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Frá og með 1. mars 2018 
hafa íbúar Hafnarfjarðar 
getað sett allt plast saman í 
lokaðan plastpoka beint í gráu 
sorptunnu heimilisins. Plast
pokarnir eru svo flokkaðir 
sérstaklega frá öðru rusli 
þegar í Sorpu er komið og 
þeim komið til endurvinnslu.

Átakinu Plastlaus septem
ber er ætlað að að vekja fólk 
til umhugsunar um ofgnótt og 
skaðsemi plasts í umhverfinu 
og benda á leiðir til að draga 
úr notkun á einnota plasti.

Plast endist í þúsundir ára 
og er því afar slæmur kostur 

fyrir einnota notkun. Plast 
brotnar niður á mjög löngum 
tíma og þá í örplast sem ekki 
er betra fyrir umhverfið. 

Íbúar eru hvattir til að 
kynna sér átakið og skoða 
leiðir á plastlausseptember.is
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

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

Þrílyft einbýli. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað. 2ja herbergja íbúð er á 
jarðhæðinni með sérinngangi. Stærð 
203 m². Verð 72,9 millj. kr.

Falleg 164 m² fimm herbergja, 
neðri sérhæð í tvíbýli. 
Íbúðin er laus strax.

 Falleg 114 m², 4ja herb. íbúð á 2. 
hæð í góðu fjölbýli. Stæði í bíla - 
geymslu fylgir og innangengt er úr 
stigahúsi í það . Verð  43,9 millj. kr.    
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Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Plastlaus september 
- áskorun til bæjarbúa

Átak til að vekja fólk til umhugsunar um skaðsemi plasts

Safnar þú plastinu í poka og setur í orkutunnuna?

Komdu í Karate
Hófum æfingar samkvæmt 
stundaskrá 3. september 

Byrjenda námskeið  
hófust 4. september
– Ókeypis prufutími

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is

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

Ráðuneyti sveitarstjórnarmála 
hefur nú í yfir 4 mánuði haft á 
borði hjá sér kæru sem lögð var 
fram eftir að deilur spruttu ma. 
um brottfall og endurkomu 
bæjar fulltrúa í bæjarstjórn Hafn

ar fjarðar. Reyndar segir lögfræðingur ráðuneytisins 
þetta vera svonefnd frumkvæðismál. Ráðuneytið 
sjálft ákveður hvort tilefni er til að taka til 
formlegrar umfjöllunar stjórnsýslu sveitarfélags 
sem lýtur eftirliti þess, óháð því hvort um 
kæranlega ákvörðun sé að ræða en kæra til 
ráðuneytis á grundvelli 111. gr. sveitarstjórnarlaga 
getur einnig verið tilefni til frumkvæðisathugunar.

Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið hefur 
eftirlit með því að sveitarfélög gegni skyldum 
sínum samkvæmt sveitarstjórnarlögum, öðrum 
lögum og stjórnvaldsfyrirmælum, að svo miklu 
leyti sem það eftirlit hefur ekki verið falið öðrum 
stjórnvöldum ríkisins.

Því miður virðist ráðuneytið vera vanbúið til að 
sinna eftirlitsskyldu sinni og afar slæmt þegar 
kærur sem í raun varða kosningar skuli ekki vera 
afgreiddar með forgangshraða. 

Miðað við stjórnsýsluákvarðanir í Hafnarfirði 
undanfarið virðist ekki vera vanþörf á að fá 
leiðbeinandi álit um eðlilega stjórnsýslu.

Átakið Plastlaus september fór af stað á ný í ár 
og tekur Hafnarfjarðarbær þátt í því átaki. Ekki er 
vanþörf á að minnka óþarfa plastnotkun og er 
stundum með ólíkindum hvað umbúðir eru orðnar 
miklar og oft á tíðum óþarfar. Þrátt fyrir hátt 
olíuverð er plast í raun ódýr vara og það ræður oft 
för. Oft er notast við einnota plastpoka þegar 
auðveldlega má nota t.d. bréfpoka og við erum 
orðin svo vön plastpokanotkuninni að við teljum 
hana sjálfsagða. Að farið sé safna plasti í 
heimilissorpi er illskásta lausnin og minnkun á 
plastnotkun eina raunhæfa lausnin til að minnka 
örplast í umhverfinu.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 9. september

Fjölskyldu
guðsþjónusta kl. 11

Sunnudagaskólinn  
tekur virkan þátt í stundinni ásamt 

barnakór kirkjunnar.
Hressing á eftir.

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 9. september

Fjölskyldu
guðsþjónusta kl. 11

Sunnudagskólinn hefst að nýju  
með fjölbreyttri og fjörugri dagskrá  

í umsjá Maríu og Bryndísar.
Hressing eftir stundina.

Sunnudagurinn 9. september:

Sunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 13

Kór og hljómsveit leiðir sönginn. 
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

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

„Fyrsta 
skiptið“

Nýtt leikrit Gaflaraleikhússins
Hafnar eru æfingar á nýjasta leikverki Gaflara

leikhússins, „Fyrsta skiptið“ sem er eftir Arnór 
Björnsson, Berglindi  Öldu Ástþórsdóttur, Ingu 
Steinunni Henningsdóttur, Mikael Emil Kaaber og 
Óla Gunnar Gunnarsson.

Allir muna eftir fyrsta skiptinu. Fyrstu ástinni, koss
inum, ástarsorginni, fyrsta stefnumótinu, og fyrstu 
kynlífsreynslunni. Ástin og kynhvötin spila stóra rullu 
á unglingsárunum og flestir muna eftir sömu 
óvissunni.. Er ég nóg!, nógu sæt(ur), með nógu stór 
brjóst (typpi) og nógu mörg like?

Höfundarnir leika sjálfir í leikritinu en þau eru 
ungmenni sem hafa skapað sér gott nafn í íslenskum 
leik og skemmtibransa og eru þekkt andlit hjá ungl
ing um og ungmennum. Óli og Arnór hafa nú þegar átt 
þátt í tveimur leiksýningum og margir muna eflaust 
eftir leikritunum Unglingurinn  og Stefán rís  sem 
voru sýnd við miklar vinsældir í Gaflaraleikhúsinu. 
Björk Jakobsdóttir leikstjóri heldur að venju um 
taumana, en hún hefur sýnt að hún hefur einstakt lag 
á að gera frábærar sýningar fyrir ungmenni 

Höfundar og leikstjóri hafa fléttað saman á grenjandi 
fyndinn hátt fjölda af frásögnum af „Fyrsta skiptinu“ í 
leik og söng  til að sýna okkur að öll eigum við okkar 

allskonar fyrstu skipti og það er langt frá því að vera 
fullkomið. 

Það hefur verið stefna Gaflaraleikhússins í nýjum 
íslenskum ungmennaverkum að láta ungt fólk skrifa 
og leika í verkunum. Það  setur allt annan tón í verkið 
og hittir betur í mark þegar jafningjar fjalla um 
veruleika ungmenna og leika unglinga en þegar full
orðnir gera það. 

Verkið verður frumsýnt 14. október í Gaflara
leikhúsinu við Víkingastræti og er miðasala hafin á 
tix.is.  Sýningin er ætluð fyrir 12 ára og eldri  
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SJÚKRAÞJÁLFARINN  HEILSURÆKT

Strandgötu 75 • Bæjarhrauni 2
Hafnarfirði • sími 555 4449
www.sjukrathjalfarinn.is

Strandgötu 75 • Bæjarhrauni 2
Hafnarfirði • sími 555 4449
www.sjukrathjalfarinn.is
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Skráning og nánari upplýsingar í síma 555 4449

Vetraropnun:  mánudaga - föstudaga kl. 8 - 19
tekur gildi 15. sept. laugardaga kl. 9 - 12
Bæjarhrauni:  mánudaga - föstudaga kl. 8 - 18

www.facebook.com/sjukrathjalfarinn

* Viðhaldsþjálfun fyrir hjarta- og lungnasjúklinga
HL-hópar og bakleikfimi hefjast 10. september

Jafnvægishópur
Bæjarhrauni,  Tóta/Kristín

Jafnvægishópur
Bæjarhrauni,  Tóta/Kristínkl. 10:00

kl. 11:00 HL2*
Strandgötu,  Hulda/Tinna

HL2*
Strandgötu,  Alma/Tómas

kl. 14:00 Bakleikfimi 1
Bæjarhrauni,  Hulda/Alma

kl. 15:00 Vatnsleikfimi
Suðurbæjarlaug, Helgi

Bakleikfimi 2
Bæjarhrauni,  Hulda/Alma

Vatnsleikfimi
Suðurbæjarlaug, Helgi

kl. 17:00 Slitgigtarskóli
Bæjarhrauni

HL4* kl. 17.15
Strandgötu,  Alma/Tóta

Slitgigtarskóli
Bæjarhrauni
HL* kl. 17.15

Strandgötu,  Hulda/Tómas

kl. 12:00 HL1* 
Strandgötu, Hulda/Tinna

Heilsuþjálfun 
Bæjarhrauni, Helgi/Sigurvin

HL3*
Strandgötu,  Alma/Tinna

HL3*
Strandgötu,  Alma/Tinna

Heilsuþjálfun 
Bæjarhrauni, Helgi/Sigurvin

HL1* 
Strandgötu, Alma/Tómas

Mánudaga Þriðjudaga Miðvikudaga Fimmtudaga Föstudaga

Viðgerð á Norðurbakka

Unnið er að viðgerð á þilinu á Norðurbakka og hafa starfsmenn hafnarinnar 
nýtt dráttarbátinn Magna við að taka niður dekkin utan á þilinu. Þilið hefur 
verið styrkt og m.a. var fyllt að því og grynnkað til að minnka álag.

Hvað þýða merkingarnar?
Eða eru þetta ekki merkingar?

Hjólreiðamaður varð hálf ringlaður þegar hann kom hjólandi eftir nýja 
stígnum meðfram Kaldárselsvegi. Átti hann þarna að fara út á götu?
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kl. 17:30

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á

FLENSBORGARHLAUP.IS

býður upp á súpu í hlaupslok

3
km

5
km

10
km

Heilsueflandi
framhaldsskóli

2018
ÞRIÐJUDAGINN 18. SEPTEMBER

Hlaupahópar FH og Hauka
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Alls bárust 17 ábendingar frá bæjar
búum um fallegasta garðinn, fallegustu 
lóðina við fyrirtæki og einnig bárust 
tilnefningar um fallegar lóðir hjá 
félaga samtökum ásamt fjölbýlis húsa
lóð. Engin tilnefning kom um götu og 
er því engin stjörnugata valin. 

Umhverfis og framkvæmdaráð 
ásamt starfsmanni þess hefur farið 
vand  lega í gegnum allar ábendingar og 
valið eftirfarandi lóðir: 

ÁLFASKEIÐ 85 
Mjög fallegur og snyrtilegur 

bakgarður með góðu úrvali plantna. 
Eigandinn hefur þor og seiglu til að 
prufa nýjar og framandi tegundir og 

þarna má sjá úrval rósa ásamt 
skemmtilegum fjölæringum. Fallegt 
timburdvalarsvæði á móti suðri. Hér 
eru greinilega eigendur sem hafa áhuga 
á garðrækt. 

BREKKUÁS 15 

Mjög snyrtilegur og vel hannaður 
garður með fallegri aðkomu. Á dvalar
svæði er hæðarmunur tekin upp á 
skemmtilegan hátt og myndar þannig 
falleg rými sem hvert og eitt hefur sitt 
hlutverk. Hér eru garðáhugamenn á 
ferð, fjölbreytni í gróðri og búið að gera 
ræktunarkassa í baklóð með kartöflum 
og öðru grænmeti. Rúmgóðir pallar og 
snyrtimennska. 

ERLUHRAUN 15 

Þessum garði hefur verið haldið vel 
við til fjölda ára og er alltaf jafn gaman 
að ganga Erluhraunið og horfa upp að 
þessu húsi því aðkoman er sérlega 
falleg. Mikil fjölbreytni í gróðri og er 
botngróður notaður mikið til að 
auðvelda allt viðhald. Rósir og dvalar
svæði á móti suðri. 

FJÓLUHVAMMUR 9 

Sérlega snyrtilegur garður með 
vandlega klipptum gróðri. Þarna má sjá 
greni klippt í keilu og glansmispil í kúlu 
til þess að búa til form og á sama tíma 
er form pallana með ýmsu móti en 
grasið nær að tengja saman þessa 
fjölbreytni. Fjölbreyttur gróður sem 
hefur einnig það hlutverk að loka 
beðum til að hindra að illgresi nái 
fótfestu. Þarna hefur verið samfellt 
viðhald til margra ára. Þessi garður 
hefur fengið áður verðlaun. 

GAUKSÁS 37 
Mjög snyrtilegur og fallegur garður 

með mikla fjölbreytni í gróðri, húsið 

stendur á horni og er nokkuð afgerandi 
í götumyndinni. Þetta hús tekur vel á 
móti gestum og íbúum götunnar. Mikið 
um hellulagða fleti í möl sem einfaldar 
viðhald. 

HELLISGATA 7

Aðlaðandi garður með fallegri að 
komu. Mikil snyrtimennska, öll beð 
voru fallega skorin og hvergi sást 
illgresi í beðum. Mikil fjölbreytni í 
gróðri og fallegt dvalarsvæði. Skemmti
lega mubleraður með vita og garðsófa
setti. Ævintýragarður beint á móti 
Hellisgerði. 

JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR 13 

Mjög fallegur garður með samfellt 
og gott viðhald í áraraðir en hann er 
bæði stór með stórum beðum sem kalla 
á mikla vinnu og var aðdáunarvert að 
sjá hversu vel hann hefur verið hirtur í 
rigningunni í sumar. Fallega klippt 
grenið vekur áhuga þeirra sem ganga 
götuna en garðurinn sést einmitt mjög 
vel frá götu og hefur stóru hlutverki að 
gegna í götumynd Jófríðarstaðavegar. 

SPÓAÁS 18 

Mjög fallegur og snyrtilegur garður 
með fallegri aðkomu. Gott viðhald og 
fallegir pallar bak við húsið þar sem 
útsýni yfir friðlandið er óskert. Mjög 
góð tenging á milli húss og garðs. 
Fallegar hleðslur við pottasvæðið sem 
taka út hæðarmun. Þetta er mjög góður 
garður fyrir garðpartýið. Þessir eige
ndur hafa áður fengið verðlaun fyrir 
sinn garð sem var í Norðurbænum. 

NORÐURBAKKI 23 OG 25
Mjög skemmtileg og falleg fjölbýlis

húsalóð við strandstíginn. Hægt er að 
horfa beint inní lóðina frá stígnum en 
þar hafa eigendur gert sína hellulögðu 
afnotafleti fallega og fjölbreytta með 
allavega mublum, blómakerjum, 

Starfsfólk óskast  
í fullt starf / hluta starf   

 
Við leitum eftir starfsfólki til þjónustustarfa  í 

Bakaríinu okkar. Um er að ræða bæði fullt 
starf sem og hluta starf. Viðkomandi þarf að 
vera stundvís, reglusamur og fremst af öllu 

spenntur fyrir starfi á líflegum og 
skemmtilegum vinnustað. Góð þjónustulund 
og breytt bros er nauðsynlegt. Bæjarbakarí 
er fjölskyldurekið bakarí og hefur starfað í 
Hafnarfirði alla tíð frá því  að fyrirtækið var 

stofnað 1990.  
 

Áhugasamir senda umsókn eða ferilskrá á 
bakari@bakari.is  eða hafið samband  í síma 
893-0408. Hikið ekki við að hafa samband til 

að fá frekari upplýsingar. 

Viðurkenningar fyrir snyrtimennsku
17 tilnefningar bárust frá íbúum – Ellefu lóðir verðlaunaðar
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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: eggertssonb@gmail.com

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!

hitalömpum og allavegana garðskrauti 
sem gerir gönguferð þeirra sem ganga 
þennan stíg mjög ánægjulega. 

Bílastæðin voru snyrtileg með trjám 
og sumarblómum í beðum

Snyrtilegustu lóðirnar við fyrirtæki á 
athafna og iðnaðarsvæðum: 

FLUGLEIÐIR VIÐ 
FLUGVELLI
Það er búið að leggja mikinn metnað 

í að gera þessa lóð frá því að húsið var 
klárað. Mikið lagt upp að að laga lóðina 
að umhverfinu, allar gönguleiðir 
hellulagðar og snyrtilegar, fjölbreyttur 
gróður og falleg hraunhleðsla sem 
blasir við þegar gengið er innum 
aðalinngang. Þarna eru hjólastandar, 
góð lýsing og flokkunartunnur. 
Fyrirmyndar fyrirtæki í 
umhverfisfrágangi á nýju athafnasvæði. 

RAFAL VIÐ HRINGHELLU 9 
Mjög snyrtileg lóð og sker sig úr í 

þessu hverfi. Góð aðstaða fyrir 
starfsfólk með bekkjum og borðum, 
gróður, hleðslur og hellulagt stæði fyrir 
fatlaða. Þessi lóð er til fyrirmyndar og 
vonandi hvetjandi fyrir fyrirtækin á 
þessum stað að gera slíkt hið sama. 

SKÓGRÆKTARFÉLAG 
HAFNARFJARÐAR
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar og 

Gróðrarstöðin Þöll hefur um árabil 
verið brautryðjandi í skógrækt hér í bæ. 
Félagið hefur unnið að landgræðslu og 
gróðurvernd, fjölbreyttri trjá og skóg
rækt. bættu aðgengi að upplandi 
bæjarins bæði til heilsueflingar, útivistar 
og fræðslu. Skógræktarfélag Hafnar
fjarðar hefur aukið skilning almennings 
á gildi skóg og trjárækt og hefur haft 
mikinn metnað í að halda þessu svæði 
snyrtilegu og stutt við skógrækt í stóru 
samhengi. 

Framlag Skógræktarfélags Hafnar
fjarðar hefur verið ómetanlegt fyrir alla 
bæjarbúa ásamt fleirum þeim sem unna 
fallegri náttúru. Að ganga um þetta 
svæði er nærandi fyrir líkama og sál. 

Félagið sinnir umhverfisvakt í upp
land inu og sér til þess að þrífa allt rusl 
og halda svæðinu snyrtilegu. 

Fulltrúar Hafnarfjarðarbæjar ásamt verðlaunahöfum við afhendingu viðurkenninganna í Höfðaskógi.
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Karlalið FH í handbolta er í góðum 
málum eftir 4 marka sigur á króatíska 
liðinu RK Dubrava í Zagreb sl. 
laugardag í Evrópukeppni EHF, 3329. 
FH var yfir í hálfleik 1612.

FHingar voru bjartsýnir fyrir leikinn 
en þekktu þó frekar lítið til liðsins.

Nýliðarnir í FHliðinu stóðu sig vel, 
Birgir Már Birgisson var markahæstur 
ásamt Einari Rafni Eiðssyni með 7 
mörk og Bjarni Ófeigur Valdimarsson 
skoraði 5 mörk líkt og Ágúst Birgisson.

Sterkastir heimamanna var Ivan 
Dumencic með 9 mörk og Kristian 
Ramos með 7 mörk.

Aðeins 350 manns fylgdust með leik 
liðanna í höll sem tekur 2000 
áhorfendur.

EVRÓPULEIKUR Í 
KAPLAKRIKA Á 
LAUGARDAG KL. 19
Síðari leikur liðanna verður í Kapla

krika á laugardaginn kl. 19 en sigur
vegarar úr viðureign liðanna mæta 
portúgalska liðinu SL Benfica í 2. 
umferðinni.

Bæjarbúar eru að sjálfsögðu hvattir 
til að fjölmenna í Kaplakrika á laugar
daginn og hvetja FH strákana.

KNATTSPYRNA: 
7. sept. kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar - ÍR,  1. deild karla

7. sept. kl. 16. Hlíðarendi 
Valur - FH,  úrvalsdeild kvenna

9. sept. kl. 16. Þróttarvöllur 
Þróttur R. - Haukar,  1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Fjölnir: 24

ÚRSLIT KARLA:
FH  KR: 40

Þróttur R.  Haukar: 12

HANDBOLTI: 
8. sept kl. 19, Kaplakriki 

FH - RK Dubrava, EHF keppni karla

12. sept kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - FH, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
RK Dubrava  FH: 2933

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

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

Hið árlega Flensborgarhlaup hefur 
fest sig í sessi sem fjölskylduviðburður 
hér í Hafnarfirði og fer nú fram í 
áttunda sinn þriðjudaginn 18. september 
kl. 17.30. Allir sem koma að hlaupinu 
starfa í sjálfboða vinnu og rennur allur 
ágóði af hlaupinu til góðgerðarmála. Í 
ár rennur ágóði þess óskiptur til 
Hugrúnar geðfræðslufélags sem hefur 
það að markmiði að fræða ungt fólk um 
geð sjúkdóma og geðheilbrigði. 

Að hlaupinu standa starfsfólk og 
nemendur Flens borgarskólans með 
dyggum stuðningi frá Hlaupahópi FH, 
Skokkhópi Hauka og Hafnarfjarðarbæ.

Boðið er upp á þrjár vegalengdir, 10 
km og 5 km með tímatöku og 3 km án 
tímatöku. 

NÝ HLAUPALEIÐ
Hlaupið er frá Hafnarfjarðarkirkju í 

átt að Álftanesi (ath) og til baka aftur en 
hlaupaleiðina má sjá á heimasíðu 
hlaupsins www.flensborgarhlaup.is .

Allir eru velkomnir, skáningagjöldum 
er stillt í hóf og hafa keppendur verið 
allt frá hröðustu hlaupurum landsins til 
þeirra sem velja að fara í frísklega 
göngu. Eftir hlaupið verða veitt verð
laun í safnaðarheimili Hafnar fjarðar
kirkju ásamt fjölda glæsilegra útdráttar

verð launa. Þar verður einnig heitt á 
könnunni og næring fyrir hlaupara.

Nánari upplýsingar um hlaupið má 
finna á heimasíðu hlaupsins www.
flensborgarhlaup.is og á www.hlaup.is 
þar sem skráning fer fram.

Hlaupið til góðs í Flensborgarhlaupi
Ný hlaupaleið í ár frá Hafnarfjarðarkirkju og í átt að Álftanesi

KYNNINGARFUNDUR
vegna tillögu að deiliskipulagsbreytingu við Hrauntungu

Miðvikudaginn 12. september kl. 17 á Norðurhellu 2

Boðað er til kynningarfundar þar sem tillaga að 
uppbyggingu við lóðina að Hrauntungu 5 verður kynnt.   Þar 
gefst tækifæri til að fara yfir tillöguna og ræða við 
skipulagshöfunda. 

Kynningargögn verða aðgengileg á hafnar ordur.is
eftir fundinn.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FH í góðum málum eftir 
fjögurra marka sigur í Króatíu

Evrópuleikur í Kaplakrika á laugardaginn – FH gegn RK Dubrava
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Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu  
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á  

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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STARFSFÓLK ÓSKAST
Leitum að afgreiðslufólki í bakaríið okkar. 

Leitum að fólki í 60% - 100% starf.  
Einnig skólafólki á lokunarvaktir og um helgar.

Umsóknum skal skilað á kokulist@kokulist.is  
einnig upplýsingar í síma 8207466,  Elín.

Kökulist Firði – www.kokulist.is

Kvennaliði FH í meistaraflokki í 
handbolta kvenna er spáð efsta sæti í 1. 
deildinni í handbolta, Grill 66 deildinni.

Það eru þjálfarar og fyrirliðar liðanna 
sem spá og gefa þeir FH liðinu 299 af 
þeim 333 stigum sem eru í boði en ÍR 
kemur rétt á eftir með 296 stig. 

Alls eru 11 lið í 1. deild kvenna. 

Ungmennaliði Hauka í 1. deild í hand
knattleik karla, er spáð 6. sæti af þeim 10 
liðum sem leika í deildinni. Ung
mennaleiði FH er spáð 9. og næst neðsta 
sætinu en Fjölni, HK og Þrótti er spáð 
efstu þremur sætunum en ung mennaliði 
Stjörnunnar er spáð nesta sæti.

Það eru þjálfarar og fyrirliðar liðanna 
sem spáðu um niðurstöðuna.

Val er spáð efsta sæti í úrvalsdeild 
karla en Haukum er spáð 2. sæti. 
Deildarmeisturum FH er hins vegar spáð 
5. sæti. Kvennaliði Hauka er spáð 4. sæti 

í úrvalsdeildinni en liðið endaði í 3. sæti 
á síðustu leiktíð.

FH spáð sigri í 1. deild 
kvenna í handbolta

Voru nálægt því að komast í úrvalsdeild síðast

Ungmennalið FH og 
Hauka keppa í 1. deild

Báðum liðum spáð frekar slöku gengi

Haukum spáð 2. sæti
Kvennaliði Hauka spáð 3. sæti og karlaliði FH 5. sæti

FH
SAMTALS

MEST 333

1

GRILL 66 DEILD KVENNA 2018/19

ÍR2
FJÖLNIR3
AFTURELDING4
FYLKIR5
GRÓTTA6
VALUR U7
FRAM U8
VÍKINGUR9
HK U10
STJARNAN U11

299
296
237
217
215
198
191
159
121
102
77

FJÖLNIR
SAMTALS

MEST 273

1

GRILL 66 DEILD KARLA 2018/19

HK2
ÞRÓTTUR3
VÍKINGUR4
VALUR U5
HAUKAR U6
ÍBV U7
ÍR U8
FH U9
STJARNAN U10

249
245
203
176
159
143
116
116
104
84

VALUR
SAMTALS

MEST 171

1

OLÍSDEILD KVENNA 2018/19

FRAM2
ÍBV3
HAUKAR4
STJARNAN5
SELFOSS6
KA/ÞÓR7
HK8

167
148
140
114
98
92
59
51

VALUR
SAMTALS

MEST 399

1

OLÍSDEILD KARLA 2018/19

HAUKAR2
ÍBV3
SELFOSS4
FH5
AFTURELDING6
ÍR7
STJARNAN8
FRAM9
AKUREYRI10
GRÓTTA11
KA12

389
349
341
325
271
229
222
212
143
116
108
103

Nú fer haustdagskrá Bókasafnsins í 
Hafnarfirði að hefjast en boðið verður 
upp á ýmislegt skemmtilegt bæði fyrir 
börn og fullorðna. 

Bókmenntaklúbburinn verður á 
sín um stað undir stjórn Hjalta Snæs 
Ægis sonar bókmenntafræðings þar sem 
fjöldi áhugaverðra bóka verða lesnar og 
ræddar. Þemað þetta árið er öldrun í 
bókmenntum. Bókmennta klúbburinn 
hittist annan miðvikudag í mánuði kl. 
19 og á fyrsta fundinum verður bókin 
Að endingu eftir Julian Barnes rædd. 

Handavinnuhópur bókasafnsins 
verð  ur með örlítið breyttu sniði þennan 
veturinn en hópurinn mun koma saman 
annan hvern fimmtudag kl. 1719. 
Handavinnuhópurinn hentar jafnt byrj
endum sem lengra komnum og boðið 
er upp á aðstoð og kennslu í grunn
atriðum. Þeir sem hafa áhuga á handa
vinnu eru hvattir til að mæta og eiga 
notalega stund saman. 

Foreldramorgnarnir, fyrir foreldra 
með ung börn verða á sínum stað annan 
hvern þriðjudag frá kl. 1012. Foreldra
morgnar eru hugsaðir sem notaleg 
samverustund og vettvangur fyrir for
eldra til að koma saman með börn sín 
og spjalla yfir kaffi og meðlæti. Reglu
lega er boðið upp á ýmsar fróðlegar 
kynningar um efni sem tengist barn
eignum og uppeldi. Nánari upplýsingar 

um dagskrá foreldramorgnanna má 
finna á heimasíðu bókasafnsins. 

Sögu stundir á barna og unglinga
deild verða eins og áður á miðvikud
ögum kl. 10.30 en þær eru einkum 
hugsaðar fyrir leikskólahópa á aldrinum 
36 ára. Í sögustundum eru lesnar 
skemmtilegar sögur, farið með vísur, 
lesin ljóð, sungið og haft gaman.

Í vetur verða einnig í boði fastir 
viðburðir fyrir aðeins eldri börn og 
unglinga. 

Bókabíó er nýjung sem verður í boði 

einu sinni í mánuði þar sem sýndar 
verða kvikmyndir byggðar á barna og 
unglingabókum. Fyrsta sýningin verður 
fimmtudaginn 27. september kl. 16.30 
en þá verður myndin Emil í Kattholti 
sýnd sem byggð er á samnefndri bók 
Astrid Lindgren. 

Einn mánudag í mánuði eru dregin 
fram spil, litir og litabækur sem 
safngestir geta gripið í á milli kl. 1619.

Bókasafnið minnir á að bókasafns
skírteini eru ókeypis fyrir börn yngri en 
18 ára, eldri borgara og öryrkja. Fyrir 
aðra er árgjaldið 1.900 kr. Viðburðir og 
hópastarf bókasafnsins er opið öllum 
og aðgangur er ókeypis. Vonast 
starfsfólk safnsins til þess að sjá sem 
flesta í vetur en starfsfólkið á safninu er 
einstaklega hjálpsamt.

Fjölbreytt dagskrá 
á Bókasafninu

Spennandi vetrardagskrá í Bókasafni Hafnarfjarðar

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 

einkasamkvæmi stærri  
og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Nytjamarkaður  

Komið og gerið góð kaup og styrkið  
gott málefni í leiðinni.

Við tökum glöð á móti ykkur!

Allur ágóði markaðarins rennur 
til styrktar ABC barnahjálpar sem 
styður fátæk börn til náms  
í Afríku og Asíu.

50% afsláttur  
af fatnaði og skóm  

út september

ABC barnahjálpar Dalshrauni 13 
Opið alla virka daga kl. 12-18 og laugardaga kl. 12-16

Hátíðin stóð frá miðvikudegi 
til sunnudags og reið Agent 
Fresco á vaðið á miðviku
daginn. 

Björgvin Halldórsson heill
aði fólk svo upp úr skón um á 
fimmtudagskvöld og lét raf
magnsleysi ekki trufla sig.  
Bjartmar Guðlaugsson gladdi 
svo fólkið með tónleik um á 
föstudagskvöldinu og Hjálmar 
slógu í gegn á laugar dags
kvöldinu. Blúsmenn Andreu 

sungu svo lokahljóma hátíðar
innar á sunnudagskvöldinu.

Risatjald var á Ráðhústorginu 
með dagskrá frá fimmtudegi til 

laugardag með Prins póló, 
Papa, Ylju og Buff auk þess 
sýnt var á tjaldi frá tónleikunum 
í Bæjarbíói

Hjarta Hafnarfjarðar tókst vel
Tónlistarhátíðin var ennþá stærri en í fyrra og enn fjölmennari

Mikil stemmning var í tjaldinu á Papa balli sl. föstudag.

Bjartmar Guðlaugsson

Troðfullt var á tónleikum Bjartmars í Bæjarbíói.
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