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Lyfjafyrirtækin Coripharma 
og Teva hafa undirritað sam
komulag um kaup Cori
pharma á lyfjaþróun Actavis í 

Hafnarfirði. Kaupverðið er 
ekki gefið upp. 

Við kaupin eignast Cori
pharma lyfjaþróunarverkefni 

sem starfsfólk Actavis hefur 
unn ið að síðustu misseri, 
ásamt tækjum til rannsókna 
og lyfjaþróunar. Þá kaupir 
Coripharma þrjár byggingar 
við Reykjavíkurveg 78 og 80 
sem bætast við lyfjaverk
smiðjuna  sem Coripharma 
keypti af Teva í fyrra.

Coripharma hefur sérhæft 
sig í framleiðslu lyfja fyrir 
önnur lyfjafyrirtæki um heim 
allan, og mun nú einnig bjóða 
þeim þjónustu sem snýr að 
rannsóknum og þróun ásamt 
því að þróa sín eigin lyf.

Framhald á bls. 4
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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

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Falleg endaíbúð á annarri hæð með 
bílskúr í þessu vinsæla fjölbýlishúsi við 
Lækinn. Fallegt útsýni yfir Lækinn.  Gott 
aðgengi.    

Sjarmerandi einbýlishús vel staðsett í 
Suðurbænum. Falleg lóð með heit-
um potti  og verönd. Frábær stað-
setn   ing. Mikið endurnýjað á s.l. árum.

Sérlega falleg 5 herbergja íbúð á 
tveimur hæðum í mjög góðu litlu 
fjölbýli í Setbergshverfinu. Fjögur 
góð svefnherbergi. 

LÆKJARGATA 28

127,7  m² 64,9 millj. kr. 145 m² 62,9 millj. kr. 144,6 m² 54,5 millj. kr. 

HLÍÐARBRAUT 2 TRAÐARBERG 1

Höfuðstöðvar Coripharma við Reykjavíkurveg.

Bílaverkstæði HÖGNA
Hjólastillingar og allar almennar bílaviðgerðir 

Trönuhrauni 2 • sími  555 2622 (við Hjallahraun)

Coripharma tekur við 
lyfjaþróun Actavis

Lyfjaframleiðsla og lyfjaþróun aftur á fullt í Hafnarfirði

20% afsláttur  
á öllum steikum  í  maí 
Sumarið er komið hjá okkur á A.Hansen,  ómótstæðilegt tilboð út mánuðinn. 

Við bjóðum upp á frábært úrval  
af ljúffengum mat!
Opið frá 17:30-22 alla daga
Borðapantanir í síma 5651130
Karaoke á A.Hansen Bar  
öll fimmtudags-laugardagskvöld.

A. Hansen  |  Vesturgötu 4   |  www.ahansen.is 

http://www.fjardarfrettir.is
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Sunnudagur 12. maí

Fjölskylduguðs-
þjónusta kl. 11

Uppskeruhátíð barnastarfsins
Grill og ýmislegt skemmtilegt eftir messu.

 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 

Sem betur fer fjölgar göngu 
og hlaupafólki í upplandi bæjar
ins. Eitt af markmiðum Ratleiks 
Hafnarfjarðar hefur verið að 
auka áhuga bæjarbúa á fallegu 
og fjölbreyttu upplandinu og það 

hefur sannarlega tekist. Sífellt fleiri þekkja betur 
söguna, jarðfræðina og það sést á gönguleiðunum 
að um þær er farið.

Hins vegar er lítið sem ekkert viðhald á þessum 
leiðum. Jafnvel gönguleiðir neðan við byggðina í 
Áslandinu, við Ástjörnina eru illa farnar og ekkert 
nema skorningar. Leiðin umhverfis Stórhöfðann 
hefur sennilega aldrei verið mjög greið en ekki 
batnar þegar hún þarf að þola ánauð fárra hesta
manna og mótórhjolamanna á vorin þegar hún er 
sem blautust. Nú hefur verið lagður reiðvegur að 
þessari leið, reiðvegur sem hvergi hefur verið 
kynnt ur og hver veit hvert framhaldið á að vera. 
Ætla menn virkilega að senda umferð hestamanna 
um stórgrýttan slóða sem mikið hefur runnið úr? 
Göngufólk hefur ekki verið hávært en fólki blöskrar 
að ekkert sé að gert til að laga þessa stíga. Þeir sem 
ráða málum geta fengið leiðsögn um stígana og ef 
þeir treysta sér ekki má sýna þeim nokkrar myndir 
sem sýnir ástandið!

Enginn göngumaður kallar eftir malbikuðum 
stígum enda eru góðir malarstígar gulli betri og 
miklu betri undir fót en malbikið. Hætt er við að 
þeir sem taki ákvarðanir um stíga framtíðarinnar 
séu ekki vel kunnugir í upplandinu og því mikilvægt 
að útivistarfólk taki höndum saman og veiti ráðgjöf 
til þeirra sem taka ákvarðanir.

– Það er athyglisvert að sjá hvernig misjöfn túlkun 
er lögð í afkomu bæjarins á síðasta ári. Bæjarstjóri 
keppist við að upplýsa að skuldavið bæjarins hafi 
ekki verið lægra í langan tíma. Það er gott og 
blessað enda er það viðmið til að ákvarða hvort 
bæjarsjóður þurfi að fara undir sérstakan verndar
væng og stýringar opinberra yfirvalda. Við getum 
sem betur fer látið slíkt tilheyra sögunni. Hins vegar 
hefur hér verið bent á að skuldir sveitarfélagsins 
hafa hækkað og aðrir bent á að skuldahlutfall hafi 
hækkað, þ.e. heildarskuldir og skuldbindingar í 
hlutfalli við reglulegar tekjur. Það hlýtur að vera 
grafalvarlegt mál í því góðæri og miklu skattheimtu 
sem verið hefur. Ekkert stefnir í að skuldirnir muni 
lækka eða að tekjurnar muni aukast.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 12. maí

Messa kl. 11 
Afmælisfagnaður 50, 60 og 70 
ára fermingarbarna, sem flytja 

hugvekju og lesa.
Hádegisverður í Hásölum á eftir. Skráning hjá 

kirkjuverði í síma 520 5700.

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 12. maí

Messa kl. 11
Kór Víðistaðakirkju sygnur.

Prestur: Sr. Stefán Már Gunnlaugsson.
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

Þrjú gull á 
bikarmóti

Bikarmót í taekwondobardaga

Bikarmót Taekwondosambands Íslands var haldið 
helgina 27.28. apríl í húsnæði Ármanns í Laugardal. 
Á mótinu kepptu 12 iðkendur frá Björk í bardaga. 

Bjarkarkrakkarnir stóðu sig glæsilega þar sem 
meðal annars Leo Speight fékk gull í A senior 80,  
erfiðasta flokki mótsins, Sigurður Pálsson fékk silfur 
í sama flokki. Anton Orri fékk Gull í B cadet 52, 
Ísabella Speight fékk silfur í A cadet 51 og Jóhannes 
Cesar fékk silfur í A cadet 61. Í minior flokki fengu 
svo Steinar  Grétarson gull og Marel Jónsson fékk 
silfur auk fjögurra bronsverðlauna.

Frá vinstri: Ísabella Alexandra Speight, Sigurður 
Pálsson, Anton Orri Heiðarsson og Leo Anthony 
Speight.

Stígar eða urð?
Svona er hinn þekkti Stórhöfðastígur þar sem hann 

er mest farinn, illfær og runnið úr honum. 

Nýr reiðvegur kemur inn á Stórhöfðastíginn.

Lítið sem ekkert viðhald er á stígum og slóðum í 
bæjarlandinu sem þarf þó ekki að vera mjög dýrt.
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Fjölskylduhátíð 
Fríkirkjunnar 

skrúðganga frá Fríkirkjunni kl. 11  
Lúðrasveit Hafnarfjarðar leiðir gönguna

Hljómsveitin byrjar að spila fyrir kl. 11 
svo við hvetjum alla til að vera tímanlega. 
Tilvalið að kippa með sér fána, blöðrum 
eða veifum.

Þið eruð hjartanlega velkomin!

í  H e l l i s g e r ð i 
s u n n u d a g i n n   1 2 .  m a í

hátíðardagskrá í Hellisgerði
•  Hljómsveit kirkjunnar leiðir dagskrá fyrir alla fjölskylduna. 
•  Kríla- og barnakórar kirkjunnar syngja. 
•  Svo er að sjálfsögðu grillveisla á eftir.

Fundur með væntanlegum 
fermingarbörnum og foreldrum

Miðvikudagskvöldið 15. maí kl. 20 verður 
kynningarfundur með væntanlegum fermingarbörnum og 
foreldrum þeirra. Kór og hljómsveit kirkjunnar leiðir söng.

Bent er á rafræna skráningu  
á heimasíðu kirkjunnar frikirkja.is

Aðalsafnaðarfundur 
Aðalfundur Fríkirkjusafnaðarins í Hafnarfirði verður 

fimmtudagskvöldið 23. maí kl. 20.

Fundurinn fer að þessu sinni fram í kirkjunni.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.
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11. maí kl. 14

Starf eldri borgara í Ástjarnarkirkju safnar fyrir útbúnaði í eldhús kirkjunnar.
Fyrsta spjald kostar 1.000 kr.  Hvert spjald umfram það kostar 500 kr.

 

 

AÐALFUNDUR  
MARKAÐSSTOFU  
HAFNARFJARÐAR 
 
Verður þriðjudaginn 21. maí kl. 18:00 í Hafnarborg 
 

Dagskrá: 

 Skýrsla stjórnar 2018 - 2019 

 Ársreikningur 2018 

 Starfs- og fjárhagsáætlun 2019 - 2020 

 Ákvörðun árgjalds 

 Samþykktir MsH 

 Kosning stjórnar 

 Kosning skoðunarmanna reikninga 

 Markaðsstefnumótun fyrir Hafnarfjörð 

 Önnur mál 

Áætlað er að 54 starfsmenn þróunar
einingarinnar flytjist til Coripharma 8. 
maí. Um 40 manns hafa unnið að 
uppbyggingu Coripharma í Hafnarfirði 
síðan í fyrra. 

„Við höfum frá upphafi stefnt að því 
að byggja upp lyfjafyrirtæki sem nýtir 
þá reynslu og þann kraft sem er hér 
þegar til staðar, sem má  að hluta rekja 
til þess tíma sem Actavis var hvað 
öflugast, en við ætlum ekki síður að 
byggja upp framsækið frumkvöðla
fyrirtæki sem sækir á nýjar slóðir. 
Okkar áætlanir hafa miðað við að 
tvöfalda starfsmannafjölda fyrirtækisins 
á árinu 2019, og aftur 2020 þegar 
verksmiðjan verður farin að framleiða á 
fullum afköstum. Við réðum 35 
fyrrverandi starfsmenn Actavis eftir að 
við keyptum verksmiðjuna í fyrra og 
erum að ná markmiði ársins. Auk þess 
bætist nú við öll þessi reynsla í 
rannsóknum og þróun,“ segir Bjarni K. 

Þorvarðarson, forstjóri Coripharma í 
tilkynningur. Segir í tilkynningunni 
segir að Coripharma reikni með fyrstu 
lyfjunum úr lyfjaþróunarverkefnum í 
sölu á árinu 2021. Framleiðslugetan er 
allt að 1,2 milljarður eininga.

Coripharma kaupir
Framhald af forsíðu

Bjarni K. Þorvarðarson forstjóri.
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Frá opnun verksmiðjustækkunar 2011

Gaflarkórinn, kór eldri borgara í 
Hafnarfirði, fagnaði 25 ára söng afmæli 
sínum með glæsilegum tón leikum í 
Víðistaðakirkju sl. miðvikudag.

Garðakórinn, vinakór í Garðabæ 
söng einnig við góðar undirtektir en 
mesta gleðin var þegar Gaflarakórinn 
söng þekkt dægurlög og naut góðrar 
aðstoðar Arnar Arnarsonar gítarleikara 
og Guðmundar Pálssonar.

Á tónleikunum var Ágústu Hannes
dóttur færð blóm en hún hefur sungið 
með kórnum frá upphafi og ávallt verið 
mjög virk í starfi hans. Margir þekkja 
Ágústu úr fiskbúðinni við Kirkjuveg 
sem hún og Hallgrímur Steingrímsson 
maður hennar ráku.

Kóramót eldri borgara verður í 
Víðistaðakirkju á laugardaginn 18. maí 
og hefjast tónleikar 5 kóra kl. 16.

Hefur sungið í 
kórnum fá stofnun

Ágústa hefur sungið í Gaflarakórnum í 25 ár

Kristbjörg Jónsdóttir formaður kórsins færir Ágústu Hannesdóttur blóm.
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Námskeiðin standa yfir í tvær vikur, alla virka daga, eða 10 skipti.

Nánari upplýsingar og innritun 
má finna á www.sh.is

Bráðskemmtileg námskeið 
sem allir hafa gaman af!

Tímabil í boði:
6. - 20. júní  

1 námskeið í Suðurbæjarlaug

24. júní - 5. júlí
8. - 19. júlí

22. júlí - 2. ágúst

Sumarsund  
fyrir börn 4-10 ára

Sundfélag Hafnarfjarðar verður með 
sundnámskeið fyrir börn, bæði synd og ósynd, 
í Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug.

styrkir barna og unglingastarf SH
Sundfélag Hafnarfjarðar
sh@sh.is • 555 6830 • www.sh.is

Íslandsmóti garpa í sundi lauk í  
Laugardalslaug sl. laugardag og það 
var Sundfélag Hafnarfjarðar sem stóð 
uppi sem sigurvegari í stigakeppni 
félag  anna, annað árið í röð.

SHingar voru fjölmennir að venju 
og unnu meðal annars 89 gullverðlaun 

og fengu meira en tvöfalt fleiri stig en 
næsta félag.

Garpasund er sund eldri sundmanna 
og keppt í fjölmörgum aldursflokkum. 
Fjölmörg garpameta voru sett á mótinu 
og er nú verið að renna í gegnum 
úrslitin og staðfesta þau hjá SSÍ.

SHingar fengu 3 gull, 5 silfur og 5 
brons í 7074 ára aldurshópnum og 9 
gull, 5 silfur og 1 brons í 6569 ára 
aldurshópnum. Greinilega öflugir elstur 
keppendur þeirra.

Það voru hins vegar 5054 ára 
keppendur SH sem voru öflugastir en 

þeir náð í 35 verðlaun, 13 gull, 14 silfur 
og 8 brons.

Eldri sundmenn hjá SH hafa lengi 
verið öflugir og hafa margoft hampað 
Íslandsmeistaratitli liða.

HEILDARSTIGASTAÐA 
FÉLAGA:
1. SH  1.507
2. Sunddeild Breiðabliks  734
3. Sundfélagið Ægir  483
4. UMSB  124
5. ÍA  72
5. 3N  72
7. Austri  70
8. Esslingen  27
9. Stjarnan  22
10. Fjölnir  19

Eldri sundmenn SH bestir sundmanna
Hömpuðu enn einum Íslandsmeistaratitli félagsliða nú um helgina

Kampakátir keppendur Sundfélags Hafnarfjarðar – SH Garpar.

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR
Eina vikulega bæjarblaðið!
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Formaður bæjarráðs og formaður 
Skipulags og byggingaráðs hafa farið 
mikinn í gagnrýni sinni á oddvita 
Viðreisnar og varaáheyrnarfulltrúa 
Viðreisnar í skipulagsráði. 
Hafa þeir vænt okkur um að 
slá ryki í augu bæjarbúa með 
því að miðla tölum frá 
Samtökum Iðnaðarins um hús 
í byggingu á Höfuðborgar
svæðinu. Sannleikanum verð
ur hver sárreiðastur. 

Til upprifjunar þá hefur 
Við reisn bent á að samkvæmt 
talningu Samtaka Iðnaðarins 
þá er einungis verið að byggja 104 
íbúðir í Hafnarfirði á meðan nágranna
sveitafélög horfa á margfalt umfangs
meiri uppbyggingu. Til dæmis er verið 
að byggja 1.080 íbúðir í Kópavogi. Þá 
benti Viðreisn á að sama fólkið hefur 
borið ábyrgð á þessum málaflokki 
árum saman og benti á þau velþekktu 
sannindi að maður uppsker eins og 
maður sáir og þessi uppskerubrestur er 
afleiðing af þeirri forgangsröðun sem 
núverandi meirihluti ber ábyrð á. 

Í stað þess að fara blandaða leið þétt
ingar byggðar samhliða vinnu við ný 
úthverfi var fylgt hugmyndafræðinni 
„eitt egg – ein karfa“, öll áhersla var sett 
á að byggja nýtt úthverfi, en lítið var 
hugsað um aðrar leiðir. Ef maður leggur 
allt undir rautt en rúllettuhjólið skilar 
kúlunni á svörtum þá getur maður, eins 
og þeir félagar gera, kennt óheppni um. 
En það hefði líka mátt dreifa áhættunni. 
Það er þessi ákvarðanataka sem Við
reisn gagnrýnir og þeim svíður undan. 

Bærinn tók lán til að skipuleggja og 
hefja framkvæmdir í Skarðshlíð og 
veðjaði á að öll púsl myndu að lokum 
falla á rétta staði, m.a. að umræddar 
háspennulínur færu. Það hefur enn ekki 

gerst. Það var ákveðið að úthluta lóðum 
til nokkurra verktaka frekar en að fá 
marga uppbyggingaraðila á svæðið. 
Það er mín trú og margra í bygg

ingargeiranum að þetta hafi 
verið mistök. 

Þessi mistök hafa kostað 
bæjarsjóð milljarða í 
tekjumissi og það þarf að axla 
ábyrgð á því. Það hefði verið 
skynsamlegt að fara strax í 
vinnu við þéttingu byggðar og 
fjölga þannig íbúum þar sem 
þjónustu þyrfti ekki að byggja 
frá grunni og styrkja þannig 

tekjustofna bæjarins. Þéttingarskýrslan 
er m.a. hugmyndabanki unnin af 
fagfólki og þar er af mörgu að taka. 

Sú hugmynd þeirra félaga að fulltrúar 
minnihlutans megi ekki gagnrýna 
slæmar ákvarðanir í fortíðinni nema 
með því að fyrst koma með tillögur að 
verkefnum er fráleit. Það er hlutverk 
minnihlutans að veita aðhald og gera 
athugasemdir þegar honum sýnist 
rangar ákvarðanir hafa verið teknar.

Síðasti áratugur hefur verið varðaður 
fögrum fyrirætlunum og svo sannarlega 
hefur margt og mikið verið í pípunum. 
Viðreisn styður mörg góð þéttingar
verkefni sem er verið að vinna að í dag. 
Það breytir því þó ekki að þessi verkefni 
hefði auðveldlega mátt setja af stað 
fimm árum fyrr en raunin varð. 

Fulltrúar Viðreisnar í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar vilja meina að það sé 
ábyrgð stjórnmálamanna hvernig 
staðan er, en eins lesendur Fjarðarfrétta 
hafa tekið eftir þá telja formaður bæjar
ráðs og skipulags og byggingarráðs 
það vera tilviljun og óheppni. Þess 
vegna erum við ósammála. 

Höfundur er oddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn.

Jón Ingi 
Hákonarson

Rykið dustað af 
vondum ákvörðunum

Á laugardaginn kl. 18 heldur Bar
böru kórinn tónleika í Hafnar fjarðar
kirkju. 

„Sagan segir að ung stúlka frá 
Hafnarfirði hafi verið kosin ungfrú 
Reykjavík og þá voru nú Hafnfirðingar 
stoltir. Hún heldur á vit ævintýranna og 
uppgvötar að heimurinn er uppfullur af 
góðu fólki, ást, umhyggju og gleði. 
Heimurinn er góður. Hún heldur af stað 
frá Reykjavík til Englands þar sem hún 
hittir elskhuga á vordögum. Þaðan fer 
hún til Wales og svo til Finnlands þar 
sem hún fær að kynnast myrkrinu en 
það er þó alltaf ljós í myrkrinu. Í 
Austur Evrópu kynnist hún búlgörsk
um söngkonum sem gaspra og slúðra 
rétt eins og íslenskar ungmeyjar og frá 
austrinu fer hún alla leið til Banda
ríkjanna þar sem hún hittir sjálfa gyðj
una Dolly Parton, þvílíkt ævintýri. Á 

endanum ákveður hún að snúa aftur 
heim því heima er jú alltaf best.“ 

Þetta er ævintýrið sem kórfélagar 
vilja leyfa tónleikagestum að upplifa.

Barbörukórinn hefur undirbúið þessa 
tónleika með Hilmari Erni Agnarssyni 
og fengu þau námskeið í austur
evrópskum söngstíl hjá svissneskri 
kórstýru, Abelía Nordmann, og 
tyrkneskri söngkonu, Gizem S Simsek. 
Hilmar Örn er að stjórna hópnum á 
vormánuðum í fjarveru Guðmundar 
Sigurðssonar. 

Harpa Arnardóttir leikkona mun 
leggja kórnum lið og leiða tónleikagesti 
á vit ævintýranna. 

Á tónleikunum verða flutt þjóðlög frá 
ýmsum löndum og verk eftir, Jón Múla 
Árnason, Einjuhani Rautavaara, John 
Tavener og Auði Guðjohnsen. 

Nýstárlegir og 
ævintýranlegir 

tónleikar 
Barbörukórsins

Barbörkukórinn söng við afhendingu menningarstyrkja fyrir skömmu.
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Þann 12. október n.k. frumsýnir 
Gaflaraleikhúsið Mömmu klikk! eftir 
Gunnar Helgason í leikgerð og leik
stjórn bæjarlistamannsins Bjarkar 
Jakobsdóttur.

Mamma klikk! fjallar um Stellu sem 
er alveg að verða þrettán ára og á sér 
þann draum heitastan að verða venjuleg. 
Þegar verkið hefst er hún vægast sagt í 
öngum sínum út af því að mamma 
hennar hefur breyst svo svakalega 
mikið á undanförnum mánuðum að 
Stella óttast að hún sé orðin eitthvað 
klikkuð – í staðinn fyrir að vera 
venjuleg mamma eins og hún hefur 
alltaf verið. Þessi breyting á mömmu 
hefur meðal annars þær afleiðingar að 
vinkonur Stellu eru farnar að forðast 
hana þannig að þrettán ára afmælið 
hennar verður örugglega algjörlega 

ömurlegt! Það er því bara eitt að gera 
fyrir Stellu! Hún setur af stað áætlun. 
Áætlun: breytum mömmu! Hún 
ákveður að fá bræður sína í lið með sér, 
þá Palla og Sigga litla en þeir reynast 
tregir í taumi. Til að byrja með!

Það sem gerist í kjölfarið kemur 
mömmu... og Stellu gríðarlega á óvart!

ERT ÞÚ SIGGI SÍTRÓNA?
Leikarar í Mömmu klikk! verða 

nokkrir af allra bestu leikurum og 
söngvurum Íslands.

Gaflaraleikhúsið (og mömmu) vantar 
hins vegar einhvern til að leika Sigga 
litla sætabrauð, já eða Sigga sítrónu, 
eins og hann er hvað þekktastur núna. 
Því verða opnar prufur fyrir stráka á 
aldrinum 610 ára þann 19. maí.

Áhugasamir eru beðnir um að senda 
póst á netfangið gaflarar@gmail.com.

Bækurnar um Stellu, eftir Gunnar 
Helgason hafa heldur betur slegið í 
gegn hjá íslenskum börnum sem og 
gagnrýnendum. Mamma klikk! fékk 
íslensku bókmenntaverðlaunin árið 
2015 auk þess sem hún hlaut 
Bókaverðlaun barnanna sama ár. En af 
hverju að setja Mömmu klikk! á svið?

„Við sjáum aldrei fatlað fólk í 
aðalhlutverki í barnaleikritum á 
Íslandi,“ segir Lárus Vilhjálmsson 
leikhússtóri. „Þó að Stella sé í hjólastól 
er þetta þó ekki leikrit um hana af því 
að hún er í hjólastól. Þetta er leikrit um 
hana því hana dreymir um að verða 
venjuleg. Það er börnum nauðsynlegt 
að sjá heiminn með augum annarra og 
átti sig á því að það er til allskonar fólk, 

öðruvísi fólk en það þekkir í sínu 
nærumhverfi.“

Mamma klikk er saga úr nútímanum. 
„Íslensk börn verða öðru hvoru að fá að 
sjá sögur sem gerast í því umhverfi sem 
þau þekkja, þar sem það tungutak er 
notað sem þau nota. Það stækkar þau 
sem manneskjur!,“ segir Lárus. Og það 
er markmið Gaflaraleikhússins í 
hnotskurn að hans sögn, að gera íslensk 
leikrit fyrir unga íslenska áhorfendur. 
Og stækka þau sem manneskjur.

Mamma Klikk! á fjalirnar
Gaflaraleikhúsið setur á svið verðlaunabókina Mömmu klikk! eftir Gunnar Helgason
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HANDBOLTI: 
ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Stjarnan: 
ÍBV  FH: 3628

Stjarnan  Haukar: 3325
FH  ÍBV: 2328

Haukar  Stjarnan: 2819

KNATTSPYRNA: 
10. maí kl. 18, Ásvellir 

Haukar - Tindastóll, 1. deild kvenna

10. maí kl. 18, Kaplakriki 
FH - KA, úrvalsdeild karla

10. maí kl. 19.15, Akranes 
ÍA - FH, 1. deild kvenna

11. maí kl. 14, Ásvellir 
Haukar - Víkingur Ó,  1. deild karla

19. maí kl. 19, Kaplakriki 
FH - ÍA,  bikarkeppni kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Þróttur/Víðir  Haukar: 013

ÚRSLIT KARLA:
Víkingur R.  FH: 11
Fjölnir  Haukar: 21

Valur  FH: 12

ÍÞRÓTTIR

Garðaþjónusta
Einyrki tekur að sér klippingar og tiltekt í stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Upplýsingar í s. 845 2100. 

001 Steiktar núðlur 1.050/1.350
Fried noodles 

002 Steikt hrísgrjón 1.050/1.350
Fried rice 

003 Steikt hrísgrjón & núðlur 1.450/1.850 
Fried rice & noodles

3.390 008 Önd í pönnuköku 
Peking duck 

009 Lambakjöt 2.350

010 Nautakjöt 2.350

011 Kjúklingur í ostrusósu 2.150
Chicken in Oystersauce

012 Kong Pao kjúklingur 2.150
Kong Pao Chicken

013 Kjúklingur í karrý 2.150
Chicken in Curry

014 Svínakjöt í svartbaunasósu 2.050 
Pork in black bean sauce

015 Svínakjöt í karrýsósu 2.050
Pork in curry sauce

Önd / Duck Svínakjöt / Pork

Svartpipar-, ostru- eða chili sósa
Beef
Black pepper, Oyster or Chili sauce

Kjúklingur / Chicken

Svartpipar-, ostru- eða chili sósa
Lamb
Black pepper, Oyster or Chili sauce

Naut / Beef

Lambakjöt / Lamb
Núðlu & hrísgrjónaréttir 

Noodles & Rice

1.650004 Vorrúllur með svínakjöti 
Spring rolls with pork 

005 Vorrúllur með grænmeti 1.550
Spring rolls with vegetable

Vorrúllur / Spring rolls

006 Djúpsteiktur fiskur 1.650/2.050 
Fried fish 

007 Djúpsteiktar rækjur 1.650/2.050
Fried shrimps

Fiskur / Fish

Tilboð 1 
Djúpsteiktar rækjur
Fried Shrimps
Steiktar núðlur
Fried Noodles
Svínakjöt í ostrusósu
Pork in Oystersause

2.250 á mann
Fyrir 2 eða fleiri

Tilboð 3
Djúpsteiktar rækjur
Fried Shrimps
Steiktar núðlur
Fried Noodles
Kong Pao kjúklingur
Kong Pao Chicken 
Vorrúllur með grænmeti
Spring Rolls with vegetable
Kong Pao kjúklingur
Kong Pao Chicken
Lambakjöt í karrýsósu
Lamb in Curry

2.750 á mann
Fyrir 2 eða fleiri

Tilboð 2 
Djúpsteiktar rækjur
Fried Shrimps
Steiktar núðlur
Fried Noodles
Kong Pao kjúklingur
Kong Pao Chicken
Svínakjöt í súrsætri sósu
Pork in Sweet’n Sour

2.450 á mann
Fyrir 2 eða fleiri

Liyuan Chinese Restaurant
Reykjavíkurvegi 68

8. maí - 21. maí – af matseðli

20% afsláttur

Opið kl. 11-21 – sími 551 8168

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

www.facebook.com/
fjardarfrettir

FJARÐARFRÉTTIR

Of algengt!
Ökumönnum ætlar að ganga erfið

lega að virða almennan rétt á hring
torginu á mótum Fjarðarhrauns, Flata
hrauns og Bæjarhrauns. Virðast flestir 
árekstrarnir verða milli bíla sem koma 
Flatahraun úr austri og ætla inn á 
hringtorgið og rekast á bíl sem stefnir 
inn á Bæjarhraunið. Fróðlegt væri að 
gera greiningu á torginu en tillitssemi 
virðist ekki vera aðalsmerki margra 
þeirra sem þarna aka um.
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir samkvæmi 

stærri og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
kl. 15 - 19 og fleiri  

flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Fimleikafélag Hafnarfjarðar 
ætlar að bjóða upp á rafíþróttir 
innan félagsins. A.m.k. fyrst 
um sinn verður það undir hatti 
knattspyrnudeildar FH. 

FH sendi sitt fyrsta raf
íþrótta lið til leiks í undan
keppni Lenovo deildarinnar í 
tölvu leiknum CounterStrike: 
Glo bal Offensive, sem fór 
fram um helgina 12.14. apríl.

„Liðið okkar náði góðum 
árangri þrátt fyrir að vera í 
lítilli samæfingu. Það lenti í 
5.6. sæti af 23 liðum sem tóku 
þátt í keppninni og var hárs
breidd frá því að komast í 
fjögurra liða aðalkeppnina,“ 
segir Hallsteinn Arnarson hjá 
FH. 

Reynslumiklir spilarar 
skipuðu liðið, meðalaldur leik
manna liðsins var um 26 ár og 
flestir þeirra höfðu einhver 
tengsl við félagið. Í liðinu voru 
m.a. leikmenn sem keppa í 
efstu deild hefðbundinnar 
íþrótta  greinar hérlendis. FH 
var eina íþróttafélagið með lið 
í undankeppninni sem keppti 
undir merki síns félags.

„Við í FH höfum í nokkurn 
tíma skoðað að byrja með 
rafíþróttir í félaginu. Félagið á 
stórafmæli í október, verður 90 
ára. Með því að senda lið í 
tölvuleikjakeppni steig félagið 
stórt skref inn í framtíðina og 
fetar í fótspor annarra þekktra 
íþróttafélaga í löndunum í 
kringum okkur,“ segir Hall
steinn. Hann segir félagið hafa 
fundið fyrir miklum áhuga á 
rafíþróttum meðal barna og 
unglinga í Hafnarfirði og 
nágranna sveitarfélögum. „Við 

viljum opna heimili okkar í 
Krikanum fyrir þessum efni
legu einstaklingum svo þau 
geti hist, æft saman og keppt 
sín á milli og við aðra í tölvu
leikjum. Þau fá þannig 
tækifæri til að sinna sameigin
legu áhugamáli sínu og rækta 
hæfileika sína í faglegu og 
skemmtilegu umhverfi,“ segir 
Hallsteinn.

KYNNINGAR
FUNDUR
Félagið heldur kynningar

fund um rafíþróttir í Kaplakrika 
í dag, miðvikudag kl. 17. „Á 
fundinum ætlum við að fara 
yfir það hvernig börn og 
unglingar geta æft og keppt í 
spilun tölvuleikja hjá félaginu í 

hópi og á ábyrgan, heilsu
samlegan, markvissan og 
skipulagðan hátt  m.a. undir 
eftirliti og leiðsögn þjálfara. 
Viðhorf okkar er að það er kúl 
að spila tölvuleiki í hófi og við 
leggjum mikla áherslu á að til 
að ná góðum árangri í raf
íþróttum, líkt og í öðrum 
íþrótt um, þarf maður að vera í 
góðu líkamlegu formi, æfa rétt 
og vel, leggja hart að sér, huga 

að mataræðinu, fá nægan 
svefn, o.s.frv. Við viljum 
m.ö.o. byggja brú milli hefð
bund inna íþrótta og rafíþrótta,“ 
segir Hallsteinn. Hvetur hann 
sem flesta tölvuleikjaspilara og 
sérstaklega foreldra þeirra að 
mæta á fundinn.

Í byrjun ætlar félagið að 
einbeita sér að rafíþróttastarfi 

fyrir börn og unglinga á aldurs
bilinu 1116 ára, en einnig 
halda úti góðu keppnisliði eða 
keppnisliðum eldri og yngri 
spilara í ákveðnum tölvu
leikjum. „FH er elsta starfandi 
íþróttafélag í Hafnarfirði og 
félagið vill alltaf vera í fremstu 
röð í íþrótta og uppeldisstarfi,“ 
segir Hallsteinn. Hann segir að 
FH muni að sjálfsögðu skoða 
að bjóða yngri spilurum líka 

upp á rafíþróttir sé áhugi til 
staðar. „Bæjaryfirvöld í 
Hafnar firði hafa lýst því yfir að 
þau vilja aðstoða íþróttafélögin 
í bænum með rafíþróttastarf 
innan félaganna og við í FH 
væntum þess að eiga gott 
samstarf við Hafnarfjarðarbæ í 
þeim efnum,“ segir Hallsteinn 
að lokum.

FH býður upp á rafíþróttir
Boðar til kynningarfundar í dag kl. 17 í Kaplakrika

Hallsteinn Arnarson verkefnastjóri rafíþrótta hjá FH, tilbúinn í slaginn.
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Endur-
vinnslan 

opnar
Flöskumóttaka

Endurvinnslan opnar á 
fimmtudaginn nýja fullkomna 
flöskumóttöku að Skútahrauni 
11.

Að sögn Helga Lárussonar 
framkvæmdastjóra þá getur 
þessi stöð tekið á móti um 20 
milljónum einingum á ári og á 
að þjónusta Hafnarfjörð og 
Garðabæ. Hún er því 3 sinnum 
stærri en stöðin t.d. á Berghellu. 

Þarna mun allt verða pressað 
á staðnum til að spara flutninga 
á lofti. Stöðin verður opin kl. 
1018 virka daga og kl. 
1216.30 á laugardögum.

43 sækja 
um stöðu 

sviðsstjóra
Hafnarfjarðarbær auglýsti 

nýlega stöðu sviðsstjóra á nýju 
sviði þjónustu og þróunar. 48 
einstaklingar sóttu um stöðuna. 
5 drógu umsókn sína til baka. 
Alls eru 18 konur og 25 karlar 
sem sækja um stöðuna sem er 
ný hjá Hafnarfjarðarbæ.

Þýskaíslenska tengslanetið 
á Íslandi stóð fyrir Maíhátíð sl. 
laugardaga á ráðhústorginu við  
bókasafnið. 

Maíhátíðin er þýsk hefð og 
ung tré eða greinar eru skreytt 
með litríkum bönd um, pappírs

blómum og skila boðum um 
vináttu. Á sama tíma er hátíðin 
„dansað inn í maímánuð“.

Hinn hefðbundni græni 
drykkur, Waldmeister (skógar
meistari) var á boðstólum 
ásamt bakkelsi fyrir lítinn 
pening og boðið var upp á 
kaffi og grillaðar pylsur.

Krakkarnir gátu fengið 
andlitsmálum, fengu að kríta 

myndir á götuna, blása sápu
kúlur og fl. og allir virtust njóta 
sín í góðu maíveðri í miðbæ 
Hafnar fjarðar.

Ulrike Beck var sérstaklega 
þakkað fyrir að hafa kennt 
þýsku fyrir börn í bókasafninu 
sl. 3 ár en hún er nú að hverfa 
til annars lands með eigin
manni sínum Herbert Beck 
sendiherra Þýskalands.

„Waldmeister“ og skreytt tré á Maíhátíð
Þýsk-íslenska tengslanetið stendur fyrir öflugu starfi

Þýsku sendiherrahjónin 
Herbert og Ulrike Beck.
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