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Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

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

hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Skoðaðu nýjustu fréttirnar - eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is

Stofnuð 1983

Mjög gott vel staðsett einbýlishús á 
einni hæð með stórum tvöföldum 
bílskúr og skála. 4 svefnherbergi.  
Heitur pottur. Gróin skjólsæl hraunlóð. 

Fallegt tveggja hæða endaraðhús vel 
staðsett í Áslandinu.  Bílaplan hellu
lagt, falleg lóð með sólpöllum, stutt í 
grunn og leikskóla. Vönduð eign.

Sérlega fallegt tvíflyft einbýli mið
svæð is í bænum með 4 svefnherbergi  
og heitum potti. Auk þess góð auka  
íbúð með sér inngangi í bílskúrnum.

HEIÐVANGUR 68 KRÍUÁS 35 BRATTAKINN 3 

Vilja byggja 8 hæða 
hótel á Hraununum

Er uppbyggingin skv. nýjum skipulagshugmyndum að hefjast?

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Fyrirtækið Lindarberg sem 
rekur T10 Hotel Iceland að 
Trönuhrauni 10 hefur lagt inn 
fyrirspurn til bæjaryfirvalda 
þar sem óskað er eftir að fá að 
byggja ofan á núverandi 2ja 
hæða húsnæði og stækka svo 
húsið verði allt að 8 hæðir og  
rúmlega 6 þúsund fermetrar 
að stærð en núverandi hús
næði er samtals 804 m².

Gert er ráð fyrir sambæri
legri starfsemi og fyrir er með 
hótel, hótelíbúðir og jafnvel 
einstaklings og 2ja herbergja 
íbúðir til lengri dvalar. Yrði 
nýtingarhlutfall lóðar 3,28 á 

lóðinni og skv. teikninga
drögum 13 bíla stæði en ekki 
kemur fram hvort um 500 m² 
kjallari verði bílastæði.

Samþykkt hefur verið 
ramma skipulag að svæðinu 
Hraun vestur og skipulagið er 
í vinnslu.

Hér má sjá tillögu Krads arkitekta en þeir og Teiknistofa 
arkitekta vinna saman að deiliskipulagi fyrir svæðið.

229,9 m² 82,9 millj. kr. 194 m² 81,9 millj. kr.224,3 m² 87,9 millj. kr.

http://www.fjardarfrettir.is
http://www.fjardarfrettir.is
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Auglýsingar
sími 565 4513 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Sunnudagur 11. nóvember

Kálfatjarnarkirkja kl. 11
Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg settur formlega  

í embætti prests í Tjarnarprestakalli 
(Ástjarnarkirkju og Kálfatjarnarkirkju).
Engin messa er í Ástjarnarkirkju og 

sunnudagaskólinn fellur niður.
Allir velkomnir í Kálfatjarnarkirkju

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Svo virðist sem áhugi fyrir
tækja á atvinnulóðum sé jafnvel 
vaxandi og fjölmörg atvinnuhús 
eru í bygginu í Hellnahrauni. 
Áhuginn er svo mikill að skipu
lags og byggingarráð hefur 

tekið til umræðu skipulag 3. áfanga Hellnahrauns 
frá 2007 en það hefur hingað til verið hálfgert 
draugahverfi með  tilbúnum götum að hluta. Land 
undir hverfið var tekið eignarnámi og var 
Hafnarfjarðarbær dæmdur til að greiða háar 
upphæðir fyrir svæðið. Það er því gleðiefni ef 
fyrirtæki sýna þessu svæði áhuga og hægt verður 
að selja lóðir þar.

Það er ekki síður áhugavert að fjölmörg 
iðnaðarfyrirtæki hafa verið að flytja í Hafnarfjörð, 
öflug fyrirtæki sem kalla á enn meiri þjónustu í 
næsta nágrenni. Það er því mikilvægt að hlúa að 
atvinnustarfsemi og slæmt ef uppbygging á eldri 
iðnaðarsvæðum verður til þess að hrekja í burtu 
minni iðnaðar og þjónustufyrirtæki. 

Gott úrval hefur verið af stærri lóðum undir 
iðnðarhúsnæði og stærri eignum en minnkandi 
úrval er af minni iðnaðarhúsum sem henta 
einyrkjum og minni iðnfyrirtækjum sem eru svo 
mörg hér á landi.

Þessi minni fyrirtæki eiga vel heima sem næst 
kjarna bæjarins en síður úti í hrauni hjá stóru 
iðnfyrirtækjunum. Í umræðunni um þéttingu 
byggðar er mikilvægt að horfa til umferðarflæðis 
og vinna að því að vinnustaðir fólks verði ekki 
flestir í útjaðri bæjarins sem margir þurfi að aka til.

Iðnaðarsvæðin í Hellnahrauni eru í nágrenni 
Valla og Skarðshlíðar og ný Ásvallabraut gerir 
einnig íbúum Áslands 3 og Setbergs að sækja 
þangað vinnu. Verður spennandi að fylgjast með 
öflugri uppbyggingu fyrirtækja í Hafnarfirði á 
næstu árum.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 11. nóvember

Fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11

Unglingakór kirkjunnar syngur.
Sunnudagaskólinn tekur þátt í stundinni  

í upphafi.

Fimmtudagur 8. nóvember

Kvenfélagsfundur kl. 18
Hist hjá Fjallakofanum og svo hjá HB búðinni 

Sjá nánar á feisbókarsíðu kvenfélagsins.

Miðvikudagur 18. nóvember

Tónleikar Barbörukórsins 
kl. 20

 TTT (10-12 ára starf ), 
fimmtudaga kl. 17-18. 

Fjölbreytt dagskrá!

Morgunmessur  
miðvikudaga kl. 8.15

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 11. nóvember

Fjölskylduhátíð kl. 11
Börn úr

Skólahljómsveit Víðistaðaskóla 
spila undir stjórn 

Vigdísar Klöru Aradóttur.
Hressing eftir stundina.

Kyrrðarstund 
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal 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

Sunnudagurinn 11. nóvember 

Sunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 13

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Bílar íbúum til ama víða um bæinn

Þessi bíll hefur ekki komist í 
stæðið og hefur staðið meira en 
viku við Suðurbæjarlaug.

Íbúi í Köldukinn segir þennan bíl 
hafa verið lengi númerslausan á 
gangstéttinni.

Með brotnar báðar fremri 
hliðarrúður hefur þessi staðið 
lengi á opinberu bílastæði framan 
við Hafnarfjarðarkirkju.



www.fjardarfrettir.is     3FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2018 

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA

Láttu mæla 
í þér sjónina
Tímapantanir í síma 555 4789

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
S:587 2123

FJÖRÐUR
S: 555 4789

TIL LEIGU
Helgafell fasteignasala ehf. og Gunnar Sv. Friðriksson lögmaður 
og löggiltur fasteignasali kynna TIL LEIGU vel staðsett tæplega 
500 m² iðnaðar og atvinnuhúsnæði á Hvaleyrarholtinu.
Um er að ræða 420 m² opið og mjög bjart og snyrtilegt rými 
með um 7 m lofthæð og þremur stórum innkeyrsluhurðum 
sem eru 4 m á hæð. Að auki er 68,2 m² skrifstofurými á góðu 
millilofti, en þar eru tvær stórar skrifstofur. Á neðri hæðinni, 
undir skrifstofunum, er gott eldhús, salernisaðstaða og aðstaða 
með skápum fyrir starfsmenn.  Möguleiki er að leigja 200 m² í 
viðbót.
Góð aðkoma er að húsinu og næg bílastæði.  

Gunnar Sv. Friðriksson 
löggiltur fasteignasali

S. 842 2217 s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

Allar frekari upplýsingar veitir: 
Gunnar Sv. Friðriksson lögmaður og löggiltur fasteignasali 
í síma 842 2217 / gunnar@helgafellfasteignasala.is 

Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg verður 
formlega settur í embætti prests í Tjarn
ar prestakalli á sunnu daginn en Agnes 
M. Sigurðardóttir biskup Íslands vígði 
Arnór Bjarka Blomsterberg til prests
þjónustu í Dómkirkjunni 26. ágúst sl.

Athöfnin verður í Kálfatjarnarkirkju 
kl. 11 á sunnudaginn.

Í Tjarnarprestakalli eru tvær kirkju
sóknir, Ástjarnarkirkja og Kálfa tjarnar
kirkja og kemur sr. Arnór Bjarki til 
starfa með sr. Kjartani Jónssyni sóknar
presti. Arnór Bjarki hefur haft yfir
umsjón með æskulýðsstarfi Ástjarn ar
kirkju og foreldramorgnum síðustu 2 
ár.

Átta umsækjendur sóttu um 
embættið; Arnór Bjarki Blomsterberg, 
mag. theol., Bryndís Svavarsdóttir, 
cand. theol., sr. Gunnar Jóhannesson, 
sr. Hildur Björk Hörpudóttir, Jónína 
Ólafsdóttir, mag. theol., sr. Ólafur Jón 

Magnússon, sr. Sveinn Alfreðsson og 
sr. Ursula Árnadóttir.

Biskup Íslands skipaði í embættið frá 
1. ágúst nk. til fimm ára eftir kosningu 
kjörnefndar.

Sr. Arnór Bjarki 
settur í embætti

Nýr prestur í Ástjarnarkirkju og Kálfatjarnarkirkju

Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg.
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Skólaráð Áslandsskóla fundaði 26. 
október sl. þar sem fjallað var um 
málefni nemenda í matarhléi en mikil 
fjölmiðlaumræða varð í kjölfar fréttar á 
vef Umboðsmanns barna um að 
nemandi, sem ekki var í mataráskrift, 
hafi ekki fengið að borða með sam
nemendum sínum sem voru í áskrift.

Skólaráðið staðfesti breytingar á 
skipulagi matarmála nemenda í 
Ás lands skóla þannig að framvegis geta 
nemendur setið saman í hádegishléi, 
hvort sem þeir eru í mataráskrift eða 
komi með nesti að heiman.

Er þetta breyting frá afstöðu ráðsins á 
fundi þess 16. mars sl. þar sem eftir

farandi var bókað í fundargerð: „Rætt 
um mataraðstöðu nemenda sem ekki 
eru í mataráskrift. Nú eru um 90% 
nem enda í mataráskrift, hinir matast á 
efri hæð. Málið hefur verið rætt í 
skólaráði árlega og alltaf sama niður
staða. Á efri hæð er sú aðstaða sem 
nemendur sem koma með nesti þurfa, 
eins og heitt vatn, örbylgjuofn og grill.  
Ekki er pláss fyrir slíkt á neðri hæð.  
Skipulagslega gengur heldur ekki að 
blanda saman þeim sem greiða fyrir 
mat og öðrum. Skólastjóri útskýrði 
má lið.“

„Stóra matarmálið“ leyst
Skólaráð samþykkti breytingar á reglum

Töluverð umræða varð um sam
komu lag um endurnýjun og upp
byggingu á mannvirkjum skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins á bæjar stjórn
arfundi í síðustu viku. Fór svo að 
samkomulagið var samþykkt með 6 
atkvæðum og voru 3 bæjarfulltrúar á 
móti. Bæjarstjóri undirritaði sam komu
lagið með fyrirvara 7. maí sl. 

Í samkomulaginu er gert ráð fyrir að 
sveitarfélögin sex greiði tæpa 3,6 
milljarða kr. á árunum 20192024 til 
endurnýjunar á skíðalyftum, snjó

framleiðslu og uppbyggingar á 
gönguskíðasvæðum.

Hlutur Hafnarfjarðar er 472 millj. kr. 
Gangrýni kom fram á fundinum um 

að bæjarstjórn væri í fyrsta sinn að ræða 
þessa stefnumótum með formlegum 
hætti og einnig gagnrýni á nokkra þætti 
áætlunarinnar.

Tillögum um að vísa málinu til 
bæjarráðs til frekari skoðunar var 
hafnað og aðeins 6 af 11 bæjarfulltrúum 
samþykktu svo samkomulagið.

Þrír á móti samkomulagi  
um skíðasvæðin
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Ljóðabókin „Flekaskil eða nokkrar 
hugleiðingar út frá jarðfræði og 
kenningum Alfreds Wegeners sem 
hvílir frosinn á miðjum aldri djúpt í 
Grænlandsjökli“ eftir Hafnfirðinginn 
Lárus Jón Guð munds son, er væntanleg 
í þessum mánuði. 

Alfred Wegener og örlög hans urðu 
höfundi innblástur og hugtök jarðsög
unnar slá tóninn á vegferð hans frá 
vonleysi til vonar.

Hvítir miðaldra karlmenn eru mikið í 
fréttum þessa dagana og ekki alltaf af 
góðu tilefni. Skemmdu eplin fá 
verðskuldaða athygli og viðeigandi 

fordæmingu en fáir velta fyrir sér líðan 
og ástandi hinna eplanna í tunnunni. Í 
Flekaskilum er gægst undir huluna og 
velt upp áleitnum spurningum; Hver er 
sprettan á andlegum akri miðaldra 
karlmanns sem skynjar eigin dauðleika 
handan við hornið? Á hvaða vegferð er 
hann? Hvernig líður honum? Verður 
jarðarförin fjölmenn?

Ritstjóri var Sigþrúður Gunnarsdóttir 
og útgefandi er Hugall ehf.

Ný ljóðabók
Flekaskil eftir Lárus Jón Guðmundsson

Lárus Jón Guðmundsson.

Alls fæddust 1.180 börn á 3. árs
fjórðungi en 500 einstaklingar létust. Á 
sama tíma fluttust 1.890 einstaklingar 
til landsins umfram brottflutta. Brott
fluttir einstaklingar með íslenskt ríkis
fang voru 280 umfram aðflutta en 
aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 
2.170 fleiri en þeir sem fluttust frá land
inu.

Danmörk var helsti áfangastaður 
brottfluttra íslenskra ríkisborgara en 
þangað fluttust 500 manns á 3. árs
fjórðungi. Til Danmerkur, Noregs og 
Svíþjóðar fluttust 930 íslenskir ríkis
borgarar samtals 1.280. Af þeim 1.440 
erlendu ríkisborgurum sem flutt ust frá 
landinu fóru flestir til Póllands, 480 
manns.

Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar 
komu frá Danmörku (280), Noregi 
(230) og Svíþjóð (190), samtals 700 
manns af 1.000. Pólland var upp runa
land flestra erlendra ríkisborgara en 
þaðan fluttust 1.140 til landsins af alls 
3.610 erlendum innflytjendum. Litháen 
kom næst, en þaðan fluttust 330 erlendir 
ríkisborgarar til landsins. Í lok þriðja 
ársfjórðungs bjuggu 43.430 erlendir 
ríkisborgarar á Íslandi eða 12,2% af 
heildarmannfjölda.

Í Hafnarfirði bjuggu 29.810 í lok 
ársfjórðungsins og eru erlendir ríkis
borgarar 10,6% þeirra. Voru erlendir 
ríkisborgarar 9,4% Hafnfirðinga ári 
áður en íbúum Hafnarfjarðar fjölgaði 
um tæp 2% á sama tíma.

Landsmenn eru 
355.620

227.030 af þeim búa á höfuðborgarsvæðinu

Ásland 3, eitt af nýrri hverfum Hafnarfjarðar.
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Skólinn er litríkur og bjartur og kallar fram gleði.

Bókasafnið er í dag aðeins sýnishorn en verður tilbúið í síðari áfanga.

Nemendur skólans sungu listavel.

Fulltrúar verktakans voru ánægðir með verk sitt.
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Á þriðjudaginn afentu fulltrúar 
Eyktar Hafnarfjarðarbæ formlega 
fyrsta áfanga Skarðshlíðarskóla en 
kennsla hófst þar í haust þegar töluvert 
átti eftir að gera til að gera skólann 
tilbúinn. Ingibjörg Magnúsdóttir 
skólastjóri sagði samstarf við verktaka 
hafi verið mjög gott og þó flutt hafi 
verið í skólann sennilega um 3 
mánuðum of fljótt hafi allt gengið vel 
og hverjum áfanga hefur verið fagnað.

Það var Páll Daníel Sigurðsson sem 
afhenti Ingibjörgu lyklaspjald að 
skólanum og færði jafnframt nemend
um úrval af boltum og sippuböndum. 
Sagði hann samstarfið við skóla
stjórnendur hafa verið afar gott við 
erfiðar aðstæður þegar ekki tókst að 
ljúka verkinu á réttum tíma. Í staðinn 
lofaði hann að kennarastofan yrði 
afhent í vor en hún átti ekki að afhendast 
fyrr en 2020.

Fulltrúar Hafnarfjarðarbæjar og 
verktaka voru við athöfnina ásamt 
skólafólki og fleiri gestum og var 
skólabyggingin skoðuð. Var fólk á einu 
máli um að húsnæðið væri bjart og 
litríkt þó einhverjar skiptar skoðanir 
hafi verið um einhverja hinna fjörugu 
lita.

FJÖRUG ATHÖFN MEÐ 
BÖRNUNUM
Skarðshlíðarskóli er nýjasti grunn

skóli Hafnarfjarðar og var formlega 
tekinn í notkun með einfaldri athöfn í 
sal skólans 31. október sl. þar sem bæj
ar stjóri, Rósa Guðbjartsdóttir, ávarp aði 
nemendur og kennara og minnti m.a. á 
að skóli væri meira en bygging og 
hvatti auk þess nemendur til að lesa í 
bók á hverjum degi.

Nemendur úr fjórða bekk sungu og 
nemendur úr 4. og 5. bekk lásu ljóð sem 
lesa má hér á síðunni.

Skólastjóri, Ingibjörg Magnúsdóttir 
ávarpaði nemendur og m.a. minnti þá á 
að þeir hefðu nú fylgst með iðnaðar
mönnum að störfum í vor og sagðist 
vona að margir myndu velja það að 
læra einhverja iðn.

Fanney D. Halldórsdóttir fræðslu
stjóri ávarpaði einnig nemendur og 

kennara og bauð svo til kökuveislu en 
áður en að henni kom birtist söngvarinn 
og sprelligosinn Jón Jónsson við 
mikinn fögnuð nemenda. Söng hann 
nokkur lög og fékk börnin til að syngja 
með en þau virtust öll kunna lögin hans 
og skemmtu sér mjög vel.

GRUNN- OG LEIKSKÓLI 
ÁSAMT TÓNLISTARSKÓLA
Skarðshlíðarskóli tók til starfa haustið 

2017 í nýju safnaðarheimili Ástjarnar
kirkju. Í haust hófst skólastarfið hins 
vegar í nýrri byggingu í Skarðshlíð.

Í fyrsta áfanga uppbyggingar á skól
anum eru nemendur skólans í 1.4. 
bekk, í heild 97 nemendur í sex bekkjar
deildum. Kennarar eru 15 en alls starfa 
30 við skólann. Skólinn verður með 
400500 nemendur þegar hann verður 
fullbyggður.

Gert er ráð fyrir fjögurra deilda 
leikskóla fyrir 8090 nemendur og 
útibúi frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
sem getur annað allt að 200 nemendum.

Sérstaða skólans er að leik, grunn 
og tónlistarskóli verða reknir á sama 
stað og áhersla verður á sviðslistir; dans 
og leiklist í kennslu.

Fyrsta áfanga framkvæmdarinnar er 
lokið og er gert ráð fyrir að sumarið 
2019 verði húsnæði fyrir leikskólann 
tilbúið og að ári síðar, eða sumarið 
2020, verði skólinn fullbyggður, þ.e. 
grunn og leikskóli, tónlistarskóli og 
íþróttahús.

Litríkur Skarðshlíðarskóli vígður
Nemendur tóku þátt í að vígja skólann en skólinn var svo formlega afhentur viku síðar

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri afhenti Ingibjörgu skólastjóra blómvönd. Skólaljóð
Skarðshlíðarskóli er skólinn minn 
Þar er gott að vera
Ég vil vera þar um sinn
Því hér er margt að gera.

Við lesum, skrifum og lærum margt 
Og leikum okkur saman 
Starfsfólkið er rosa smart
hjá okkur er sko gaman.

Mílan bætir okkar styrk
Og léttir okkar lund.
Í félagsskap við erum virk
Og eigum góða stund.

Í skóla við lærum að fallbeygja
og leggja mat á borð.
Samvinna, vinátta og þrautseigja 
Eru okkar orð.

Höfundar eru nemendur  
í 4. og 5. bekk.

Páll Daníel Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Eyktar.

Jón Jónsson sló á gleðistrengi og gerði daginn ógleymanlegan fyrir nemendur Skarðshlíðarskóla. – sjá má fleiri myndir á fjardarfrettir.is
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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.

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

Áhugasamir íbúar á Holtinu hafa 
boðað til stofnfundar íbúasamtaka 
fimmtudaginn 14. nóvember n.k. Mark
    miðið með stofnun samtakanna er:
• Að efla samhug og samkennd íbúa,
• að vera samstarfsvettvangur íbúa, 

félagasamtaka og hagsmunasamtaka 
á svæðinu,

• að vinna að framfara og hagsmuna
málum í hverfinu,

• að standa vörð um sérkenni hverfis ins,
• að starfa með sveitarfélaginu, félaga

samtökum, fyrirtækjum og öðrum aðil

um sem fara með málefni hverf isins 
og íbúa þess,

• að eiga samstarf við íbúasamtök 
annarra hverfa.
Á dagskrá stofnfundarins er kynning, 

umræða og kosning stjórnar. Fundurinn 
hefst kl. 20 í sal Hvaleyrarskóla. Gengið 
inn að aftan.

Í undirbúningshópi eru Aron Óttar 
Traustason, Guðrún Árný Karlsdóttir, 
Guðvarður Ólafsson, María Kristín 
Gylfadóttir og Þórir Ingvarsson.

Stofnun íbúa-
samtaka á Holtinu

Stofnfundur í Hvaleyrarskóla 14. nóvember

Hvaleyrarskóli.

Fræðslufundur
Sálarrannsóknarfélagið í Hafnarfirði 

heldur félagsfund í kvöld, fimmtudag 
kl. 20 í safnaðarheimili Fríkirkjunnar. 
Fræðslufundur með Ragnheiði Ólafs
dóttur miðli og andlegum ráðgjafa.  
Allir velkomnir, frítt inn og kaffi á 
könn unni.

Leo Anthony Speight úr Taekwon
dodeild Bjarkanna náði nú um helgina 
þeim frábæra árangri að komast á pall í 
annað skiptið á innan við mánuði á 
fyrna sterkum alþjóðlegum G1 stiga
mótum í bardaga. Mótið nú um helgina, 
Dracula Open, var haldið í Búkarest og 
voru 644 keppendur á mótinu allstaðar 
að úr heiminum. Leo sigraði í tveimur 
af þremur bardögum sínum og deildi 
bronsi í flokki junior 68 kg með 
frönskum keppanda. Gullið hreppti 
Serbi, bronsverðlaunahafi frá HM. 

Fyrra mótið var haldið í Riga og voru 
keppendur þar 814. Leo vann þar tvo 
fyrstu bardagana sína en tapaði svo 
gegn mjög öflugum rúsneskum lands
liðs manni í æsispennandi bardaga og 
náði Leo því brons verðlaunum. 

Þrátt fyrir að þurfa að sækja æfingar 
að hluta til í annað sveitarfélag vegna 
tækja og aðstöðuleysis í Björkunum 
hefur Leo átt mjög gott ár. Fyrir utan 
þær G1 medalíur sem hann vann sér 
inn er hann bæði ríkjandi Norðurlanda 

og Íslandsmeistari í bardaga í sínum 
flokki.

Taekwondo er kóresk bardaga og 
sjálfsvarnaríþrótt. Hún er byggð á alda 
gamalli sjálfsvarnarlist sem Kóreubúar 
fundu upp fyrir um tvöþúsund árum til 
þess að verja sig.

Tae þýðir fótur eða fótahreyfing.
Kwon þýðir hnefi eða handahreyfing.
Do þýðir lífsstíll eða vegur.
Í dag er taekwondo íþrótt sem skiptist 

í poomse (form), Kyourgi (bardaga) og 
kykopa (brot).

Leo Anthony aftur á palli
Hlaut bronsverðlaun á afar sterku móti í taekwondo bardaga

Leo Anthony Speight á palli í Darcula Open í Búkarest um síðustu helgi.

Leo Anthony Speight.

Hafnfirsku skáldamæðgurnar Eyrún 
Ósk Jónsdóttir og Eygló Jónsdóttir 
fagna nýútkomnum ljóðabókum sínum 
þessa dagana.

Fyrir seinustu jól gáfu mæðgurnar út 
barnabækur. Eygló var þá með bókina 
Ljóti jólasveinninn og Eyrún með 
Ferðin til Mars, sem hún skrifaði ásamt 
Helga Sverrissyni og Skrímslin í 
Hraun landi sem hún skrifaði með 
Ölmu Björk Ástþórsdóttir. Í ár eru þær 
svo aftur með sína bókina hvor, að 
þessu sinni, báðar með ljóðabækur.

Ljóðabók Eyrúnar „Í huganum 
ráðgeri morð“ fjallar um sköpunar
kraft inn sem lifandi afl er öðlast 
sjálfstætt líf, heltekur listamanninn og 
brýst út þegar síst varir, gerir byltingu 
og uppreisn.

Ljóðabókina „Áttun“ eftir Eygló 
fjallar svo um ferðalög, bæði bókstafleg 
og huglæg. Bókin varð til á ferðalagi og 
í henni leyfir höfundur sér að kanna 

ókunnugt landslag og nýjar víddir í 
sjálfum sér.

Eyrún Ósk vann bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar árið 2016 en 
hún á baki feril sem rithöfundur, leikari 
og leikstjóri. Hún hefur áður sent frá sér 
fjórar skáldsögur, eina myndskreytta 
barnabók og þrjár ljóðabækur. Hún 
hefur skrifað fjölda leikrita sem hafa 
verið sett upp í leikhúsum hérlendis og 
erlendis auk þess sem hún hefur skrifað 
kvikmyndahandrit, greinar, fyrirlestra 
og útvarpserindi.

Eygló Jónsdóttir er með meistara
gráðu í ritlist. Hún hefur gefið út barna
bók og ljóðabækur. Hún situr í ritnefnd 
fyrir tímaritið Mannúð, sem fjallar um 
frið og mannréttindi. Hún hefur skrifað 
fjölda greina í blöð/tímarit og ljóð eftir 
hana og sögur hafa birst í safnritum. 

Mæðgurnar verða með útgáfuteiti í 
Pennanum Eymundsson, Strandgötu á 
laugardaginn kl. 14.3016.

Mæðgur gefa út ljóðabækur

Snjóbrettamót á Víðistaðatúni
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

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

HANDBOLTI: 
8. nóv. kl. 18, KA heimili 

KA - Haukar, bikarkeppni karla

11. nóv. kl. 18, Kaplakriki 
FH - ÍBV, 1úrvalsdeild karla

12. nóv. kl. 18, Víkin 
Víkingur - FH, 1. deild kvenna

12. nóv. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Selfoss, úrvalsdeild karla

13. nóv. kl. 19.30, KA heimili 
KA/Þór - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
 FH  Valur U: (miðv.dag)

Haukar  HK: 2417
HK  Haukar: 1423

ÍR  FH: 2122

ÚRSLIT KARLA:
 ÍR  Haukar: 2828

Afturelding  FH: 2525
Haukar U  FH U: 2820

ÍR  FH: 2628

KÖRFUBOLTI: 
9. nóv. kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar - Skallagrímur,  úrv.d. karla

11. nóv. kl. 19.15, Kaplaskjól 
KR - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Skallagrímur  Haukar: (miðv.dag)

Haukar  Snæfell: 8590

ÚRSLIT KARLA:
Njarðvík  Haukar: 9989
Haukar b  KR b: 6882
Þór Ak. Haukar: 7184

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Velunnurum er bent á reikning nefndarinnar: Íslandsbanki: 54404760686 | Landsbankinn: 014015381231
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar: 4605770399

Hægt er að prenta út umsókn á www.maedrastyrksnefnd.is
Minnt er á að umsókn verður ekki tekin gild nema að 
búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá með tekjum fyrir janúar til 
og með október 2018 fylgi umsókn. 

Umsækjendur þurfa að eiga lögheimili í Hafnarfirði.

Styrkir Mæðrastyrknefndar
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar mun taka á móti umsóknum  
föstudaginn 23. nóvember kl. 16-18 og laugardaginn 24. nóvember 
kl. 13-15 í húsnæði sínu að Hlíðarbraut 10 (þar sem leikskólinn Kató var) 

Þú getur styrkt! www.maedrastyrksnefnd.is

Jólaaðstoð 2018

Lottó Open danskeppnin var haldin í 
27. sinn um síðustu helgi en það er 
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar sem 
stendur að keppninni. Keppendur voru 
bæði börn og fullorðnir en allir sýndu 
mikinn metnað í dansinum og uppskáru 

eftir því. Keppt var í öllum aldurflokkum 
á laugardeginum en á sunnudeginum 
var keppt í dansi með grunnaðferð í 
þremur aldursflokkum, 11 ára og yngri, 
unglingum I og II og 16 ára og eldri. Í 
meistaraflokki var einnig keppt í 3 
aldursflokkum, unglingum I og II, 
ungmennum og fullorðnum en þá var 
keppt í 10 dönsum. Þá var keppt í 

liðakeppni og sýndi DÍH þar enga 
gestrisni og hampaði sigurverðlaunum.

Umgjörðin var glæsileg að venju og 
dansatriðin vel kynnt. Blandaðist 
saman keppni og sýningar og mikil 
ánægja með mótið.

Glæsilegir dansarar  
á 27. Lottó Open keppninni

Börnin geisluðu af gleði og öryggi í dansinum.

Glæsilegir unglingar á dansgólfinu.

Þokkafull og glæsileg.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



8    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2018 

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

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460

Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Fjölmennt á Sólvangsdeginum að vanda
Sögusýning, söngur og vöfflukaffi var meðal þess sem 

bæjarbúar og fleiri sóttu í á Sólvangsdeginum sem haldinn var 
á laugardaginn. Fjölmennt var og glatt á hjalla á þessum 
tímamótum áður en nýtt hjúkrunarheimili tekur til starfa.
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