓNLEIKUM BJÖRGVINS  HALLDÓRSSONAR 
Í BÆJARBÍÓI VARPAÐ Á RISASKJÁ Í ÚTITJALDI

FRÍTT INN  FRÁ KL 19 – MIÐNÆTTIS 

FÖSTUDAGUR
PAPAR – BALL FRÁ KL. 22:30
TÓNLEIKUM BJARTMARS 
Í BÆJARBÍÓI   VARPAÐ Á RISASKJÁ Í ÚTITJALDI

FRÁ KL 19 – MIÐNÆTTIS – DAGPASSI KR. 2.990 

LAUGARDAGUR
YLJA  Í ÚTITJALDINU KL. 20
TÓNLEIKUM HJÁLMA Í BÆJARBÍÓI
VARPAÐ Á RISASKJÁ Í ÚTITJALDI
BUFF BALL  FRÁ KL 22:30

FRÁ KL 19 – MIÐNÆTTIS – DAGPASSI KR. 2.990 

Tilveran
R E S T A U R A N T

ÚTISVÆÐI FYRIR FRAMAN BÆJARBÍÓ

29. ÁGÚST   KL. 20.30
AGENT FRESCO

UPPSELT

30. ÁGÚST   KL. 20.30
BJÖRGVIN HALLDÓRSSON

31. ÁGÚST   KL. 20.30
BJARTMAR GUÐLAUGSSON

UPPSELT

UPPSELT

1. SEPTEMBER   KL. 20.30
HJÁLMAR

2. SEPTEMBER   KL. 20.30
BLÚSMENN ANDREU

V E I T I N G A R  F R Á  VON M A T H Ú S ,  TILVERUNNI O G  KRYDD
SÚFISTINN E R  H L U T I  A F  Ú T I S V Æ Ð I N U  O G  E R  M E Ð  O P I Ð  F Y R I R  V E I T I N G A R

RISABJÓRGÁMUR M E Ð   Í S K A L D A N  A F  K R A N A ,  G O T T  Ú R V A L  
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Frjálsíþróttadeild FH
Æfingar yngri flokka 2018-2019

Nánari upplýsingar á www.fh.is/frjalsar

Upplýsingar um flokka Mánudaga Þriðjudaga Miðvikudaga Fimmtudaga Föstudaga Laugardaga

Piltar og stúlkur fædd 2011-2012 (1. og 2. bekkur) 16:10-17:00  16:10-17:00 
Þjálfari: Melkorka Rán Hafliðadóttir og aðstoðarþjálfarar. 
Uppl. veitir Melkorka: melkorkaran97@gmail.com

Piltar og stúlkur fædd 2009-2010 (3. og 4. bekkur)  16:00-16:50  16:00-16:50 
Þjálfari: Hermann Þór Haraldsson og aðstoðarþjálfarar.  
Uppl. veitir Hermann: hermannthh@hotmail.com

Piltar og stúlkur fædd 2007-2008 (5. og 6. bekkur) 17:00-18:00  17:00-18:00  16:30-17:30 
Þjálfari: Felix Woelflin og aðstoðarþjálfari.  
Uppl. veitir Felix: felix.e.woelflin@gmail.com

Piltar og stúlkur fædd 2005-2006 (7. og 8. bekkur) 16:30-18:00 16:30-18:00  16:30-18:00 16:00-17:30 
Þjálfari: Hermann Þór Haraldsson og aðstoðarþjálfari.  
Uppl. veitir Hermann: hermannthh@hotmail.com

Piltar og stúlkur fædd 2003-2004 (9. og 10. bekkur) 18:00-19:30 18:00-19:30  18:00-19:30 17:30-19:00 11:00-13:00 
Þjálfari: Bogi Eggertsson og aðstoðarþjálfari.  
Uppl. veitir Bogi á netfanginu: boe12@hi.is

Æfingatafla vetrarins hjá 1.-10. bekk

Frjálsíþróttadeild FH býður upp á frjálsíþróttaæfingar fyrir börn og unglinga í 1.-10. 
bekk grunnskóla. Æfingarnar fara fram í glæsilegri aðstöðu í frjálsíþróttahúsi FH-inga 
og á frjálsíþróttavellinum í Kaplakrika (þegar veður leyfir).

Æfingar hefjast 3. september samkvæmt nýrri æfingatöflu:
• Mánudaginn 3. september:  Allir nema 3.-4. bekkur, 
• Þriðjudaginn 4. september: 3. og 4. bekkur (2009-2010)  

Allar upplýsingar um æfingagjöld og niðurgreiðslu Hafnarfjarðarbæjar fyrir hvern aldursflokk er að finna á 
www.fh.is/frjalsar/aefingatimar 

Frístundabíllinn:  Hægt er að nýta frístundabílinn í Kaplakrika kl. 16.
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Komdu í frjálsar!

Aukinn 
frí stunda-

akstur
Frír frístundaakstur

Á síðasta skólaári hófst frístunda
akstur aftur í Hafnarfirði og ekið var 
með 6 og 7 ára nemendur á æfingar hjá 
þremur íþróttafélögum. Geir Bjarnason, 
íþrótta og tómstundafulltrúi Hafnar
fjarðar segi tilraunina hafa tekist  afar 
vel og nýttu um 300 nemendur sér 
aksturinn í hverri viku.

Á þessu skólaári verður öllum 
nemendum 1.4. bekkjar boðið upp á 
akstur á æfingar sem hefjast klukkan 
15:00 og 16:00. Aksturinn hefst 3. 
septem ber og eru upphafstaðir aksturs
ins hver grunnskóli í Hafnarfirði. Ekið 
verð ur á fjölmarga staði eins og til 
Listdansskólans, Tónlistarskólans, 
Bjark anna, FH, Hauka og SH. Æfinga
töflur liggja nú fyrir hjá flestum íþrótta
félögum og eru fjölmargir foreldrar 
byrjaðir að skrá börnin sín þar.

Verkefnið er unnið í samvinnu 
Hafnarfjarðarbæjar við íþróttafélögin 
og Hópbíla. Skráning í aksturinn er hjá 
frístundaheimilunum og verður akst
urinn foreldrum að kostnaðarlausu. 
Starfsmaður frá hverju frístundaheimili 
verður með í hverri ferð og tryggir 
öryggi krakkanna í rútunni.

„Þessu metnaðarfulla verkefni er 
ætlað að stytta vinnudag barnanna, 
auka þjónustu við foreldra, nýta 
íþróttamannvirkin enn betur, styðja við 
starf íþrótta og tómstundafélaga, auka 
aðgengi allra barna að heilbrigðu 
íþrótta og æskulýðsstarfi og gera starf 
frí stundaheimilanna enn skemmti
legra,“ segir Geir.

Sólarlagið á bak við trén á Ásvöllum
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Bjóðum nýja iðkendur á öllum aldri velkomna — Haukar, félagið mitt!
Upplýsingar um æfingatíma eldri flokka má finna á heimasíðunni:

Vetrarstarf HAUKA Líf og fjör á Ásvöllum í vetur
Haukar bjóða upp á fjölbreytta íþróttastarfsemi við góðar aðstæður innan– og utandyra 
á Ásvöllum. Skráning í vetrarstarfið er hafin á „Mínar síður“ á vef Hafnarfjarðarbæjar.

Æfingatafla
handknattleiksdeildar

STELPUR
5. flokkur (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir A–salur
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir A–salur
Fimmtudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir B–salur
Sunnudagar kl. 12:30–13:30 Ásvellir B–salur

6. flokkur (árgangar 2007–2008)
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir B–salur
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A–salur
Laugardagar kl. 10:00–11:00 Ásvellir A–salur

7. flokkur (árgangar 2009–2010)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir A–salur
Þriðjudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir B–salur
Fimmtudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir B–salur

8. flokkur (árgangar 2011 og yngri)
Þriðjudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir A og B salur
Fimmtudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir A og B salur

STRÁKAR
5. flokkur (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir B–salur
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A–salur
Fimmtuudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A–salur
Laugardagar kl. 10:00–11:00 Ásvellir B–salur

6. flokkur (árgangar 2007–2008)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A og B salur
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir B salur
Sunnudagar kl. 11:00–12:00 Ásvellir A og B salur

7. flokkur (árgangar 2009–2010)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir B–salur
Þriðjudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir A–salur
Fimmtudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir A–salur

8. flokkur (árgangar 2011 og yngri)
Þriðjudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir
Fimmtudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir

Æfingatafla
knattspyrnudeildar

Gildir frá 3. september

STELPUR 
4. flokkur (árgangar 2005–2006)
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Fimmtudagar 17:00–18:00 Gervigrasið
Föstudagar 17:00–18:00 Gervigrasið
Sunnudagar 11:00–12:00 Gervigrasið

5. flokkur (árgangar 2007–2008)
Þriðjudagar kl. 17:00–18:00 Gervigrasið
Fimmtudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Sunnudagar kl. 10:00–11:00 Ásvellir, inni

6. flokkur (árgangar 2009–2010)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir, inni
Miðvikudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir, inni
Föstudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið

7. flokkur (árgangar 2011–2012)
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir, inni
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir, inni
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið

8. flokkur (árgangar 2013–2014)
Þriðjudagar kl.17:10– 18:00 Ásvellir, inni
Laugardagur kl. 13:10–14:00 Ásvellir, inni

STRÁKAR
4. flokkur (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Fimmtudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 13:00–15:00 Gervigrasið

5. flokkur (árgangar 2007–2008)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið
Miðvikudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 11:00–12:00 Gervigrasið

6. flokkur (árgangar 2009–2010)
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir, inni
Fimmtudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 12:00–13:00 Gervigrasið

7. flokkur (árgangar 2011–2012)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir, inni
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 14:00–15:00 Ásvellir, inni

8. flokkur (árgangar 2013–2014)
Þriðjudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir, inni
Laugardagar kl. 13:10–14:00 Ásvellir, inni

Æfingatafla
körfuknattleiksdeildar
STELPUR
7.–8. flokkur flokkur og mb. 11 ára (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur A
Fimmtudagar kl. 18:00–19:00 Ólafssalur A
Föstudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur A
Laugardagar kl. 12:30–13:45 Ólafssalur A

Minnibolti 10–11 ára (árgangar 2007–2008)
Þriðjudaga kl. 16.45–18.00 Ólafssalur A
Fimmtudagar kl. 16:45–18:00 Hraunvallaskóli
Laugardagar kl. 10:00–11:15 Ólafssalur A

Minnibolti 8–9 ára (árgangar 2009–2010)
Mánudaga kl. 17.00–18.00 Hraunvallaskóli
Fimmtudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Laugardagar kl. 10:00–11:00 Ólafssalur B

Byrjendaflokkur (árgangar 2011–2012)
Mánudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B

Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur B

STRÁKAR
7.–8. flokkur (árgangur 2005–2006)

Mánudagar kl. 18:00–19:00 Ólafssalur A+B
Fimmtudaga kl. 16.00–17.10 Ólafssalur A+B

Föstudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Sunnudagar kl. 11:00–12:30 Ólafssalur B

Minnibolti 10–11 ára (árgangar 2007–2008)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Hraunvallaskóli
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Fimmtudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Sunnudagar kl. 10:30–11:30 Ólafssalur B

Minnibolti 8–9 ára (árgangar 2009–2010)
þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur B
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Hraunvallaskóli
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur A

Byrjendaflokkur (árgangar 2011–2012)
Mánudagar kl. 17:10–18:00 Ólafssalur B
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur B

Æfingatafla
karatedeildar
Karatedeild Hauka býður upp á æfingar fyrir byrjendur sem lengra 
komna á öllum aldri, bæði stelpur og stráka.

Upplýsingar um æfingatíma má finna á www.kdh.is

 www.haukar.is
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Bjóðum nýja iðkendur á öllum aldri velkomna — Haukar, félagið mitt!
Upplýsingar um æfingatíma eldri flokka má finna á heimasíðunni:

Vetrarstarf HAUKA Líf og fjör á Ásvöllum í vetur
Haukar bjóða upp á fjölbreytta íþróttastarfsemi við góðar aðstæður innan– og utandyra 
á Ásvöllum. Skráning í vetrarstarfið er hafin á „Mínar síður“ á vef Hafnarfjarðarbæjar.

Æfingatafla
handknattleiksdeildar

STELPUR
5. flokkur (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir A–salur
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir A–salur
Fimmtudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir B–salur
Sunnudagar kl. 12:30–13:30 Ásvellir B–salur

6. flokkur (árgangar 2007–2008)
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir B–salur
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A–salur
Laugardagar kl. 10:00–11:00 Ásvellir A–salur

7. flokkur (árgangar 2009–2010)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir A–salur
Þriðjudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir B–salur
Fimmtudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir B–salur

8. flokkur (árgangar 2011 og yngri)
Þriðjudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir A og B salur
Fimmtudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir A og B salur

STRÁKAR
5. flokkur (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir B–salur
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A–salur
Fimmtuudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A–salur
Laugardagar kl. 10:00–11:00 Ásvellir B–salur

6. flokkur (árgangar 2007–2008)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir A og B salur
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir B salur
Sunnudagar kl. 11:00–12:00 Ásvellir A og B salur

7. flokkur (árgangar 2009–2010)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir B–salur
Þriðjudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir A–salur
Fimmtudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir A–salur

8. flokkur (árgangar 2011 og yngri)
Þriðjudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir
Fimmtudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir

Æfingatafla
knattspyrnudeildar

Gildir frá 3. september

STELPUR 
4. flokkur (árgangar 2005–2006)
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Fimmtudagar 17:00–18:00 Gervigrasið
Föstudagar 17:00–18:00 Gervigrasið
Sunnudagar 11:00–12:00 Gervigrasið

5. flokkur (árgangar 2007–2008)
Þriðjudagar kl. 17:00–18:00 Gervigrasið
Fimmtudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Sunnudagar kl. 10:00–11:00 Ásvellir, inni

6. flokkur (árgangar 2009–2010)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir, inni
Miðvikudagar kl. 15:00–16:00 Ásvellir, inni
Föstudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið

7. flokkur (árgangar 2011–2012)
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir, inni
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir, inni
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið

8. flokkur (árgangar 2013–2014)
Þriðjudagar kl.17:10– 18:00 Ásvellir, inni
Laugardagur kl. 13:10–14:00 Ásvellir, inni

STRÁKAR
4. flokkur (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Fimmtudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 13:00–15:00 Gervigrasið

5. flokkur (árgangar 2007–2008)
Mánudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið
Miðvikudagar kl. 15:00–16:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 11:00–12:00 Gervigrasið

6. flokkur (árgangar 2009–2010)
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Ásvellir, inni
Fimmtudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 12:00–13:00 Gervigrasið

7. flokkur (árgangar 2011–2012)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Ásvellir, inni
Þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Gervigrasið
Laugardagar kl. 14:00–15:00 Ásvellir, inni

8. flokkur (árgangar 2013–2014)
Þriðjudagar kl. 17:10–18:00 Ásvellir, inni
Laugardagar kl. 13:10–14:00 Ásvellir, inni

Æfingatafla
körfuknattleiksdeildar
STELPUR
7.–8. flokkur flokkur og mb. 11 ára (árgangar 2005–2006)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur A
Fimmtudagar kl. 18:00–19:00 Ólafssalur A
Föstudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur A
Laugardagar kl. 12:30–13:45 Ólafssalur A

Minnibolti 10–11 ára (árgangar 2007–2008)
Þriðjudaga kl. 16.45–18.00 Ólafssalur A
Fimmtudagar kl. 16:45–18:00 Hraunvallaskóli
Laugardagar kl. 10:00–11:15 Ólafssalur A

Minnibolti 8–9 ára (árgangar 2009–2010)
Mánudaga kl. 17.00–18.00 Hraunvallaskóli
Fimmtudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Laugardagar kl. 10:00–11:00 Ólafssalur B

Byrjendaflokkur (árgangar 2011–2012)
Mánudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B

Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur B

STRÁKAR
7.–8. flokkur (árgangur 2005–2006)

Mánudagar kl. 18:00–19:00 Ólafssalur A+B
Fimmtudaga kl. 16.00–17.10 Ólafssalur A+B

Föstudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Sunnudagar kl. 11:00–12:30 Ólafssalur B

Minnibolti 10–11 ára (árgangar 2007–2008)
Mánudagar kl. 16:00–17:00 Hraunvallaskóli
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Fimmtudagar kl. 17:00–18:00 Ólafssalur B
Sunnudagar kl. 10:30–11:30 Ólafssalur B

Minnibolti 8–9 ára (árgangar 2009–2010)
þriðjudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur B
Miðvikudagar kl. 17:00–18:00 Hraunvallaskóli
Föstudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur A

Byrjendaflokkur (árgangar 2011–2012)
Mánudagar kl. 17:10–18:00 Ólafssalur B
Miðvikudagar kl. 16:00–17:00 Ólafssalur B

Æfingatafla
karatedeildar
Karatedeild Hauka býður upp á æfingar fyrir byrjendur sem lengra 
komna á öllum aldri, bæði stelpur og stráka.

Upplýsingar um æfingatíma má finna á www.kdh.is

 www.haukar.is
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Tvær sýningar verða opnaðar í 
Hafnarborg á morgun, föstudag kl. 20. 
Það eru sýningarnar Allra veðra von í 
aðalsal safnsins sem samanstendur að 
verkum fimm listakvenna og sýningin 
Allt eitthvað sögulegt, ljósmyndir eftir 
Báru Kristinsdóttur, sem verður opnuð 
í Sverrissal. 

Haustsýning Hafnarborgar 2018 er 
sýningin Allra veðra von. Á sýningunni 
eru verk eftir Höllu Birgisdóttur, Ragn
heiði Hörpu Leifsdóttur, Ragnheiði 
Maísól Sturludóttur, Sigrúnu Hlín Sig
urðardóttur og Steinunni Lilju Emils
dóttur.

Sýningin fjallar um samband manns
ins við veður. Eftir eitt versta sumar í 
manna minnum á suðversturhorni 
lands ins og öfga í veðri um heim allan 
er þetta viðfangsefni ofarlega í hugum 
manna. Veðrið hefur áhrif á okkur; 
umhverfi okkar og andlega líðan og nú 

á tímum hnattrænnar hlýnunar og 
breyt inga á veðurkerfum heimsins er 
það þungur biti að kyngja að við sjálf 
berum ábyrgð á því að miklu leyti. 
Listakonurnar nálgast viðfangsefnið 
hver með sínum hætti og sækja fanga í 
þjóðfræðilegar og mannfræðilegar 
heimildir, fornar sagnir, loftslagsvísindi, 
upplifanir og atburði líðandi stundar þar 
sem kjarninn er alltaf manneskjan 
frammi fyrir veðri. Sýningarskrá með 
viðtölum við fræðifólk og aðstandendur 
sýningarinnar verður fáanleg í 
af greiðslu safnsins.

ALLT EITTHVAÐ SÖGULEGT
Í sýningunni Allt eitthvað sögulegt 

bregður Bára Kristinsdóttir upp næmri 
og heillandi mynd af heimi sem er að 
hverfa. Ljósmyndir hennar gefa innsýn 
í líf tveggja eldri manna á nælonhúðunar 
verkstæði á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem tíminn hefur staðið í stað. Á árum 
áður var þetta fjölmennur vinnustaður 
þar sem reksturinn blómstraði og unnið 
var handvirkt upp á gamla mátann. En 
með nútímatækni kom að því að 
handverk þeirra var ekki lengur eftirsótt 

og fyrirtækið laut í lægra haldi fyrir 
kínverskri verksmiðjuframleiðslu sem 
yfirtekið hefur markaðinn. Ljós
myndabók um verkefnið kemur út á 
degi opnunarinnar.

Allra veðra von í Hafnarborg
Tvær sýningar opnaðar í listasafni Hafnfirðinga á morgun kl. 20 – Frítt inn

Vegna trjágróðurs á lóðamörkum !
Byggingarfulltrúi og  garðyrkjustjóri Hafnarfjarðar vilja góðfúslega 
minna íbúa á að snyrta trjágróður á sínum lóðarmörkum. Töluvert 
hefur borið á ábendingum þar sem gróðurinn vex langt út á 
gangstéttar og götur og hindrar bæði sýn og umferð. Getur þetta 
valdið óþægindum og hættu fyrir þá sem leið eiga um. Það sem þarf 
að hafa í huga er að:

»    Umferðarmerki séu sýnileg.
»    Gróður byrgi ekki götulýsingu.
»    Gangandi og hjólandi eigi greiða leið um gangstíga.
»    Þar sem vélsópar og snjóruðningstæki fara um má
        lágmarkshæð gróðurs yfir stígum ekki vera lægri en 2,8 metrar.
»    Yfir akbrautum má gróður ekki slúta niður fyrir 4,2 metra og
         gildir þessi hæðarregla einnig þar sem sorphirðubílar, slökkvilið
          og sjúkrabílar þurfa að komast eftir stétt eða stíg.

Trjágróðri sé haldið innan lóðarmarka
Byggingarreglugerð setur garðeigendum þá skyldu á herðar að 
halda gróðri innan lóðarmarka. Í reglugerðinni nr. 112/2012 gr. 
7.2.2  segir: „Lóðarhafa er skylt að halda vexti trjáa eða runna á 
lóðinni innan lóðarmarka. Sinni hann því ekki og þar sem vöxtur trjáa 
eða runna fer út fyrir lóðarmörk við götu, gangstíga eða opin svæði 
er veghaldara eða umráðamanni svæðis heimilt að fjarlægja þann 
hluta er truflun eða óprýði veldur, á kostnað lóðarhafa að 
undangenginni aðvörun".

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Er gróðurinn þinn til
vandræða fyrir aðra?

Auglýsingar
 

sími 565 3066 - 896 4613
gudni@fjardarfrettir.is
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Endurskráning eldri hópa fer einnig fram á www.sh.isstyrkir barna og unglingastarf SH

Nýtt sundtímabil  
hefst með látum  
3. september!

Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

Skráning er hafin á heimasíðu  
Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is

Eitthvað fyrir alla:
- Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (2/3-4 ára)
- Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)
- Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“
- Sundæfingar yngri (8-16 ára)
- Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)

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

Skriðsunds
námskeið  

fyrir fullorðna

Hafnarfjarðarmótinu í handknattleik 
lauk á laugardaginn með leik FH og 
Hauka á Ásvöllum. 

Það voru FH, Haukar, Valur og 
Selfoss sem tóku þátt í mótinu sem var 
óvenju sterkt enda búist við að þessi lið 
verði meðal þeirra efstu.

Leikir liðanna voru nokkuð jafnir og 
báru þess merki að liðin voru að fínstilla 
sig fyrir Íslandsmótið. 

Haukar unnu Val í fyrsta leik, 3531 
eftir að hafa verið yfir í hálfleik 1615 
en FH fór illa að ráði sínu í leik við 
Selfoss þegar liðið tapaði 2829 eftir að 
hafa leitt með 6 mörkum í hálfleik, 
1711.

Í þriðja leiknum tapaði FH fyrir Val, 
3135 en Haukar sigruðu Selfoss 3531 
eftir að hafa verið yfir 1615 í hálfleik, 
alveg eins og í leiknum gegn Val. Valur 
vann svo Selfoss 3028 og í lokaleiknum 
sigruðu Haukar FH 3328 eftir að FH 
hafði verið yfir 1615 í hálfleik.

Lið Hauka er greinilega í góðum gír 
og til alls líklegt en spurningamerki er 
með FH sem missti fjóra af öflugustu 
mönnum sínum í atvinnumennsku en 
hafa einnig fengið öfluga leikmenn í 
staðinn. Verður áhugavert að sjá hvernig 

liðinu gengur eftir þessar breytingar en 
FH heldur nú til Króatíu þar sem liðið 
leikur við RK Dubrava í Evrópukeppni, 
EHF keppni karla á laugardaginn.

Haukar sigruðu á Hafnarfjarðarmótinu
FH tapaði öllum þremur leikjum sínum á þessu sterka æfingamóti í handknattleik

Bjarni Ófeigur, nýr leikmaður FH. Ásbjörn, gríðarlega öflugur.Heimir Óli Heimisson skorar eitt af mörkum Hauka.

Adam Haukur Baumruk, öflugur í liði Hauka.
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Hafnarfjarðarbær vekur athygli á möguleika fatlaðs fólks til að 
sækja um styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni 
fatlaðs fólks. 

Hafnarfjarðarbæ er heimilt að veita styrk til greiðslu 
námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum 
annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæfing eða 
endurhæfing. Einnig er heimilt að veita fötluðu fólki sem er 18 
ára og eldra styrk til verkfæra- og tækjakaupa vegna heimavinnu 
eða sjálfstæðrar starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem 
félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því að auðvelda 
fötluð fólki að skapa sér atvinnu.

Umsókn er fyllt út á Mínar síður á vef bæjarins hafnar�ordur.is

Umsóknarfrestur er
til með 1. október 2018.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Styrkir vegna námskostnaðar
og verkfæra- og tækjakaupa
fatlaðs fólks

Allt frá því að ég flutti á Breiðvanginn 
hefur mér fundist bærinn ekki þjónusta 
okkur vel. Sérstaklega varðandi slátt og 
umhirðu á beðum. Nú í seinni tíð hafa 
gangstéttarnar bæst við. Sum árin hef 
ég hringt í bæinn til að athuga hvort að 
það eigi ekki að slá og snyrta beðin. 
Svarið sem ég fæ er að bærinn hafi 
stækkað svo mikið að það séu ekki til 
peningar til að slá eða snyrta beðin. Ég 
hefði nú haldið með stækkandi bæ að 
það kæmu meiri tekjur. Ég hefði nú 

haldið að þetta væri þjónusta sem að 
við ættum að fá vegna útsvarsgreiðslna.

Nú þegar verið er að hvetja fólk til að 
ganga eða hjóla sem mest ætti það að 
vera metnaður bæjarins að hafa 
gangstéttar í lagi. Að það þurfi að mæla 
það í árum ekki dögum að það sé gert 
við þær.

Í gegnum árin hef ég verið að velta 
þessum mikla kostnaði fyrir mér og 
komist að því að hér er ekki um stórar 
fjárhæðir um að ræða. Enn og aftur 
kom þetta upp í huga mínum þegar 
bæjarráð fann 790 millj. kr. til að kaupa 
íþróttahús af FH. Þá hlýtur nú að vera 
hægt að þjónusta okkur.

Sunnudaginn 19. ágúst fór ég út og 
tók myndir af umhverfinu eins og það 
er núna. Tók ég þá eftir umferðaskiltum 
sem ég hafði ekki tekið eftir áður.

Líklega vegna þess að þau eru falin 
inni í trjánum. Það gladdi mig þegar ég 
fór um að sjá að bærinn getur skrapað 
saman aur til að bæjarstarfsmenn geti 
farið heim á bílum í eigu bæjarins.

Ef að bærinn stendur sig ekki betur 
en þetta þá verðum við seint valin sem 
snyrtilegasta gata bæjarins.

Ég reikna nú með að bæjarráð eigi 
einnig peninga til að þjónusta okkur og 
fara í það að laga gangstéttir og hirða 
götunar hjá okkur.

Opið bréf til ráðamanna í Hafnarfirði
Íbúa finnst bærinn ekki veita næga þjónustu og telur nægt fé vera til

Skilti að hverfa í trjágróðri.

En hvað veit ég sem er bara útsvars
greiðandi hér í bæ og reikna með að fá 
þjónustu í staðinn?

Ef það vakna einhverjar spurningar 
endilega hafið samband.

Kveðja, Geir Gunnlaugsson, 
Breiðvangi 20.

Illa farnar gangstéttir við Hjallabraut.

Berð eru ekki hirt nægilega að sögn bréfritara.
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Æ�ngar he�ast 3. september
Badminton fyrir alla aldurshópa

www.badmintonfelag.is
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KNATTSPYRNA: 
30. ágúst kl. 18, Ásvellir 

Haukar - Fjölnir,  1. deild kvenna

31. ágúst kl. 19.15. Þróttarvöllur 
Þróttur R. - Haukar,  1. deild karla

2. sept. kl. 17.15, Kaplakriki 
FH - KR,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Breiðablik: 03

ÍR  Haukar: 20

ÚRSLIT KARLA:
Keflavík  FH: 13
Haukar  Fram: 21

HANDBOLTI: 
1. sept kl. 19, Króatía 

RK Dubrava - FH, EHF keppni karla

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  FH: 3328

Selfoss  Valur: 2830
Haukar  Selfoss: 3531 

FH  Valur: 3135

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

ÚRSLIT 

HAFNARFJARÐARMÓTIÐ
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Haukar 3 3 0 0 103 13 6
2 Valur 3 2 0 1 96 2 4
3 Selfoss 3 1 0 2 88 -5 2
4 FH 3 0 0 3 87 -10 0

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

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.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

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

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

Karlalið FH í handknattleik leikur við  
króatíska liðið RK Dubrava á laugardag 
í Króatíu, í Evrópukeppni EHF en auk 
FH taka Selfoss og ÍBV einnig þátt í 
þessari keppni.

Halldór Jóhann Sigfússon, þjálfari 
liðsins segir leikinn leggjast vel í 
hópinn. Þeir hafi skoðað videó af leik 
liðsins frá því í vor en að öðru leyti 
þekki þeir ekki mikið til liðsins. 

FH er með 4 nýja leikmenn, þá Birgi 
Má Birgisson úr Víkingi, Bjarna Ófeig 
Valdimarsson úr Val, Jóhann Kaldal 
Jóhannsson úr Gróttu og Lazar Minic 
frá Serbíu, og því aðeins breytt lið frá 
því í fyrra. 

„Við misstum 6 leikmenn frá því í 
fyrra og erum búnir að fá 4 nýja og svo 
hafa 3 komið inn í liðið upp úr unglinga
starfinu sem er frábært. Það eru allir 
heilir og tilbúnir í leikina.  

Þetta verður erfitt verkefni en við 
erum tilbúnir að selja okkur dýrt,“ segir 
Halldór Jóhann.  

Leikmenn sjá sjálfir um fjáröflun á 
þessu verkefni eins og í fyrra og eru 
með happdrætti sem hrundið var af stað 
í vikunni og hvetur Halldór alla Hafn
firðinga sem og aðra til að styðja liðið 
með kaupum á miðum.

Er slakur árangur í Hafnarfjarðar mót
inu þar sem liðið tapaði öllum þremur 
leikj um sínum, mælikvarði á getu liðsins? 

„Auðvitað hefðum við viljað fá meira 
útúr Hafnarfjarðarmótinu. Við erum 
með marga nýja leikmenn og það mun 
taka tíma að slípa liðið saman en mér 
fannst við spila marga mjög góða kafla 
í mótinu.  Það er ljóst að Valur, Haukar 
og Selfoss verða að berjast á toppnum 
og því vorum við að spila á móti 
sterkum liðum.  En ég fer bjartsýnn ínn 
í deildarkeppnina og þessir leikir við 
Dubrava munu hjálpa okkur að slípa 
okkar leik og líka að þétta hópinn fyrir 
baráttuna í vetur.“

Það munar um minna þegar menn 
eins og Gísli Þorgeir Kristjánsson, 

Óðinn Þór Ríkharðsson, Ísak Rafnsson 
og Ágúst Elí Björgvinsson hverfa á 
braut en allir héldu þeir út í atvinnu
mennsku.

Ásbjörn Friðriksson fyrirliði FH 
hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari 
Hall dórs Jóhanns Sigfússonar en 
Ásbjörn er einnig leikreyndasti leik
maður FHliðsins.

Evrópuleikur FH í handbolta 
Krótatíu á laugardag

Heimaleikur við RK Dubrava 8. september

Halldór Jóhann Sigfússon þjálfari FH.
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Hafnfirðingurinn Jón Eggert 
Guðmundsson sem nú býr og starfar á 
Miami á Florida lauk á mánudaginn við 
tilraun til að setja heimsmet í lengstu 
þríþraut í heimi. Fyrir viku var hann 
búinn að hjóla 5.700 km, hlaupa 1.456 
km og synda 240 km en tilraunina hóf 
hann 9. febrúar sl. og hefur ekki sleppt 
úr degi síðan. Samtals urðu kíló metr
arnir svo 7.740, um 2.000 km yfir 
núver andi meti.

Segir hann á Facebook færslu sinni 
að þetta hafi verið gaman. „Búinn. 
Þetta var gaman. Þakka öllum sem 
fylgdust með mér í þessu. Ég var 
heppinn í heildina. Engin meiðsli í 
hlaupinu og hjólinu. Bara smotterí sem 

ég gat lagað á nokkrum dögum. En í 
sundinu lenti ég í meiðslum í öxlinni. 
Náði samt að juða áfram og klára. 
Ætla að hjóla og koma öxlinni í lag. 

Næsta verkefni er heimsmet í fjölda hálf 
maraþona dag eftir dag. Veður er stór 
hluti af því meti. Skal láta vita þegar ég 
skelli mér á það.“

Jón Eggert hefur lokið við 
heimsmetstilraunina

Reynir nú að fá met staðfest í lengstu þríþraut heims, 7.740 km

Jón Eggert í Hafnarfirði eftir að hann hjólaði í kringum landið 2016.
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is
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Í góðviðrinu á þriðjudag stefndi stór 
hópur hlaupara úr Hlaupahópi FH á 
Víðistaðatún. Þar voru hlaupnir allt að 

800 m hringir, fjöldi og lengd eftir getu 
hvers og eins.

Þá tóku við kapphlaup þar sem 
hópnum var skipt í 5 átta manna hópa 
og var keppt í ýmis konar boðhlaupum. 
Þar reyndi á fleira en hlaupagetuna því 

stundum þurfti að hoppa, hlaupa aftur á 
bak og jafnvel gera æfingar í miðju 
hlaupi. Var vel tekið á og keppnisharkan 

mikil enda aðeins keppt ánægjunnar 
vegna. Hlaupararnir eru á ýmsum aldri 
þeir yngstu á þrítugsaldri en þeir elstu 
vel á sjötugsaldri og mátti ekki sjá mun 
á kraftinum og leikgleðinni.

Brugðið á leik á Víðistaðatúni
Fjölbreytt starfsemi - Stundum nýtur fólk lífsins og leikur sér

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Lýðheilsugöngur
Lifum og njótum

Á miðvikudögum í september verður boðið 
uppá �ölskylduvænar 60-90 mínútna 
lýðheilsugöngur í samvinnu við Ferðafélag 
Íslands til að hvetja fólk á öllum aldri til 
útivistar og hrey�ngar í góðum félagsskap.

5. september kl. 18
Kaplakriki og saga FH
Viðar Halldórsson gengur um svæði FH-inga við Kaplakrika og 
fer yfir sögu FH. Gangan hefst við Sjónarhól.

12. september kl. 18
Böll og tónleikahald
Jónatan Garðarsson leiðir tónlistargöngu um Hafnarfjörð þar 
sem farið verður yfir helstu samkomustaði bæjarins sem voru 
vinsælir hér á árum áður fyrir böll og tónleikahald.
Gangan hefst við Byggðasafnið. 

19. september
Fjölskylduganga um Víðistaðatún
Bryndís Hreinsdóttir leiðir fjölskyldugöngu um Víðistaðatún. 
Skemmtiganga fyrir alla fjölskylduna þar sem boðið verður 
uppá upphitun, leiki, teyjur og slökun. Gengið frá útigrillhúsinu.

26. september kl. 18
Sólker�ð við Hvaleyrarvatn
Sævari Helgi Bragason, stjörnu-Sævar fer yfir sólkerfið í 
skemmtilegri göngu hringinn í kringum Hvaleyravatn.
Gengið frá bílastæðinu vestan megin við vatnið.

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

Gleðin skein af hverju andliti.

Hressilega var tekið á enda heiður í húfi.
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Skondnar merkingar

Nýlega var kerið í Sundhöllinni tekið 
í gegn og málað. Það ráku margir upp 
stór augu er þeir sáu alla krossana sem 
eiga þó aðeins að afmarka brautirnar í 

lauginni en ekki vera til minningar um 
einn eða neinn. Sundhöllin hefur verið 
opnuð aftur en búið er m.a. að skipta 
um alla glugga í Sundhöllinni. 
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