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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

Stofnuð 1983

Sérlega falleg nýleg 4ra her b. enda íbúð 
á 3ju hæð í vönduðu vel stað settu 
lyftuhúsi.  Sérinngangur, glæsi legt 
eldhús, vandaðar innréttingar.    

Björt og falleg 4ra herb. endaíbúð á 
2. hæð með sérinn gangi í góðu og 
vel staðsettu fjölbýli efst í Áslandinu, 
útsýni. Fallegar innréttingar.

KLUKKUVELLIR 5

103,7 m² 45,9 millj. kr. 110,6 m² 46 millj. kr.

ÞRASTARÁS 46

Bæjarráð samþykkti á fundi 
sínum 28. mars sl. að vísa árs
reikningi Hafnarfjarðar kaup
staðar til fyrri umræðu í bæjar
stjórn. Í tilkynningu frá sam
skiptastjóra Hafnarfjarðarbæjar 
segir að fjárhagsstaða Hafnar
fjarðar bæjar haldi áfram að 
styrkjast þrátt fyrir miklar fjár
festingar á árinu og óhjá
kvæmilegar lántökur. Sýni árs
reikningur Hafnar fjarðarbæjar 
ábyrga fjármálastjórn og 
trausta fjárhagsstöðu.

Heildartekjur hækka um 
6,1% og eru um 25,3 milljarðar 
kr. Rekstrargjöld hækka um 

5,6% og eru tæpir 21,7 
milljarðar kr. Langtímaskuldir 
hækka um 14,6% í A hluta og 
samtals um 12,3% og eru 

heildarskuldir bæjararins tæpir 
26 milljarðar kr. og hækka um 
2.847 milljónir kr.

Sjá bls. 4.

Sjónarhornið skiptir miklu máli þegar hlutir eru skoðaðir.

50% afsláttur  

af ÖLLU í versluninni  

í apríl!

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

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

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

www.facebook.com/nytjamarkadur.hfj

Bílaverkstæði HÖGNA
Hjólastillingar og allar almennar bílaviðgerðir 

Trönuhrauni 2 • sími  555 2622 (við Hjallahraun) Alþrif
Bryngljái

Tímapantanir í síma 

565 3232
KAPLAHAUNI 22

Bættur fjárhagur en 
hækkandi skuldir

Hagnaður Vatnsveitunnar er 39% af rekstrartekjum!
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Erum með kaupanda 
að 3ja herbergja íbúð  
í Áslandinu. 

Hafið samband við 
sölumennina okkar   
í síma 520 7500

http://www.fjardarfrettir.is
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Sunnudagur 7. apríl

Fjölskyldu
guðsþjónusta kl. 11

Mánudagar

Barna og æskulýðsstarf

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

Því ber að fagna að rekstrar
niðurstaða Hafnar fjarðarkaup
staðar er þess valdandi að 
skuldaviðmið bæjarfélagsins fer 
batnandi. Það er hins vegar 
dapurt að á þeim tímum þegar 

ytri aðstæður hafa verið mjög góðar þá haldi skuldir 
áfram að hækka í stað þess að lækka eins og 
kosningaloforð gerðu ráð fyrir. Fjármagnskostnaður 
hækkaði gríðarlega á milli ára og þegar skuldir eru 
miklar er alltaf mikil áhætta vegna breytinga á 
fjármálamarkaðnum. Það er líka undarlegt að 
sveitarfélögum er gert að taka lán til byggja hjúkr
unarheimili sem er á verksviði ríkisvaldsins. Í raun 
er sveitarfélögum gert að lána ríkisvaldinu fé. Er 
það kannski dæmigert um samstarf ríkis og 
sveitarfélaga en sveitarfélög hafa verið dugleg við 
að sækjast eftir að yfirtaka verkefni sem áður voru 
á höndum ríkisins en án þess að ráða neinu um 
tekjuhliðina.

Þá er líka dapurt að horfa upp á það enn eitt árið 
að vatnsveita og fráveita íbúanna sé rekin með 
gríðarlegum hagnaði. Er það ekkert annað en dulin 
skattheimta enda er vatnsveitum ekki ætlað að vera   
sérstakur tekjustofn sveitarfélaganna heldur gert ráð 
fyrir að þau séu rekin með lágmarkshagnaði. Þrátt 
fyrir lækkun álagningarhlutfalls 2017 hækka 
tekjurnar og full ástæða til að lækka álagningar
hlutfallið ætli bæjarstjórnin ekki að eiga á hættu að 
íbúar kæri þennan gróðrarekstur vatnsveitunnar. 
Það getur ekki verið eðlilegt að vatnsveita sé rekin 
með 40% hagnaði og 30% meiri hagnaði en árið á 
undan.

Góð niðurstaða í rekstri sveitarfélaganna hefur 
ekki síst mátt þakka hagstæðum ytri aðstæðum, 
hækkandi fasteignamati, auknum útsvarstekjum og 
oft á tíðum lágum fjármagnskostnaði.

Það jákvæða er að góður agi er kominn í fjár
mála  stjórn að mestu leyti og niðurstöður vel í 
samræmi við fjárhagsáætlun. Þá er framlagning 
ársreiknings loksins í samræmi við eðlilegar kröfur 
en lengi hafði verið beðið með birtingu hans þar til 
hann var lagður til fyrri umræðu í bæjarstjórn en þar 
voru almennir bæjarfulltrúar jafnvel að sjá hann í 
fyrsta sinn.

Nú verður ársreikningurinn lagður fram til fyrri 
umræðu í bæjarstjórn í dag.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 7. apríl

Fermingarmessa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Morgunmessa miðvikudaga kl. 8.15, 

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

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 7. apríl

Fermingarmessa  
kl. 10:30

Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn  
Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Sunnudagaskóli kl. 11
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

Skipað í starfshóp 
um miðbæjar

skipulag
Bæjarráð hefur skipað Ágúst Bjarna Garðarsson, 

Lovísu Traustadóttur, Jón Inga Hákonarson, Guðmund 
Bjarna Harðarson, fulltrúi fyrirtækja, og Sigríði 
Margréti Jónsdóttir, fulltrúi Markaðsstofu Hafnar
fjarðar í starfshóp um skipulag miðbæjar Hafnar
fjarðar. Fulltrúi íbúa í hópnum er Kári Eiríksson en 
Ágúst Bjarni verður formaður hans.

Starfsmenn hópsins verða Helga Stefánsdóttir 
forstöðumaður framkvæmda og rekstrardeildar á 
um hverfis og skipulagsþjónustu, Gunnþóra Guð
mundsdóttir, arkitekt á umhverfis og skipulagsþjónustu 
og Þormóður Sveinsson, skipulagsfulltrúi á umhverfis 
og skipulagsþjónustu.

Starfshópurinn skal vinna að og koma með tillögu 
að aðferðafræði við áframhaldandi vinnu við skipulag 
miðbæjarins. 
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Firði, verslunarmiðstöð,  
5. hæð (norðurturn), Hafnarfirði

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is 
Sími:  896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð  

og persónuleg þjónusta“

Frítt söluverðmat 
sanngjörn söluþóknun  

fagljósmyndari

Langar þig að reima á þig hlaupaskóna 
og hreyfa þig úti í sumar?

Þá gefst þér tækifæri til að vera hluti af frábær um hlaupahóp en 
Hlaupahópur FH fer af stað með 8 vikna byrjendanámskeið  

þriðjudaginn 23. apríl, kl. 17.30 í anddyri Kaplakrika 
Sérstök æfingaáætlun er í boði og stefnt er að því að allir í hópnum geti hlaupið 5 km samfellt í lok námskeiðs. 

Æfingar verða á eftirfarandi tímum:
Þriðjudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Fimmtudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Laugardaga kl. 9   – frá Suðurbæjarlaug

Verð: 12.000 kr.  
Innifalið er félagsgjald til 1. okt. 2019.

Nánari upplýsingar veitir:  
annasigga74@gmail.com

www.hhfh.is

Hlaupahópur FH

hlauphopurfh

Ítrekað 
ónæði af 

skolp dælu
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og 

Kópavogssvæðis hefur sent umhverfis 
og framkvæmdaráði Hafnarfjarðar 
erindi þar sem eftirlitið beinir því til 
ráðsins að það finni varanlega og skjóta 
lausn á óvenjulegum vanda sem íbúar 
að Klukkuvöllum 9 hafa orðið fyrir.

Frá vordögum 2016 hafa íbúarnir 
Alma Björk Ástþórsdóttir og Einar 
Pétursson margítrekað haft samband 
við heilbrigðiseftirlitið vegna hávaða 
og annars ónæðis sem þeir verða fyrir 
vegna staðsetningar á skolpdælum sem 
eru í brunni við hús þeirra. Dælurnar 
þjóna fjölda húsa í næsta nágrenni 
heimila þeirra. Hefur heilbrigðiseftirlitið 
áframsent umkvartanir þeirra til ýmissa 
forsvarsmanna hjá Hafnarfjarðarbæ.

Hefur eftirlitið staðfest að hávaði og 
titringur frá dælunum leiði inn í 
húsnæði og sé það hvimleitt ónæði sem 
fólkið hafi neyðst til að umbera allt of 
lengi. Hefur fráveitan gripið til ýmissa 
ráða til að draga úr óþægindunum að 
þær aðgerðir hafa ekki dugað.

Barnakóramót var haldið í Víðistaða
kirkju sl. laugardag og tóku sjö kórar 
þátt í mótinu, fimm á fyrra hluta þess 
og tveir á seinni hluta þess fyrir eldri 
kórana.

Hvorum hluta lauk með tónleikum 
og sungu kórarnir bæði hver í sínu lagi 
og síðar allir saman.

Kórarnir sem tóku þátt voru 
Barnakór og Unglingakór Hafnar
fjarðarkirkju, Litli kór og Kór Öldutúns
skóla, Barnakór Víðistaðakirkju og 
Litli og Miðkór Lækjarskóla.

Það ómaði því fallegur söngur í 
Víðistaðakirkju allan laugardaginn.

Öflugt barnakóramót

Kór Öldutúnsskóla.

Unglingakór Hafnarfjarðarkirkju.
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Bergsteinn Jónsson, framkvæmda
stjóri UNICEF á Íslandi, og Rósa 
Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnar
fjarðar, undirrituðu nýlega samstarfs
samning um innleiðingu á Barnasátt
mála Sam einuðu þjóðanna og stefnir 
bæjarfélagið að því að hljóta viður
kenningu sem barnvænt sveitarfélag 
UNICEF á Íslandi. Með undirrituninni 
skuldbinda fulltrúar Hafnarfjarðarbæjar 
sig til þess að setja upp „barnaréttinda
gleraugun“ þegar verk og ákvarðana
ferli eru skoðuð og að forsendur 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
gangi sem rauður þráður í gegnum 
þjónustu sveitarf élagsins. 

SVEITARFÉLÖG  ÓRJÚFAN
LEGUR ÞÁTTUR Í INNLEIÐ
INGU BARNASÁTTMÁLANS
Í kjölfar þess að Alþingi lögfesti 

Barnasáttmálann í febrúar 2013 hafa 
skapast umræður um hlutverk og 
ábyrgð íslenskra sveitarfélaga við 
innleið ingu sáttmálans.  Barnaréttar
nefnd Sameinuðu þjóðanna og 
umboðs maður barna hafa bent á að 
sveitar félög séu órjúfanlegur þáttur í 
innleiðingu hans. Þótt ríkisvaldið beri 
formlega ábyrgð á að uppfylla Barna
sáttmálann verður hann aldrei inn
leiddur nema í samstarfi við sveitar

félögin. Það eru sveitarfélögin sem 
annast stærstan hluta þeirrar þjónustu 
sem hefur bein áhrif á daglegt líf barna. 

Undirbúningur að innleiðingu sátt
málans hefur tekið rúm tvö ár í stjórn
kerfinu. Á fundi bæjarstjórnar 7. 
desember 2016 var samþykkt að fela 
bæjarráði að stofnun stýrihóps um 
verkefnið og að óska eftir samstarfi við 
Unicef og Akureyrarbæ að innleiða 
Barnasáttmálann. Kom framkvæmda
stjóri Unicef á fund bæjarráðs strax 6. 
apríl 2017. Nú mun innleiðingin hefjast 

af fullum krafti í haust og reiknað er 
með að hún taki um tvö ár.

INNLEIÐINGARLÍKAN OG 
VIÐURKENNING
Innleiðingarlíkanið barnvæn sveitar

félög er aðgengilegt á vefsíðunni www.
barnvaensveitarfelog.is og geta áhuga
samir nálgast þar upplýsingar um 
innleiðingu Barnasáttmálans. Innleið
ingarferlið mun hefjast af fullum krafti 
í haust og tekur tvö ár en skiptist í 8 
skref. Að því loknu geta sveitarfélögin 

sótt um viðurkenningu frá UNICEF 
sem barnvæn sveitarfélög.  Viður
kenningin er háð því að starfsfólk 
UNICEF meti sem svo að innleiðingin 
hafi verið réttindum barna í sveitar
félaginu til framdráttar og unnið hafi 
verið eftir hugmyndafræði líkans ins. 
Til að viðhalda viðurkenningunni þarf 
sveitarfélag að halda innleiðingunni 
áfram, setja sér ný markmið og óska 
eftir nýju mati að þremur árum liðnum. 

Innleiðing Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna hafin í Hafnarfirði
Undirbúningur að innleiðingu sáttmálans hefur tekið rúm tvö ár í stjórnkerfinu

Bæjarstjóri og framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi og aðtandendur verkefninisins við undirritunina.

Fjármunagjöld hækkuðu líka verulega 
eða um 34,6% og námu á síðasta ár 1,8 
milljónum kr. en það er kostnaðurinn við 
að hafa fjármuni að láni.

ÞJÓNUSTUVEITUR 
BÆJARBÚA MEÐ MIKINN 
HAGNAÐ
Það vekur athygli að hagnaður Vatns

veitu Hafnarfjarðar, sem ekki er ætlað að 
hafa mikinn hagnað, eykst enn og er 
39% af tekjum. Hagnaðist bæjarfélagið á 
eigin þegnum um 162 milljónir kr. og af 
fráveitunni um 288 milljónir kr. sem er 
36% hafnaður af rekstrartekjum. 

Mynda Bhluta fyrirtækin, Vatnsveita, 
Fráveita, Hafnarsjóður og Húsnæðis
skrifstofa tæp 57% af rekstrarhagnaði 
sveitarfélagsins þrátt fyrir að Húsnæðis
skrifstofan skili 84 millj. kr. halla.

Álagningarhlutfall vatnssgjalds var 
lækkað árið 2017 úr 0,075 í 0,070% en 
þáverandi bæjarstjóri, Haraldur L. 
Haraldsson, sagði þá að það væri gert þar 
sem óðeðlilega mikill hagnaður hafi 
verið af Vatnsveitunni og Fráveitunni en 
álagningarhlutfall hennar var einnig 
lækkað úr 0,165% Í 0,155%.

Þrátt fyrir það skiluðu bæði Vatnsveitan 
og Fráveitan miklum hagnaði 2017 og 
eykst hann enn hjá Vatnsveitunni og er 
nú 39% af rekstrartekjum eða 162 
milljónir kr. Fáveitan skilar mun meiri 
hagnaði, 288 millj. kr. eða 36% af 
rekstrar  kostnaði en hagnaðurinn var 
41% 2017.

Skoða má ársreikning Hafnar fjarðar
kaupstaðar á vef bæjarins.

Framhald af forsíðu

Ársreikningur
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Ferðamála, iðnaðar og ný  sköp unar
ráðherra hefur staðfest tillögu stjórnar 
Framkvæmdasjóðs ferða mannastaða 
um styrkveitingar úr sjóðnum vorið 
2019. Seltún og Leiðarendi voru þeir 
staðir innan bæjarmarka Hafnarfjarðar
bæjar sem fengu styrk úr sjóðnum.

Veittar voru 12 milljónir kr. til áfram
haldandi uppbyggingar í Seltúni. Er 
styrkurinn veittur til að bæta aðstöðu, 
þ.m.t. til útivistar á öllu svæðinu, þjón
ustu og gönguleiðir. Salernismál þarf 
sérstaklega að bæta, en stækkun á 
salernis aðstöðu hófst á árinu 2018. 
Fylgja þarf eftir þeirri áætlun sem fram 
kemur í staðfestu deiliskipulagi.

Veittur var 3,750 milljón kr. styrkur 
til að vinna deiliskipulag fyrir hellinn 

Leiðarenda við Bláfjallaveg og til að 
marka honum stefnu til framtíðar sem 
og til að tryggja að ekki verði frekari 
skemmdir á honum og við hann.

Styrkir til uppbyggingar í 
Seltúni og við Leiðarenda
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Úr leiðarenda

Seltún
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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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„Kafgarður“
Háflóð og vel flæddi yfir Norðurgarðinn

Stefnt er að viðgerð á Norðurgarðinum þó ekki hafi verið tekin ákvörðun um 
að hann verði gerður upp í upprunalegri mynd. Hann er bókstaflega djúpt 
sokkinn og löngu orðið tímabært að lagfæra þennan sögulega hafnargarð.
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Öflugt atvinnulíf er undirstaða hvers 
samfélags. Mikilvægt er að til sé skýr 
og markmiðsbundin stefna í atvinnu
málum í hverju sveitarfélagi. 
Því miður er slík stefna ekki 
til hér í Hafnarfirði í dag. Afar 
mikilvægt er að úr því verði 
bætt hið fyrsta. 

MIKILVÆGI 
SKÝRRAR STEFNU Í 
ATVINNUMÁLUM 
Öllum má ljóst vera að það 

er mikilvægt að sveitarfélagið 
kosti kapps um það að skapa hagkvæm 
skilyrði fyrir atvinnulífið og fyrirtækin í 
bænum. Til að tryggja skilvirka aðkomu 
Hafnarfjarðarbæjar að almennum og 
sértækum verkefnum er nauðsynlegt að 
móta skýra stefnu í atvinnumálum. 
Hafnar fjarðarbær á að leitast við að 
skapa kjörumhverfi þar sem ein
staklingar og fyrirtæki sjá tækifæri í því 
að stofna til atvinnurekstrar. Bæjar
yfirvöld eiga einnig að gera sér far um 
það að gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að atvinnulíf í Hafnarfirði 
byggi á fjölbreytni, háu þekkingarstigi, 
sköpunarkrafti, öflugum útflutningi og 
verðmætasköpun. 

MÓTUN HAGKVÆMS 
SKIPU LAGS ATVINNULÍFI 
TIL HEILLA 
Til að þess verði kostur skiptir máli 

að bærinn stuðli að mótun hagkvæms 
skipu lags atvinnusvæða sem stuðli að 
grænni og sjálfbærri bæjarþróun og 
skapandi bæ. Einnig er mikilvægt að 
stuðla að fjölbreyttum búsetukostum 

sem jafnframt séu í góðum tengslum 
við atvinnusvæði með vistvænum/
sjálfbærum samgöngum. Þannig þurf

um við markvisst að tryggja 
sam hæfingu skipulags, 
lóðaúthlut ana, framkvæmda 
og stefnu mótunar sem eru 
nauðsynlegar grunnforsendur 
fyrir eftir fylgni atvinnustefnu.

AÐKOMA FYRIR
TÆKJA OG ANNARRA 
HAGSMUN AÐILA Í 
BÆNUM 

Atvinnustefna verður ekki mótuð 
nema í góðri samvinnu við hafnfirskt 
atvinnulíf og íbúa bæjarins. Markvisst 
samráð við þessa aðila verður að koma 
til ef vel á að takast. Markaðsstofa 
Hafn   ar  fjarðar var m.a. stofnuð árið 
2015 til þess að efla hafnfirskt at vinnu
líf. Alls eru 83 fyrirtæki í Hafnar firði 
sem eiga aðild að Mark aðsstofunni. Þar 
er mikilvægur vett vangur til stefnu
mótunar. Á vegum Markaðs stofunnar 
er nú unnið að markaðsstefnumótun 
fyrir bæinn okkar. Vonandi mun þar 
birtast vísir að stefnu okkar í 
atvinnumálum. 

SKÝRIR VEGVÍSAR Í 
BLÓMSTRANDI 
SAMFÉLAGI
Í Hafnarfirði eru góð vaxtarskilyrði 

fyrir fjölbreytt, sjálfbært og skapandi 
atvinnulíf sem mætir metnaði og 
þörfum íbúa svæðisins. Við þurfum 
bara að vita hvert við stefnum og þá 
þurfa vegvísarnir að vera skýrir. 

Höfundur er bæjarfulltrúi.

Friðþjófur Helgi 
Karlsson

Atvinnustefna 
Hafnar fjarðar óskast 

Lionsfélagar selja Rauðu 
fjöðrina um helgina

Helgina 5.7. apríl munu Lionsfélagar 
um land allt selja Rauða fjöður til þess 
að safna fyrir tækjabúnaði fyrir sykur
sjúka sjónskerta og blinda, markmiðið 
er að safna að lágmarki fyrir tveimur 
augnbotnamyndavélum sem staðsettar 
verða á innkirtladeild Landspítalans og 
á þjónustu og þekkingarmiðstöð 
blindrafélagsins. Lionsfélagar verða á 
fjölförnum stöð um í öllum stærstu 

sveitarfélögum landsins, t.d. verslunar
miðstöðum, versl unum og víðar. 

Landsmenn eru hvattir til þess að 
taka Lionsfélögum vel og styrkja átak
ið. Þeir sem vilja leggja málinu lið með 
öðrum hætti er bent á heimasíðuna 
Lions.is og söfnunarsímanúmerin 
908110 1, 908110 3 og 908110 5 fyrir 
eitt, þrjú eða fimm þúsund krónur. 

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg þjónusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is
ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Inger Steinsson

Glæsilegur hópur tónlistarnema kom 
fram á svæðistónleikum Nótunnar 
2019 í Salnum í Kópavogi 16. mars sl. 
Þessir nemendur komu úr Kraganum, 
af Suðurlandi og Suðurnesjum. Flutt 
voru 22 verk fyrir mismundandi 
hljóðfæri, bæði samleikur og ein
leiksverk. Í lokin voru 7 atriði valin 
áfram til að taka þátt í Lokahátíð 
Nótunnar sem fram fer í Hofi á Akureyri 
næstkomandi laugardag 6. apríl. 

Af þeim 5 atriðum sem Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar var með komumst tvö 
áfram, í grunnnámi þær stöllur Sóley 
Arna Arnarsdóttir og Valgerður Bára 
Baldvinsdóttir sem leika á gítar. Léku 
þær lagið Milonga eftir Th. Tisserand 
og í Opnum flokki Sinfóníuhljómsveit 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar undir 
stjórn Ármanns Helgasonar með lagið 
Mambo úr West Side Story eftir L. 
Bernstein.

Tvö atriði úr Hafn
ar firði valin áfram 

á Loka hátíðina

Sinfóníuhljómsveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar er komin í úrslitin.
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HANDBOLTI: 
3. apríl kl. 19.30, Kaplakriki 

FH  Akureyri,  úrvalsdeild karla

3. apríl kl. 19.30, Vestmannaeyjar 
ÍBV - Haukar,  úrvalsdeild karla

5. apríl kl. 18, Ásvellir 
Haukar U  Stjarnan U,  1. deild karla

5. apríl kl. 18, Víkin 
Víkingur - FH U,  1. deild karla

5. apríl kl. 20, Kaplakriki 
FH  Afturelding,  1. deild kvenna

6. apríl kl. 19, Ásvellir 
Haukar  Valur,  úrv.deild karla

6. apríl kl. 19, KA heimilið 
KA - FH,  1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  ÍBV: (þriðjudag)

Fram  Haukar: 2429
ÍR  FH: 1920

ÚRSLIT KARLA:
FH  Valur: 2628

Haukar  Afturelding: 2219
Þróttur  Haukar U: 2233

FH U  Fjölnir: 2433

KÖRFUBOLTI: 
ÚRSLIT KVENNA:

Haukar  Skallagrímur: 10459

KNATTSPYRNA: 
ÚRSLIT KARLA:

KR  FH: 32

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Opnunarpartý Hamarsins, nýja ung
mennahússins að Suðurgötu 14, verður 
haldið 5. apríl klukkan 20 og stendur 
fram til miðnættis. 

Þar koma fram fjölmargir listamenn 
og segjast aðstandendur hátíðarinnar 
vera mjög stoltir af dagskránni.

„Það sem gerir þetta kvöld enn ein
stakara er að listamennirnir eru allir að 
styðja við opnunina með því að koma 
fram í góðgerðarskyni,“ segir John 
Friðrik Bond Grétarsson forstöðumaður 
hússins. „Og við viljum að það komi 
vel til skila að þetta er vímu, áfengis 
og tóbakslaus viðburður,“ segir John 
Friðrik. Opnunarpartýið er opið ung

mennum á aldrinum 1625 ára. Þeir 
sem koma fram eru MaxiXDaxi, Darri, 
Dúkkulísurnar, Little Menace, 
Kebabibois & Doktor Lazer, 200 
Mafia, Sprite Zero Klan, Sigga Ósk, 

Séra Bjössi og Ragga Holm. Auk 
þessara listamanna mun Uppistand.is 
hita upp. 

Hátíð á formlegri opnun nýs 
ungmennahúss

Notendur völdu nýlega nafnið Hamarinn sem nafn á ungmennahúsinu

Úr ungmennahúsinu Hamrinum.

Vertu með í 
páskaleik Góu 

á goa.is!

6. apríl er Norræni fataskiptidagurinn 
en viðburðurinn á uppruna sinn til 
Svíþjóðar árið 2010 en hefur síðustu 4 
ár verið haldinn víðs vegar um Dan
mörku, Finnland, Noreg og Sví þjóð 
með áherslu á endurnýtingu og skipti
menningu.

Fataskiptimarkaður var haldinn á 
Ísladni í fyrsta skipti  fyrra. Tilgangurinn 
með markaðinum er að veita umhverfis
væna leið til þess að endurnýja fata
skápinn og losna við flíkur sem eru 
ekki lengur í notkun. Hamarinn ætlar 
að taka þátt í ár og styðja við þetta flotta 

framtak en þá getur fólk mætt frá kl. 10 
til 13 á laugar daginn til að skila af sér 
fötum. Mark aðurinn verður kl. 1316.

Fólk getur komið með föt sem það 
vill losna við og gengið út með önnur 
föt eða ekki eða einfaldlega mætt og 
gengið út með þau föt sem þér líst á.

Fólk sem kemur með borð þarf að 
vera viljugt að gefa það sem það kemur 
með. Hver sem er getur tekið það sem 
vill.

Fataskiptimarkaðurinn er opinn 
öllum sem hafa áhuga á öllum aldri. 
Hægt er að skoða nánar um viðburðinn 
á facebook síðunni Hamarinn, ung
mennahús.

Fataskiptimarkaður 
í ungmennahúsinu Hamrinum á laugardag kl. 13-16

Fataskiptimarkaðurinn er að 
skandanavískri fyrirmynd.

Þann 7. apríl verður haldin þríþraut 
sem er sú fyrsta sinnar tegundar á 
Íslandi svo vitað sé en hún hefst með 10 
km keppni á gönguskíðum í Bláfjöllum, 
síðan hjóla þátttakendur um 22 km frá 
Bláfjallaafleggjaranum og hjóla í átt til 
Hafnarfjarðar og að Hamranesnámunni 
við Hvaleyrarvatnsveg og hlaupa svo 
um 5 km í kringum Ástjörnina og lýkur 
keppninni við Ásvallalaug.

Þríþrautin er til styrktar Snorra 
Einarssyni besta skíðagöngumanni 
Íslands fyrr og síðar, sem keppir í 
heimsbikarnum. Snorri var einungis 18 
sekúndur frá því að lenda í 3:ja sæti á 
heimsmeistaramótinu í 50 km í Seefeld 
í Austurríki í vetur. Árangur sem er 
alveg hreint ótrúlegur í þessari erfiðustu 
íþrótt í heimi. Hann hefur skipað sér 
sess á meðal þeirra 30 bestu með 

nokkrum göngum í vetur. Allur ágóði af 
þríþrautinni rennur óskipt til hans.

Keppnin hefst sunnudaginn 7. apríl 
kl. 10:00 við Ullarskálann í Bláfjöllum.

Mótshaldarar ferja skíði, stafi og skó 
keppenda frá Bláfjöllum og að 
Ásvallalaug en keppendur koma 
hjólum sínum, hjólaskóm og hjálmi 
fyrir í hjólagrind við Blá fjalla
vegsafleggjarann til Hafnarfjarðar, eftir 
hjólalegginn eru hjólin svo flutt í 
Ásvallalaug í sendibíl, en alls staðar 
verða vaktmenn sem gæta búnaðarins.

Kl. 13:30 verður verðlaunaafhending 
við Ásvallalaug.

Skráning var á netskraning.is til 
þriðjudags en nánari upplýsingar má 
finna á Facebook síðunni Þríþraut 
SkíðiHjólHlaup.

Gönguskíðaþríþraut
Sunnudaginn 7. apríl og endar við Ásvallalaug

Auglýsingar
sími 565 3066  896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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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!

Við Miklaholt á Hvaleyri 
blasir við varða, hlaðin úr 
erlendu grjóti. Ekkert skilti er 
þar sem varðan er og sennilega 

eru margir sem vita ekkert um 
tilurð hennar. 

Varðan var gjöf íbúa í Sveio 
í VNoregi og er minnisvarði 
um Flóka Vilgerðarson,  
HrafnaFlóka sem talið er að 
hafi komið til Hafnarfjarðar 
um 860. Var minnisvarðinn 
afhjúpaður 12. júlí 1997 í 
tengslum við Víkingahátíð.

Í síðustu viku kom hingað 
18 manna ungmennahópur 
ásamt fylgdarliði, m.a. Jorunn 
Skåden, bæjarstjóra í Sveio 

sem er aðeins 5.600 manna 
samfélag. Er mikill áhugi í 
Sveio á Íslandi og þar er einnig 
sams konar varða og sjá má á 
Hvaleyri.

Ungmennin hittu hér fulltrúa 
Ungmennaráðs Hafnarfjarðar 
funduðu með þeim og skiptust 
á upplýsingum og hugmynd
um. Heimsótti hópurinn m.a. 
Bessastaði þar sem Guðni Th. 
Jóhannesson, forseti Íslands 
tók á móti hópn um. Heimsóttu 
þau Alþingi, fóru í Bláa lónið, 
fóru í sund og bæjarrölt en 
hópurinn borðaði saman, bæði 
föstudags og laugardagskvöld 

með Ungmennaráði Hafnar
fjarðar.

Sveio er töluvert stærra að 
flatarmáli en Hafnarfjörður en 
strjálbýlt. Fólk sækir atvinnu 
mikið útfyrir sveitarfélagið en 
þar er ríkt menningarlíf og 
menningarminjar margar og 
vel haldið utan um þær og þær 
skráðar. 282 vötn, stór og smá 
eru að finna í Sveio og er 
fiskur í þeim flestum. Sveio 
liggur við vesturströnd Noregs, 
rétt norðan við Haugasund, 
mitt á milli Stavangurs og 
Bergen.

Sagði Olav Bergmål sem 
starfar með ungmennunum að 
áhugi á þessum tengslum 
Hafnarfjarðar og Sveio sé mik
ill í Sveio og vonast hann til 
þess að hægt sé að auka 
samstarf sveitarfélaganna og 
halda á lofti sögunni um 
HrafnaFlóka.

Olav segir að ferðin til 
Íslands hafi ekki síður komið 
til vegna þess að Garð bæing
urinn Svav ar Friðriksson starf
ar í grunn  skólanum í Sveio en 
farið er með ungmenni í lengri 
ferðir á þriggja ára fresti.

Hafnfirsku og norsku ungmennin í heimsókn hjá Forseta Íslands.

Komu frá Sveio eins og 
HrafnaFlóki fyrir 1.200 árum 

18  ungmenni frá Sveio í Noregi í heimsókn í Hafnarfirði

Olav Bergmål og Jorunn Skåden bæjarstjóri í Sveio.

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

1. apríl 2019
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