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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.-fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Stofnuð 1983

Sérlega falleg nýleg fjögurra herb.
endaíbúð á þriðju hæð í vönduðu vel 
staðsettu lyftuhúsi.  Sérinngangur af 
svölum. Glæsilegt eldhús.  

Björt og falleg mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á annarri hæð í 
góðu ný viðgerðu og máluðu 
fjölbýlishúsi miðsvæðis í Hafnarfirði.    

Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð 
á 2. hæð með sér inngangi í góðu vel 
staðsettu fjölbýli efst í Áslandinu, 
útsýni. Fallegar innréttingar.

KLUKKUVELLIR 5 ÞRASTARÁS 46

103,7 m² 45,9 millj. kr. 

95,4 m² 39,5 millj. kr. 110,6 m² 46 millj. kr.

LAUFVANGUR 1

Opið hús í dag miðvikudag 
kl. 17:30-18:00

Bæjarráð samþykkti á fundi 
sínum sl. fimmtudag erindis
bréf fyrir starfshóp sem á að 
vinna að og koma með tillögu 
að aðferðarfræði við áfram
haldandi vinnu við skipulag 
miðbæjarins sem er frá upp
hafi aldarinnar.

Fyrir liggja þrjár hugmyndir 
frá jafnmörgum arkitekta
stofum að mögulegri þróun 
mið  bæjarins frá 2018 og 
úttekt á þeim en bæjarbúar 
hafa enn ekki fengið að sjá 
þær þrátt fyrir metnaðarfulla 
áætlun sem samþykkt var. 
Hefur einnig verið gerður 

samanburður við gildandi 
deiliskipulag en úttektin og 
samamburðurinn hefur heldur 
ekki verið birtur opinberlega. 
Nefndin á að skila af sér í júní 
nk. Sigurður Þ. Ragnarsson, 

bæjarfulltrúi Miðflokksins 
taldi óeðlilegt að ekki ættu 
allir flokkar í bæjarstjórn 
fulltrúa í hópnum en í honum 
eru 2 úr meirihluta og 1 úr 
minnihluta.

Hvernig miðbæ vilja Hafnfirðingar?

Starfshópur móti stefnu 
um miðbæjarskipulag

Bæjarbúar hafa ekki fengið að sjá tillögur 3ja arkitektastofa

A. Hansen  |  Vesturgötu 4  |  Borðapantanir: ahansen@ahansen.is  565 1130  |  www.ahansen.is 

GLÆSILEGUR VEISLUSALUR 

Á efri hæð A. Hansen í Hafnarfirði er fallegur salur fyrir 
allt að 100 manns í veislur, í sæti. Salurinn hentar fyrir 
fyrirtæki og hópa, í brúðkaupsveislur, afmæli, árshátíðar.  
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Inn af salnum er veislu- og fundarherbergi, 
sem hægt er að loka af, fyrir allt að 20 manns 
við langborð. 

http://www.fjardarfrettir.is
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Laugardagur 23. mars

Fermingarmessa kl. 11
Sunnudagur 17. mars

Messa kl. 11

 www.astjarnarkirkja.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Þó liðið sé meira en ár síðan 
formlega var ákveðið að vinna 
að endurbættu deiliskipulagi 
fyrir miðbæ Hafnarfjarðar þá 
hefur lítð gerst síðan. Löngu 
úreltu deiliskipulagi frá upphafi 

aldarinnar hafði nánast verið breytt í hvert sinn sem 
einhverjar framkvæmdir voru í miðbænum.

Þrjár arkitektastofur voru fengnar til hugmynda 
og tillöguvinnu og skiluðu þær af sér fljótt og vel og 
fram kemur í fundargerðum að þær tillögur hafi 
verið metnar. En þrátt fyrir fyrirtheit í febrúar í fyrra 
um kynningarfundi með bæjarbúum, heimasíðu og 
fl. hafa þessar tillögur verið bæjarbúum alveg á 
huldu og hafa bæjarbúar því hvergi komið að 
ferlinum um nýtt miðbæjarskipulag. Rímar það vel 
við niðurstöður úr könnun á þjónustu Hafnar
fjarðarbæjar sem nýlega var kynnt.

Nú er búið að samþykkja erindisbréf fyrir 
starfshóp sem á að ákveða hvernig standa eigi að 
skipulagsbreytingunum, hvort yfirhöfuð eigi að 
vera opin hugmyndasamkeppni um skipulag 
miðbæjarins eins og ætla hafði mátt af orðum þeirra 
sem komu að undirbúningnum. Í hópnum eru tveir 
úr meirihlutanum í bæjarstjórn og einn úr 
minnihlutanum en t.d. er einn fulltrúi fyrirtækja og 
einn fulltrúi Markaðsstofu Hafnarfjarðar sem hefur 
talið sig málsvara fyrirtækja íbænum. Þá er einn 
fulltrúi íbúa og þó það komi ekki fram má ætla að 
hann sé fulltrúi íbúa í miðbænum án þess að 
skipulagssvæðið hafi verið endanlega ákveðið.

Hvað valdi þessu áhugaleysi um skipulag 
miðbæjarins, sem svo margir hafa kallað eftir í 
langan tíma, að allt taki svona langan tíma, er erfitt 
að segja um en að það taki um eitt og hálft ár að 
ákveða hvaða form eigi að vera á vinnslu tillagna 
gefur ekki góð fyrirheit um framhaldið.

Hvað hræðast menn við opna hugmyndasam
keppni þar sem arkitektar fái að koma með 
óbundnar tillögur um það, ekki aðeins hvernig 
miðbærinn eigi að vera, heldur einnig hvaða svæði 
eigi að skilgreina sem miðbæjarsvæði.

Miðbær Hafnarfjarðar er eitt af því sem Hafnar
fjörður á umfram öll önnur nágranna sveitarfélög 
höfuðborgarinnar og hann þarf að styrkja og efla  
um leið og sérstöðu hans er viðhaldið.

Vinna við miðbæjarskipulag á ekki að vera 
pólitískt bitbein heldur samstarf allra í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar – og íbúanna.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 24. mars

Hátíðarmessa og  
sunnudaga skóli  kl. 11 

Sr. Jón Helgi Þórarinsson þjónar ásamt 
organista og kór.

Fjölbreytt dagskrá í sunnudagaskólanum. 

Aðalsafnaðarfundur kl. 12.15
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Veitingar.

Barnakór, unglingakór,  
morgunmessa miðvikudaga, 

10 - 12 ára starf fimmtudaga kl 17, 
barnakór, unglingakór o.fl.

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 24. mars

 Tónlistar
guðsþjónusta kl. 11

Gamlir Fóstbræður syngja 
undir stjórn Árna Harðarsonar.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjörug og fræðandi stund.

Aðalsafnaðarfundur
verður haldinn í safnaðarheimilinu

að guðsþjónustu lokinni.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

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

Aðalfundur Hauka
Aðalfundur Knattspyrnufélagsins Haukar 

verður haldinn þriðjudaginn 26. mars kl. 18  
í Samkomusalnum

Dagskrá fundarins samkvæmt lögum félagsins

Stjórnin

Hafnar fjarðar bær 
býður út aksturs
þjónustu fatlaða
Fjölskylduráð samþykkti á fundi sínum sl. föstudag 

að undirbúa útbúð á akstursþjónustu fyrir fatlaða í 
samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og 
innkaupareglur Hafnarfjarðarbæjar.

Í greinargerð með tillögunni er sagt að með því eigi 
að nást skilvirkari þjónusta með auknu sjálfræði 
notenda.

Farnar hafa verið rúmar 62 þúsund ferðir á ári sem 
er tæp 16% af sam eigin  legum akstri sveitarfélaganna 
á höfuðborgarsvæðinu sem hefur staðið yfir frá janúar 
2015 er Strætó bs. tók við þjónustunni í samvinnu 
Samtaka sveitar félaga á höfuðborgarsvæðinu en 
Hafn ar fjarðarbær hafði séð um þjón ustuna fram að 
því.

Fulltrúi Samfylkingar í fjölskylduráði greiddi 
atkvæði gegn tillögunni og sagði enga tryggingu vera 
fyrir því að Hafnarfjarðarbæ muni bjóðast betri kjör í 
útboði á eigin vegum. Ekkert sjálfstætt mat hafi farið 
fram hjá Hafnarfjarðarbæ á því hvort það muni 
reynast hagkvæmara fyrir bæinn að fara í sjálfstætt 
útboð á þessari mikil vægu þjónustu.
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TVEIR FYRIR EINN. EF ÞÚ SÆKIR!
Þú kaupir eina pizzu, stóran skammt af brauðstöngum 

og 2L gos og færð pizzu sömu stærðar fría með.
Smáralind & Staðarbergi 2-4

SÍMI: 515 1617
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NÆSTA HLAUP 
21. MARS

VERTU  
MEÐ Í BESTA 
GÖTUHLAUPINU
Bose hlaupin fengu hæstu einkunn  
götuhlaupa 2018 á hlaup.is

SKRÁNING  
Á HLAUP.IS
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Íslandmót iðn og verkgreina var 
haldið í tengslum við sýninguna „Mín 
framtíð“ sem haldin var í Laugardalshöll 
í síðustu viku. Þangað komu mörg 
þúsund grunnskólanemendur til að 
kynna sér námsframboð í framhalds
skólum og fleiri gestir. Margir skólar 
lögðu mikinn metnað í sinn bás til að 
vekja athygli á starfsemi síns skóla og 
víða mátti prófa sig í ýmsum þrautum 
og fylgjast með fólki að störfum.

Krýndir voru 16 Íslandsmeistarar í 
jafn mörgum iðn og verkgreinum og 
eiga Hafnfirðingar a.m.k. þrjá þeirra. 
Kristófer Daði Kárason varð Íslands
meistari í pípulögnum, Halldór Almar 
Halldórsson varð Íslandsmeistari í 
hönnun vökvakerfs og Freydís Anna 
Jónsdóttir varð Íslandsmeistari í kæli
tækni. Öll eru þau nemendur Tækni
skólans.

Þrír hafnfirskir 
Íslandsmeistarar

Íslandsmót iðn- og verkgreina 2019

Kristófer Daði, Íslandsmeistari í pípulögnum er þriðju kynslóða 
pípulagningamaður, Kárason, Samúelssonar V. Jónssonar.

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks er 
mikilvæg þjónusta sem á að vera að 
sniðin að þörfum notenda. Um við
kvæma þjónusta er að ræða sem verður 
að ganga hnökra laust fyrir sig. Frá 
árinu 2014 hefur Hafnar fjörð ur tekið 
þátt í samstarfi við önnur 
sveitar félög á höfuð
borgarsvæðinu um rekstur 
ferðaþjónustunnar. Eftir byrj
unar erfiðleika hefur byggst 
upp mikil reynsla og  þekking 
á þessari mikilvægu þjón ustu 
sem brýnt er að byggja á. 

ÓLJÓS ÁVINNINGUR 
OG MARKMIÐ 
Fjölskylduráð samþykkti á síðasta 

fundi að Hafnarfjarðarbær myndi segja 
sig frá samstarfinu og fara í sjálfstætt 
útboð. Undirritaður greiddi atkvæði 
gegn þessari tillögu. Öryggi notenda og 
þjónustan á alltaf að vera í forgrunni og 
samfella í rekstrinum er mikilvæg for
senda þess að vel takist til í þjónustunni. 
Óvíst er hvort Hafnarfirði muni bjóðast 
betri kjör en í sameiginlegu útboði. 
Óljós fjárhagslegur ávinningur af 
breyttu rekstrarfyrirkomulagi má ekki 

verða til þess að setja þessa mikilvægu 
þjónustu í uppnám. Hafnarfjarðarbær 
hefur ekki lagt neitt sjálfstætt mat á 
hagkvæmni þess að fara í sjálfstætt 
útboð á þjónustunni á móti því að taka 
þátt í sameiginlega útboðinu. Einnig 

hefur verulega skort á samráð 
við not endur þjónust unnar 
vegna ákvörð unarinnar. 
Markmið fjöl skyldu ráðs 
varð  andi þjón ust una eru óljós 
og æskilegt er að framkvæma 
þjón ustu könnun meðal not
enda í Hafn arfirði áður en 
þessi ákvörðun er tek in í 
bæjar stjórn. 

ÓÞARFA ÁHÆTTA 
Frá því undirbúningur fyrir nýtt sam

eiginlegt útboð hófst hefur undirritaður 
verið þeirrar skoð unar að Hafnar fjörður 
ætti að halda samstarf inu áfram. 
Skynsamlegra væri að halda áfram að 
vinna að þró un og efl ingu þjón ustunnar 
á þessum vett vangi þar sem myndast 
hefur mikil reynsla og þekking á 
viðfangsefninu frekar en að byrja aftur 
upp á nýtt. Samfella er mikilvæg í 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Ferðaþjónusta 
fatlaðs fólks

Vöndum til verka 

Opið mán.–lau. 11:30–21:00
sun. 16:00–21:00

Fjarðargata 19
220 Hafnarfirði

Þar getur þú sest niður í notalegu umhverfi og pantað mat 
af fjölbreyttum matseðli eða valið tilbúna rétti úr hitaborði. 
Hægt er að borða á staðnum eða taka með sér heim. 

www.tuktukthai.is
Sími: 519 8888Við tökum á móti stórum 

sem smáum hópum. 

Tuk Tuk Thai er frábær tælenskur 
staður í hjarta Hafnarfjarðar sem 
býður gómsætan mat á góðu verði.

Vandaður 
tælenskur matur 
á Tuk Tuk Thai

Vandaður 
tælenskur matur

frh. á næstu síðu.
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HANDBOLTI: 
21. mars. kl. 19.30, Laugardalshöll 

Þróttur - FH U,  1. deild karla

21. mars. kl. 21, Hlíðarendi 
Valur U - Haukar U,  1. deild karla

24. mars. kl. 18, Vestmannaeyjar 
ÍBV - FH,  úrvalsdeild karla

25. mars. kl. 19.30, Selfoss 
Selfoss - Haukar,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Valur: 2532
FH  Víkingur: 2520
HK  Haukar: 2622

ÚRSLIT KARLA:
FH  Afturelding: 2222

Haukar  ÍR: 3129
FH U  Haukar U: 2525

KÖRFUBOLTI: 
23. mars. kl. 20.30, Stykkishólmur 

Snæfell - Haukar,  úrv.d. kvenna

26. mars. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Skallagrímur,  úrv.deild kv.

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Stjarnan: (þriðjudagur)

Keflavík  Haukar: 7669

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Stjarnan: 76107

KNATTSPYRNA: 
21. mars kl. 21.30, Egilshöll 

Þróttur R. - Haukar , bikark. kvenna C

23. mars kl. 14, KRvöllur 
KR  FH, bikarkeppni karla A, úrslitaleikur

ÚRSLIT KVENNA:
Keflavík  FH: 01

Leiknir R.  Haukar: 05

ÚRSLIT KARLA:
Breiðablik  FH: 12

Haukar  Víkingur R.: 13
Grótta  FH: 17

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Alþrif
Bryngljái

Tímapantanir í síma 
565 3232
KAPLAHAUNI 22

Auglýsingar
sími 565 3066  896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Nýverið var umhverfis og auðlinda
stefna Hafnarfjarðar kynnt fyrir íbúum 
bæjarins. Stefnan er unnin af þver
pólitísku teymi sem leit aði til fjölmargra 
fag og fræðimanna við gerð hennar. 
Hluti af stefnunni er aðgerðar áætlun 
sem á að vera lifandi plagg sem verður 
endurskoðuð og upp færð reglulega. 

Nú hafa börn og ungmenni um allan 
heim látið til sín taka og krafist aðgerða 
af hendi okkar sem eldri erum og þá 
ekki síst af þeim sem eru kjörnir 
fulltrúar um alla heimsbyggðina. Þeirra 
krafa er skýr. Grípið strax til aðgerða 
annars fer illa. 

ÁBYRGÐ OKKAR OG 
SKYLDA AÐ BREGÐAST 
VIÐ ÁKALLINU
Það er ábyrgð og skylda okkar sem 

erum kjörnir fulltrúar hér í bæjarfélaginu 

að hlusta á raddir þessarar kynslóðar 
sem nú brýnir okkur að grípa strax til 
aðgerða. Og það krefst þess af okkur að 
hugsa stórt í þessum mála flokki og 
grípa til aðgerða sem skipta 
raun verulega máli t.d. í lofts
lagsmálum. Það er svo mikið 
í húfi. 

FORGANGSRÖÐUN 
MEIRI HLUTA 
BÆJAR STJÓRNAR 
EKKI Í ÞÁGU 
UMHVERFIS MÁLA 

Til að ná markverðum árangri í nán
ustu framtíð verðum við að forgangs raða 
í útgjöldum bæjarins í þágu umhverfis
mála. Það er ljóst. En sást þess nægilega 
skýr merki í fjárhags áætlun meirihlutans 
í ár? Það er vert að minna á að fjár

hagsáætlun er stefnu áhersla meiri hluta á 
hverjum tíma. Því miður er veruleikinn 
sá að umhverfismál eru í reynd ekki í 
forgangi í bæj ar félag inu okkar. Má í því 

sambandi nefna að ekkert fjár
magn er sérstaklega eyrna 
merkt í fjárhagsáætlun í ár til 
að fylgja eftir umhverfis og 
auð lindastefnu bæjarins. 

UMHVERFISMÁLIN Í 
FORGANG 

Það er mikilvægt að allir 
kjörnir fulltrúar bæjarins taki 
höndum saman og sjái til þess 

að umhverfismálin verði í forgangi á 
næstu misserum ekki aðeins í orði 
heldur líka á borði. Það er skylda okkar 
að bregðast við. Við getum svo miklu 
betur. 

Höfundur er bæjarfulltrúi.

Friðþjófur Helgi 
Karlsson

Að grípa til aðgerða í 
umhverfis málum

Fyrsta skóflustungan að nýjum 
íbúðakjarna að Arnarhrauni 50 var 
tekin sl. föstudag en þar verður byggður 
sex íbúða kjarni fyrir fatlað fólk ásamt 
sameiginlegu rými. Auk þess verður 
sérbýli fyrir starfsfólk.

Gengið var til samninga við Fram
kvæmdafélagið Arnarhvoll ehf. um 
bygginguna í árslok 2018 en áætluð 
verklok eru í mars 2020.

Þegar hefur þremur íbúðum af sex 
verið úthlutað og væntanlegir íbúar 

þeirra tóku fyrstu skóflustunguna ásamt 
fulltrúum Hafnarfjarðarbæjar og verk
tak ans.

Á lóðinni, sem er neðst við Arnar
hraunið var áður leikvöllur sem var 
aflagður en þar átti svo að byggja hefð
bundin íbúðarhús en þau áform urðu að 
engu í hruninu.

Hafnarfjarðarbær mun eiga og reka 
íbúðirnar og hefur verið stofnað sjálf
stætt félag um reksturinn.

Biðlisti er í Hafnarfirði eftir sérhæfðu 
húsnæði fyrir fatlað fólk og er bygging 
slíks húsnæðis á Arnarhrauni liður í að 
ganga á þann biðlista en einnig er í 
undirbúningi bygging íbúða efst við 
Öldugötu auk þess sem ákveðið hefur 
veið að lóðin Smyrlahraun 41a, þar 
sem áður var leikskóli, verði nýtt undir 
íbúðakjarna fyrir fatlað fólk.

Væntanlegir íbúar tóku 
fyrstu skóflustungu

Sex íbúðir fyrir fatlaða og sérbýli fyrir starfsfólk rís við Arnarhraun

Væntanlegir íbúar, fulltrúar bæjarins og 
verktaka tóku fyrstu skóflustungurnar.
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þjónustu sem þessari og illa ígrundaðar 
ákvarðanir mega ekki setja þjónustuna 
í uppnám. Það er mín skoðun að 
ákvörðun fjöl skylduráðs sé alls ekki 
nógu vel ígrunduð og að verið sé að 
taka óþarfa áhættu með þjónustu sem 
margt fatlað fólk treystir á. Þess vegna 
hvet ég bæjarstjórn til þess að 
endurskoða ákvörðunina og fari vel yfir 
allar forsendur hennar með hags muni 
notenda að leiðarljósi. 

Höfundur er fulltrúi 
Samfylkingarinnar í fjölskylduráði.

Framhald af síðu 6 Knattspyrna

FH og KR 
mætast í 
úrslitum

FH sigraði Breiðablik 21 í úrslitum 
um 1. sætið í 4. riðli í bikarkeppni 
Knatt  spyrnusambandsins, Lengju
bikarn um á laugardaginn. 

Það verða því FH og KR sem mætast 
á heimavelli KR í Frostaskjólinu í 
úrslitum á laugardaginn kl. 14.

FHBose 
hlaup á 

fimmtudag
Þriðja og síðasta FHBose hlaup árs

ins verður í miðbænum á fimmtudag en 
þetta er 5 km almenningshlaup með 
flögu tímatök sem nýlega var valið götu
hlaup ársins af hlaupurum á hlaup.is

Allir geta verið með en hlaupið er af 
stað kl. 19. Forskráning er á hlaup.is en 
hægt er að skrá sig í Íþróttahúsinu við 
Strandgötu fyrir hlaupið.
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Leikfélag Flensborgar frum
sýndi sl. miðvikudag söng
leikinn Systra akt í nýjum bún
ingi. Verkið er byggt á sam
nefndri kvikmynd þar sem 
söng konan Deloris sér kærast
ann sinn, Vince, fremja morð 
og verður umhugað um sitt 
eigið líf. Fær hún vitnavernd í 
nunnuklaustrinu Saint Cather
ins sem er henni framandi 
enda verður hún að lifa eins og 
nunna. Hún fellur þó í kramið 
og nær mikilli aðdáun fyrir 
umbreytingu á kórnum sem 
öðlast frægð en það verður til 
þess að hlutirnir fara ekki eins 
og þeim var ætlað.

Krakkarnir í leikfélaginu 
leika og syngja eins og þaul
reyndir leikarar og hrein unun 
er á köflum að hlýða á söng 
stúlknanna. Kolbrún María 

Einars dóttir fer með hlutverk 
Deloris sem er stórt hlutverk í 
sýningunni. Hún er öryggið 
uppmálað, syngur gullfallega 
og fer mjög vel með hlutverk 
sitt eins og flestir í sýningunni. 
Stúlkurnar hreinlega blómstr

uðu í söngnum og m.a. söng 
Sóley Dís Heiðarsdóttir sem 
Mary Robert hreint gullfallega 
í lokin. Saman náðu þær að 
mynda hinn besta gospelkór 
sem bæði dansaði og söng af 
miklum krafti. Ásbjörn Ingi  

Ingvarsson sem Joey og 
Nicolas Leó Sigurþórsson sem 
Willy eru skósveinar Vince og 
eru senuþjófarnir í sýningunni 
sem bráðfyndnir kjánar. Þá var 
Aldís Ósk Davíðsdóttir stórgóð 
sem brussuleg nunna sem 
sýndi svo á sér nýjar hliðar.

Salurinn var greinilega vel 
með á nótunum á frumsýni ng
unni og voru leikhúsgestir 
greinilega mjög ánægðir.

Engin ætti að missa af 
þessum söngleik sem nýtur sín 
vel í Bæjabíói en sýningar 
verða á sunnudag, þriðjudag 
og miðvikudag kl. 20 en miðar 
eru seldir á midi.is. 

Verkið er leikstýrt af Júlíönu 
Söru Gunnarsdóttur, tónlistar
stjórn andi er Ásgrímur Geir 
Logason og Aníta Rós Þor
steinsdóttir er danshöfundur.

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

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

Níðsterk samskeytalaus gólf- og veggefni
Epoxy gólfefni á lagerhúsnæði, bílskúra, vaskahúsgólf og sturtubotna

Steinteppi á íbúðarhúsnæði, skrifstofur og verslanir

Brekkutröð 3, Hafnarfirði |sími 565 5300| www.epoxyflex.is | epoxyflex@epoxyflex.is

Áratuga 
reynsla!

Firði, verslunarmiðstöð, 
5. hæð (norðurturn)  

Hafnarfirði 
www.domus.is

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is | gsm 896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð  

og persónuleg þjónusta“

frítt söluverðmat 
sanngjörn söluþóknun  

fagljósmyndari

Hundraðasta „Mílan“
Daglega fara allir nemendur út í 15 mínútur og ganga eða hlaupa

Síðasta miðvikudag hlupu 
nemendur og starfsfólk 
Skarðs    hlíðarskóla Míluna í eitt 
hundr aðasta sinn. Verkefnið er 
að skoskri fyrirmynd sem 
heitir „The Daily Mile“ en um 
5000 skólar víðs vegar um 
heiminn eru þátttakendur í 
verkefninu en Skarðshlíðar
skóli er fyrsti og eini íslenski 
skólinn sem tekur þátt.

Í tilefni tímamótanna tóku 
ýmsir fleiri þátt þennan dag og 
þarna mátti sjá Rósu Guð
bjartsdóttur bæjarstjóra á 
hlaup  um, Geir Bjarnason 
íþrótta og tómstundafulltrúa og Þórdísi Gísladóttur, fyrrum há stökkvara og lektor í HÍ í 

deild heilsueflingar, íþrótta og 
tómstunda en hún heimsótti 
nokkra bekki og hvatti fólk til 
dáða fyrr um morguninn.

Rannsóknir hafa sýnt fram á 
mikinn ávinning fyrir alla með 
þessari einföldu leið. Má þar 
nefna betri líðan, aukið sjálf s
traust, betri einbeitingu, betri 
samskipti, minni streitu og 

kvíða og aukna þrautseigju. 
Auk þess er þetta öflug leið til 
að bregðast við offitu og kyrr
setu. „Það er til mikils að vinna 
og við erum nú þegar farin að 
sjá mikinn árangur efir að hafa 
farið í Míluna hundrað sinn
um,“ segir Kristín Laufey 
Reyn is dóttir deildarstjóri í 
Skarðshlíðarskóla.

Sjá líka á fjardarfrettir.is

Krakkarnir létu hráslagalegt veður ekkert á sig fá og hlupu spenntir 100. míluna.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Sýningin Systra akt slær í gegn
Enginn ætti að missa af söngleik Leikfélags Flensborgarskóla í Bæjarbíói

Nýr og betri nunnukór sló í 
gegn í klaustrinu.
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Sjá nánar og fleiri myndir á 
www.fjardarfrettir.is
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