
www. f ja rda rpos tu r inn . i s

Skipulags- og byggingarráð 
Hafnarfjarðar vill veita afslátt 
af lóðarverði/gatnagerðar-
gjaldi ef  hús eru Svansvottuð 
eða fá háa „Breeam“ einkunn 
sem er alþjóð legt vottunar-

kerfi. Vill ráðið veita 20% 
afslátt vegna Svansvottaðs 
húss og bygg ingar með Bree-
am eink unn 55%. Þá fáist 30% 
af sláttur ef Breeam eink unn er 
70%. Skipulags- og bygg-

ingar ráð samþykkir til lögur 
sem settar eru fram í minn-
isblaði um vistvæna byggð frá 
Mann viti, dags. 20.5.2019 og 
leggur til við bæjarstjórn að 
þær verði samþykktar. 

Miðvikudagur 29. maí 2019   |   20. tbl. 17. árg.   Upplag 10.500 eintök. Dreift vikulega frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.-fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

RAFGEYMASALAN
Rafgeymar eru okkar fagRafgeymasalan ehf.  |  Dalshrauni 17  |  sími 565 4060  |  sala@rafgeymar.is  |  www.rafgeymar.is

Þjónusta í fyrirrúmi!
Rafgeymasalan sérhæfir sig í sölu og þjónustu 
á rafgeymum fyrir allar tegundir faratækja 
og ferðavagna. Einnig rafgeyma fyrir 
gólfþvottavélar, golfkerrur, vinnulyftur o.fl.

Rafgeymasalan er stærsti innflytjandi á 
þunnum sellum sem límast á þök og toppa á 
fellihýsum, hjólhýsum og húsbílum.

Minnum á „rafgeymahótelið“  
fyrir örugga geymslu.

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Horft af Selhöfða N-A yfir Hvaleyrarvatn. 

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Vilja veita allt að 
30% umhverfisafslátt

Hvati til húsbyggjenda að setja umhverfið í forgang

Stofnuð 1983

Sérlega skemmtilegt einbýlishús á 
einstökum stað í gamla 
vesturbænum, byggingaár hússins 
1986, bílskúr byggður 2013.

Björt og falleg ný standsett íbúð á 
jarðhæð með sérinngang, vinsælt 
fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Mikil og 
góð sameign.

Sérlega björt og rúmgóð mikið 
endurnýjuð 3-4ja herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í litlu góðu 
fjölbýli með bílskúr. Laus strax.

HELLISGATA

152  m² 71,9 millj. kr. 112,6 m² 62,9 millj. kr. 134,2 m² 42,9 millj. kr. 

SÓLVANGSVEGUR 3 ARNARHRAUN 4-6

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

http://www.fjardarfrettir.is


2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 29. MAÍ 2019 

Sunnudagur 2. júní

Messa kl. 11
Fermingarbörn 2020 sérstaklega velkomin  

ásamt aðstandendum. 

Prestur er sr. Arnór Bjarki Blomsterberg.

Keith Reed leiðir tónlistina.

 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 

Sjómennska er grunnur að 
byggð í Hafnarfirði. Vegna 
góðrar hafnar byggðist hér upp 
sjávarútvegur, hægt og rólega þó 
um aldir enda var líf Íslendinga í 
moldarkofum fram á síðustu öld 

og framþróun víða eftir því. En á skútuöldinni fór 
fjör að færast í bæinn og með mótorvæðingunni fór 
allt á skrið og það var líflegt við höfnina í 
Hafnarfirði. Þá fór saman veiðar og vinnsla og 
togararnir stækkuðu, fiskvinnsla efldist, loðnan 
streymdi inn svo jafnvel tankar brustu.

En einhvern veginn breytast tímarnir og 
fiskiðnaður minnkaði, fiskveiðiskipin voru seld og  
skyndilega sögðu menn að útvegur hefði lagst af í 
Hafnafirði! Það er rétt að fiskvinnsla er ekki mikil í 
dag en til Hafnarfjarðar berst gríðarlega mikill afli 
sem er svo ekið í burtu í vinnslur í öðrum 
landshlutum eða sent beint til útlanda. Nú virðast 
útgerðir fagna góðri höfn og góðri þjónustu í 
Hafnarfirði. 

En í Hafnarfirði hefur hægt og hljóðlega byggst 
upp gríðarlega öflugur iðnaður í tengslum við 
sjávarútveginn. Það má segja að Hafnarfjörður sé 
orðinn sjávariðnaðarbær. Hér má finna öflugustu 
fyrirtæki landsins, hátæknifyrirtæki, stór og smá 
sem þjónusta sjávarútveg og fleiri atvinnugreinum.

Gleymum aldrei að grunnurinn að okkar 
bæjarfélagi var sjómennska og því er vert að fagna 
sjómannadeginum þar sem hver Hafnfirðingur 
verður sjómaður í einn dag.

Fyrstu íbúarnir eru fluttir í Skarðshlíðina, 
eilífðarhverfinu sem hefur tekið á sig svo margar 
myndir, verið svo lengi í vinnslu að það hefur 
fengið á sig skammir og hrós frá sama stjórn-
málamanninum, því stjórnarskipti hafa orðið. 
Aðferðarfræðin er víti til að varast og argaþras 
stjórnmálanna hefur kostað bæjarbúa háar upp-
hæðir. Brokkgengi í skipulagsmálum veldur 
verðsveiflum á húsnæði, skapar vanda þeirra sem 
þurfa að byggja og Hafnfirðingar sjá það í hægustu 
fólksfjölgun síðan snemma á síðustu öld.

Nú er byggt eins og enginn sé morgundagurinn í 
nágrannasveitarfélögunum og þar fjölgar fólki mun 
meira en í Hafnarfirði. Vonandi hafa stjórnmálamenn 
lært af þessu og framundan sé tími mikillar 
uppbyggingar íbúðahverfa í Hafnarfirði.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Uppstigningardagur 30. maí

Sameiginleg 
guðsþjónusta kl. 14 
í Hafnarfjarðarkirkju

fyrir eldri borgara í  
Víðistaða- og Hafnarfjarðarsóknum

Sr. Þórhildur Ólafs prédikar.
Sr. Jón Helgi Þórarinsson og  

sr. Bragi J. Ingibergsson 
þjóna fyrir altari.

Gaflarakórinn og Barbörukórinn  
syngja undir stjórn 

Kristjönu Þ. Ásgeirsdóttur 
og Hilmars Arnar Agnarssonar.
Hátíðarkaffi og söngdagskrá  

í Hásölum að guðsþjónustu lokinni.

Skráning í fermingu 2020 
á vidistadakirkja.is

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

Sjómannadagurinn 2. júní

Fermingarmessa kl. 11  
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Uppstigningardagur 30. maí

Hátíðarguðsþjónusta 
kl. 14

Kirkjudagur eldri borgara. 
Gaflarakórinn syngur.

Hátíðarkaffi og söngdagskrá í Hásölum

Allir velkomnir

Hafnarfjarðarsókn og Víðistaðasókn. 

Sunnudagurinn 2. júní

Sjómannadagurinn 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11

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

Landsliðsfyrirliðinn Sara Björk Gunnarsdóttir  var 
heiðursgestur á leik Hauka og Þróttar R. í 1. deild 
kvenna í knattspyrnu fyrir skömmu. Við það tækifæri 
var hún sæmd silfurstjörnu Hauka í tilefni af því að 
hún var valin Íþróttamaður ársins 2018.

Sara hóf knattspyrnuferil sinn hjá Haukum og var 
hún einungis 13 ára gömul þegar hún lék sinn fyrsta 
meistaraflokksleik. Hún á að baki 23 leiki fyrir 
meistaraflokk Hauka og skoraði hún í þeim 18 mörk. 
Það var öllum ljóst að hún var gríðarlegt efni og hefur 
hún margsannað sig sem fyrirmyndar íþróttamann 
bæði innan vallar sem utan.

Hún fór til Breiðabliks á miðju tímabili 2008 og lék 
með Kópavogsliðinu í tvö og hálft ár. Þaðan lá leiðin 
til Svíþjóðar þar sem Sara lék í fimm og hálft ár með 
Malmö, sem á miðri dvöl hennar þar skipti um nafn 

og varð að Rosengård. Þar vann hún sænska meistara-
titilinn fjórum sinnum.

Sara gekk til liðs við þýska stórliðið Wolfsburg 
sumarið 2016 og hefur hún unnið þýska meistaratitiinn 
og bikarmeistaratitilinn öll tímabilin með félaginu.

Sara Björk sæmd silfurstjörnu Hauka

Sara Björk ásamt Vagerði Sigurðardóttur, 
varaformanni Hauka og Eiður Arnar Pálmason 
formaður knattspyrnudeildar Hauka.
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v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Eldri hópur (f. 2005-2008) kl. 9.30-11.30
 
Yngri hópur (f. 2009-2013) kl. 12.45-15.45
(gæsla í hádegi og til kl. 17.00)

1. námskeið: 11.–14. júní
2. námskeið: 18.–21. júní
3. námskeið: 24.–28. júní
4. námskeið: 1.–5. júlí
5. námskeið: 6.–9. ágúst
6. námskeið: 15.–18. ágúst

Nánari upplýsingar: fh.is eða sigurgeirarni@fh.is

Áfram handbolti – áfram FH!

 HANDBOLTASKÓLINN

 SUMARIÐ 2019 HANDBOLTASKÓLINN

 SUMARIÐ 2019
Fyrir börn og ungmenni f. 2005-2013

Sl. fimmtudag brautskráðust 86 
stúdentar frá Flensborgarskólanum í 
Hafnarfirði. Nemendur brautskráðust 
af félagsvísinda-, raunvísinda-, við-
skipta- og hagfræðibraut, starfsbraut og 
opinni námsbraut. Alls luku 36 nem-
end ur íþróttaafrekssviði sem hluta af 
stúdentsprófinu. 

Dúx skólans er Steinunn Bára 
Birgisdóttir, með meðaleinkunnina 9,8. 
Steinunn útskrifast af raunvísindabraut 
með íþróttaafrekssviði. Tveir nemendur 
voru fast á hæla henni, með 9,7, þau 
Magnús Fannar Magnússon og Birgitta 
Þóra Birgisdóttir. Þau þrjú fengu 
einmitt viðurkenningu fyrir tveimur 
árum sem þeir nýnemar sem náðu 
bestum árangri á fyrsta námsári. Þau 
þrjú, ásamt fjölda annarra nýstúdenta, 

hlutu ýmsar viðurkenningar og 
verðlaun, en fjöldi fyrirtækja, sendiráða 
og skóla veittu þeim verðlaun, m.a. 
Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, 
Rio Tinto, Góa, Íslenska gámafélagið, 
Íslenska stærðfræðifélagið og fleiri. 

Í ávörpum sínum stikluðu skóla-
meistari og aðstoðarskólameistari á 
stóru í viðburðum og starfi á nýliðnu 
skólaári. Fjölmargt í starfi skólans hefur 
það að markmiði að láta gott af sér leiða 
í samfélaginu. Skólameistari nefndi 
meðal annars verkefni sem nemendur á 
2. ári, í svokölluðum hámarks-áföngum 
unnu í tengslum við samfélagsþjónustu, 
auk þess að nefna góðgerðarviku 
nemendafélagsins, Flensborgarhlaupið, 
sem er árlegt áheitahlaup og margt 
fleira.

Á útskriftinni var sýnt myndband þar 
sem nýstúdentar lýstu brýnustu 
verkefnum framtíðarinnar og hvernig 
þau gætu lagt sitt af mörkunum við að 
gera Ísland að betra samfélagi. Hlýnun 
jarðar og sú loftslagsvá sem mannkynið 
stendur nú frammi fyrir voru nýstúdent-
um einkar hugleikin en einnig var 
fordómaleysi, velferð einstaklingsins 
og samkennd þeim ofarlega í huga.

Christopher Ólafsson ávarpaði 
samkomuna fyrir hönd nýstúdenta. 
Christoper hvatti samstúdenta sína til 
að láta drauma sína rætast og tilkynnti 
m.a. að nemendurnir myndu færa 
Ljósinu styrk sem þau söfnuðu við 
undirbúning útskriftarinnar. 

86 stúdentar frá Flensborg
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Óskum sjómönnum og bæjarbúum öllum 
til hamingju á Sjómannadaginn!

Tökum þátt í hátíðarhöldunum í Hafnarfirði

Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is

Flatahrauni 5a • sími 578 0200 www.hafnarfjordur.is

Strandgötu 37 - 565 4040 Flatahrauni 5b • www.rafeining.isGrandatröð 8 • www.opal.is

www.kfc.is

Selhellu 13 • sími 555 6650

Berghellu 1 • www.gamar.is ww.goa.is

Bæjarhrauni 2 • sími 555 0480

Ban Kúnn
Thai Restaurant

Tjarnarvöllum 15 • sími 565 5665

Gjáhellu 13 • www.markusnet.com

Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

einangrun – umbúðir

Íshellu 8 • www.tempra.is Melabraut 23-25 • www.vhe.isReykjavíkurvegi 64 • www.hlif.is

www.hafnarfjardarhofn.is Grandatröð 2 • www.hberg.is

HRAFNISTA
Reykjavík     Hafnar�örður

Kópavogur      Reykjanesbær      Garðabær

Hraunvangi 7 • www.hrafnista.is

www.facebook.com/Hraunprydi

Slysavarnardeildin Hraunprýði

Jón Bókari
Alþjóðaviðskipti ehf.

Cuxhavengötu 1, 220 Hafnarfirði
 s. 552 8771,  bokhald@jo.is

Jón Helgi Óskarsson, viðurkenndur bókari
Laufey Breiðdal, viðurkenndur bókari

Strandgötu 43
Samfylkingin í Hafnarfirði

Norðurbakka 1

Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði
Stapahrauni 5 • www.styri.is

STÝRIVÉLAÞJÓNUSTAN EHF.
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BRAUÐSTANGIR, 
RISAHRAUN og GOS

990

LÍTILL WINGSTREET 
 MEÐ BEINI og GOS

990

LÍTIL PIZZA 
og GOS

990

198x138

Pantaðu í síma 515 1617 eða á pizzahut.is 
Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði

Þríþrautardeild Sundfélags Hafnar-
fjarðar, 3SH, stóð fyrir þríþrautarkeppni 
fyrir börn og fullorðna sl. sunnudag. 

Fullorðnir kepptu fyrst í sk. 
Sprettþraut en þá synda keppendur 750 
m í Ásvallalaug, hjóla 20 km á 
Krýsuvíkurvegi og hlaupa 5 km á Völl-
unum.

Keppt var í tveimur flokkum, 
almenn um flokki og byrjendaflokki. 
Sigurður Örn Ragnarsson úr Breiðablki 
sigraði á 56,12 mínútum en Þórunn 
Margrét Gunnarsdóttir úr Ægi varð 
fyrst kvenna á 1,10.22 klst. en alls 
kepptu 32 karlar og 14 konur.

Í byrjendaflokki sigraði Birkir Snær 
Ingvason á 1,09.39. klst. en fyrst 
kvenna varð Rakel Jensdóttir úr Ægi á 
1,18.12 kls. en alls kepptu 14 karlar og 
18 konur.

En mesta fjörið var hjá yngstu kepp-
endunum sem kepptu af mikilli gleði. 
Voru vegalengdir hjá þeim ungu í takti 
við aldur þeirra og var mikið um að 
vera á keppnissvæðinu þegar allir 
virtust vera að fara í kross og krakkarnir 
um eitt hundrað. 

Vinsæl krakkaþríþraut
Keppnisskap foreldranna virtist stundum síst minna en krakkanna sem stóðu sig mjög vel

Það var svolítið kalt að koma út beint eftir sundsprettinn.

Fleiri myndir frá krakkaþrautinni er 
að finna á www.fjardarfrettir.is Lj
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Enn dregur í sundur milli Hafnar-
fjarðar og annarra sveitarfélaga á 
höfuð borgarsvæðinu þegar kemur að 
fjölda íbúða í byggingu. 

Í lok mars sl. voru 104 íbúðir alls í 
byggingu í Hafnarfirði og er það lang 
minnsti fjöldi allra sveitarfélaga á 
höfuð borgarsvæðinu utan Seltjarnar-

ness. Næst kom Mosfellsbær með 510 
íbúðir eða fimmfalt fleiri. Í Garðabæ 
637, í Kópavogi 1.081  eða tífalt fleiri 
og í Reykjavík 2.642 eða 25 falt fleiri 
en í Hafnarfirði. 

Fjöldi íbúða í byggingu hefur stöðugt 
verið að dragast saman síðustu ár og nú 
er svo komið að vöntun á  framboði 
nýrra íbúða er farin að hafa neikvæð 
áhrif á fólksfjölgun í bæjarfélaginu. 
Fólksfjölgun í bænum  er áberandi 
minni en í sveitarfélögunum  kringum 
okkur og er það mikið áhyggjuefni. 

Núverandi meirihluti Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks hefur 
viljað skella skuldinni á rafmagns-
línurnar sem liggja yfir nýju hverfi sem 
kallast Hamranes. Það skýrir ekki nema 
hluta vandans. Skarðshlíðin (núverandi 
byggingasvæði) er ekki við þessar línur 
nema að litlu leyti. Skarðshlíð 1 er að 
fullu úthlutað en í Skarðshlíð 2 og 3 eru 
um 95 lausar lóðir og salan dræm. Í 
Skarðshlíð 3 er t.a.m. búið að selja 6 
lóðir af 50. 

Á fundi með stjórn Meistarafélags 
iðnaðarmanna í bænum kom fram að 
íþyngjandi byggingaskilmálar og verð 
lóða spili hér stórt hlutverk sem hleypir 
upp byggingakostnaði, dregur  úr sam-
keppnihæfni og sé hindrun í eðlilegri 
uppbyggingu. Nokkuð hefur verið 
dregið úr þessum íþyngjandi skipu-
lagsskilmálum en ganga þarf lengra að 
mati þeirra. 

Þessu verður að snúa við og það 
hlýtur að vera hlutverk kjörinna fulltrúa 
að vinna saman að því að móta þann 
jarðveg sem þarf til að  hús næðis upp-
bygging geti verið blómleg og í takti 
við það sem gerist í kringum okkur. 

Sigurður Þ. Ragnarsson er bæjar full-
trúi Miðflokksins og Gísli Svein bergs-
son situr í skipulags- og byggingaráði.

Gísli 
Sveinbergsson

Sigurður Þ. 
Ragnarsson

Hafnarfjörður  
úr takti Hafnarfjörður er íþróttabær og viður-

kenningarhátíð Hafnarfjarðarbæjar þar 
sem allir Íslandsmeistarar fá viður kenn-
ingu í lok hvers árs er stað-
festing á því. Á síðasta ári voru 
t.d. verðlaunaðir 474 Íslands -
meistarar í 22 íþrótta greinum. 
Það er ljóst að, að baki þessa 
góða árangurs eru marg  ir sam-
verk  andi þættir sem hafa áhrif. 

Stuðningur bæjarfélagsins 
og ekki síður bakhjarla skiptir 
miklu máli fyrir Íþrótta banda-
lag Hafnarfjarðar (ÍBH) og 
íþrótta félögin í Hafnarfirði. Nægir þar að 
nefna samning ÍBH og ÍSAL sem hefur 
verið í gildi í áraraðir (2001) og hefur 
ÍSAL styrkt myndarlega barna- og 
unglingastarf hafnfirskra íþróttafélaga. 
Samningurinn markaði ákveðin tíma mót 
á sínum tíma því hann fól í sér ákveðn ar 
skyldur íþróttafélaga, t.d. er varðar 
jafnræði kynja en veitt eru verð laun til 
þeirra félaga sem hafa verið dugleg að 
jafna bilið. 

Samningurinn hefur einnig haft 
fjölbreytt og jákvæð áhrif á starfsemi 
ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar er varðar 
íþróttastarfið í bæjarfélaginu. Í dag 
leggja félögin sérstaka áherslu á að vera 
með vel menntaða þjálfara þar sem 
áðurnefndur samningur felur í sér hvata 
fyrir aukinni mennt un en sérstakir styrkir 

fara til félaganna eftir mennt unar   stigum 
þjálfara. Haldin er ná kvæm tölfræði um 
árangur og mennt  unarstig þjálfara sem 

gefur skýra mynd af stöðunni í 
Hafnar firði. Töl fræðin gefur 
jafn framt til kynna þær 
framfarir sem hafa átt sér stað í 
menntun þjálfara í öllum þeim 
fjöl breyttu íþrótta grein um sem 
eru stundaðar í Hafn arfirði á 
við komandi tímabili.

Samningar sem þessir 
auka faglega samvinnu, auka 
gagn kvæma virðingu og 

auka sýni leika bakhjarla fyrir 
íþróttahreyf inguna. Samningar þurfa 
hins vegar að fela í sér skýr ákvæði og 
fela í sér ávinning fyrir báða aðila. 
Þannig má fullyrða að samningurinn 
við ÍSAL hafi mark að ákveðin 
þáttaskil í hafn firsku íþróttalífi þar 
sem fjölmargir hvatar koma inn til að 
efla barna- og ungl inga starf og 
vonandi eiga fleiri bak hjarlar eftir að 
bætast við á komandi árum enda 
ávinning urinn gríðarlegur. Í 
Hafnarfirði eru stjórn málin lífleg og 
oft eru menn ekki sammála en hvað 
varðar íþróttirnar og samninginn við 
ÍSAL þá ríkir pólítísk sátt um slíka 
samninga þar sem þeir stuðla að 
öflugra íþróttalífi.

Höfundur er formaður ÍBH.

Hrafnkell 
Marinósson

Nauðsyn bakhjarla 
að árangursríku samstarfi í íþróttabænum Hafnarfirði

Jarðboranir hafa keypt fasteign og 
lóðir á iðnaðarsvæði Geymslusvæðisins 
ehf. í Kaphelluhrauni.  Þar hyggjast þeir 
koma sér fyrir til framtíðar.

Mikil uppbygging á sér nú stað í 
Hellnahrauni og eru mörg fyrirtæki á 
sviði jarðvinnu, véla og framkvæmda 
að koma sér þar fyrir.  Svæði Geymslu-
svæðisins hefur verið skipulagt og er 
gatnagerð þar nú í gangi.

Sigurður Sigurðsson, forstjóri Jarð-
borana sagði í samtali við Fjarðarfréttir 

fyrirtækið hafa keypt um 18.000 m² lóð 
ásamt 3.000 m² húsnæði að Álhellu 3. 
Jarðboranir hafa leigt stærstan hluta 
þess húsnæðis undanfarin ár og segir 
Sigurður að með kaupunum sé fyrir-
tækið að festa sig í sessi í Hafnarfirði 
með birgða- og þjónustustöð. Hann 
segir þetta áhugavert svæði og eina 
svæðið á höfuðborgarsvæðinu þar sem 
hægt er að fá svona stórar lóðir. Svæðið 
sé að eflast mikið og þar sé hentugt að 
vera.

Jarðboranir kaupa 
í Hafnarfirði 

Fulltrúar Geymslusvæðisins ehf. og Jarðborana hf. sem komu að gerð samn ings ins, 
f.v.;  Ingvar Guðmundsson, ráðgjafi og löggiltur fasteignasali, Ástvald ur Óskars son 
forstjóri og eigandi Geymslusvæðisins, Sigurður Sigurðs son forstjóri Jarðborana 
og Guðjón Ásmundsson frá Jarðborunum  og Arnar Þór Sævarsson, lögmaður.

Sýning Sveinssafns „Móðir Jörð og 
Steinninn ég“ verður opin í Sveinshúsi 
í júní og júlí n.k. Hefð er fyrir því að 
sýningar Sveinssafns standi yfir í tvö 
sumur og opið fyrsta sunnudag í 
mánuði kl. 13-17.30. Það verður því 
opið í Sveinshúsi á sjómannadaginn 
sem er vel við hæfi þegar í hlut á lista-
maður sem hóf listferil sinn svo að 
segja til sjós og varð þekktur fyrir sjáv-

ar myndir sínar. Leiðsögn og kaffi-
veitingar fylgja á opnunardögum. 

„Móðir Jörð og Steinninn ég“ er 
áttunda sýning Sveinssafns í Sveinshúsi 
í Krýsuvík en Sveinshús, blátt að lit, 
staðsett upp af Grænavatni, er helgað 
list Sveins Björnssonar og þeirri arfleifð 
sem hann skyldi eftir sig. Sýningin er 
afmælissýning því um þetta leyti eru 
liðin 20 ár frá því að Sveinssafn var 
formlega stofnað árið 1998. 

Sveinssafn  
opið í Krýsuvík

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is
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HANDBOLTI: 
ÚRSLIT KARLA:

Selfoss - Haukar: 35-25

KNATTSPYRNA: 
30. maí kl. 16, Kaplakriki 

FH - ÍA,  bikarkeppni karla

30. maí kl. 16, Grenivík 
Magni - Haukar, 1. deild karla

2. júní kl. 17, Kópavogsvöllur 
Breiðablik - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
FH - Fjölnir: 2-0

Augnablik - Haukar: 0-1

ÚRSLIT KARLA:
Fylkir - FH: 2-2

Haukar - Þróttur R.: 2-4

ÍÞRÓTTIR

Garðaþjónusta
Einyrki tekur að sér klippingar og tiltekt í stærri 

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

Sumarnámskeið frjálsíþróttadeildar 2019

Nánari upplýsingar eru veittar á  www.fh.is/frjalsar/
og hjá umsjónarmanni námskeiðanna, Bjarna Páli Pálssyni íþróttafræðingi, netfang: Bjarnipall@live.com og sími 616 2022.

Hin vinsælu frjálsíþrótta- og leikjanámskeið á vegum frjálsíþróttadeildar FH 
verða haldin í sumar fyrir sex til tíu ára börn (fædd 2009-2013).
Námskeiðin verða haldin á frjálsíþróttavellinum  
og í frjálsíþróttahöllinni í Kaplakrika.

Skráning fer fram í Nora-kerfinu. Auðvelt er að skrá sig í kerfið, en það er 
gert með því að fara á Mínar síður hjá Hafnarfjarðarbæ
Á námskeiðunum kynnast börnin ýmsum greinum frjálsíþrótta og fara í 
íþróttatengda leiki.
Lögð er áhersla á að börnin hafi með sér hollt nesti.
Námskeiðsgjald: 7.900 kr. vikan og 14.000 kr. fyrir tvær vikur.  

Námskeiðin verða sem hér segir:
1. námskeið 11. júní - 14. júní  kl. 09-12
2. námskeið 11. júní - 14. júní kl. 13-16
3. námskeið 18. júní – 21. júní kl. 13-16
4. námskeið 18. júní – 21. júní kl. 09-12
5. námskeið 24. júní – 28. júní kl. 13-16
6. námskeið 1. júlí – 5. júlí kl. 13-16
7. námskeið 29. júlí – 2. ágúst kl. 09-12
8. námskeið 29. júlí – 2. ágúst kl. 13-16
9. námskeið 6. ágúst – 9. ágúst kl. 09-12
10. námskeið 6. ágúst – 9. ágúst kl. 13-16
Boðið er upp á barnagæslu milli klukkan 16 og 17  
meðan á námskeiði stendur.

Hreyfing
Útivera

Fjör
Hollusta

Nýr stígur yfir Þorlákstún 

Samhliða tvöföldun Reykjanesbrautar er verið að gera nýjan göngu- og hjólastíg við Þorlákstún.
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Á laugardaginn kl. 15 verða opnaðar 
tvær nýjar sýningar í Hafnarborg, 
annars vegar sýningin Tímahvörf – sýn 
átta samtímaljósmyndara á Hafnarfjörð 
og hins vegar sýningin comme ça 
louise? eftir Guðnýju Rósu Ingimars-
dóttur.

Á sýningunni Tímahvörfum sýna 
átta samtímaljósmyndarar okkur hvað 
fangaði athygli þeirra, þegar þeir 
mynduðu umhverfi Hafnarfjarðar á 
árunum 2006 til 2019. Þar ferðast þeir 
frá innstu kimum bæjarins allt út á jaðar 

hans og beina sjónum sínum að því sem 
fellur jafnan í skuggann. Þeir sem eiga 

verk á sýningunni eru Daniel Reuter, 
Marino Thor lacius, Pamela Perez, 
Pétur Thomsen, Spessi, Staś Zawada, 
Stuart Richardson og Svala Ragnars.

Á sýningu Guðnýjar Rósu Ingimars-
dóttur, comme ça louise? má sjá verk 
sem byggjast á upptöku af stúlku sem 
les upp úr þýðingu á ljóði Steins 
Steinarrs, Tímanum og vatninu. Stúlk-
an, sem er íslensk, skilur ekki merkingu 
ensku orðanna en þó skilar kjarni 
merkingarinnar sér til þess sem leggur 
við hlustir.

Nýjar sýningar í Hafnarborg
Hvað fanga samtímaljósmyndarar í Hafnarfirði?

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga
sími 565 3066 - 896 4613 

gudni@fjardarfrettir.is
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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 896 4613 

gudni@fjardarfrettir.is

Göngum í bæinn
Notum strætó eða stæði við
Flensborg, Fjörð eða íþróttahús

Skiptiaðstaða
Í siglingaklúbbnum Þyt 
fyrir þá sem blotna

Gleðilegan Sjómannadag!
hafnarfjordur.is

• 13–17 Skemmtisigling í boði Hafnarfjarðar-
hafnar – lagt af stað á hálftíma fresti

• 13:00 Dasbandið
• 13-14 Kappróður við Flensborgarhöfn 
• 13:50 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
• 14:00 Setning og heiðrun sjómanna
• 14:20 Ávarp og verðlaunaafhending
• 14:30 Jóhanna Guðrún og Davíð Sigurgeirs
• 15:00 Listdansskóli Hafnarfjarðar
• 15:30 Leikhópurinn Lotta - söngvasyrpa
• Kynnir er Stefán Helgi Stefánsson

• Þyrla Landhelgisgæslunnar og björgunar-
sýning með Björgunarsveit Hafnarfjarðar

Skemmtidagskrá
• 8:00 Fánar dregnir að húni á hátíðarsvæðinu
• 10:00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur við Hrafnistu
• 10.30 Blómsveigur lagður að minnivarða við 

Víðistaðakirkju um horfna sjómenn
• 11:00 Sjómannamessa í Hafnarfjarðarkirkju

Hátíðardagskrá

Nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is

• Kaffisala Slysavarnardeildar Hraunprýði
• Þrautabraut í sjó, rennibraut, gámasig,

kassaklifur, fluglínutæki og koddaslagur
• Opið hús í siglingaklúbbnum Þyt: 

Árabátar, kajakar, kænur og kjölbátar
• Opnar vinnustofur listamanna í Íshúsi 

Hafnarfjarðar og við Fornubúðir
• Bátasmíði fyrir krakka
• Aflraunakeppnin Sterkasti maður á Íslandi
• Furðuverur úr undirdjúpunum frá Hafró
• Ljósmyndasýning á Strandstígnum
• Sýning um tímabil erlendu útgerðanna í 

Bookless bungalow

Önnur dagskrá

SJÓMANNADAGURINN
2   19
2. JÚNÍ

SKEMMTILEG HÁTÍÐARHÖLD VIÐ FLENSBORGARHÖFN

Forsætisráðherra, Katrín 
Jakobsdóttir fór fyrir liði 
Iceland Cricket þegar liðið 
sigraði lið Captain Scott 
Invitation XI í maraþon leik á 
nyrsta krikketvelli heims sem 
settur hafði verið upp á 
Víðistaðatúni.

Katrín mætti klædd í tilefni 
við burðarins og var sérstak-

lega boðin velkomin. Fyrir 
enska liðinu fór Micheal 
Nevin, breski sendiherrann á 
Íslandi, en bæði tóku þau 
táknrænt þátt í leiknum.

Krikket er greinilega ekki 
einföld íþrótt og gengur 
kannski út á að vera flókin og 
taka langan tíma sem gefur 

tækifæri á nokkrum vina leg-
um tepásum.

Leikurinn hófst um kl. 13 og 
þriðja og síðasta lotan hófst kl. 
18 en krikketleikir geta staðið 

yfir í nokkra daga. Mikið 
tilstand var vegna leiksins, 
veitingasala, ávörp og áhorf-
endur mættu með stóla og 
fylgdust spenntir með.

Léku krikket á nyrsta 
krikketvelli heims í Hafnarfirði

Völlurinn er lítið annað en afmarkað svæði á sléttu grasi og því hentar vel að setja upp keppni á Víðistaðatúni.

Icelan Cricket liðið ásamt forsætisráðherra.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fékk nokkur gullin 
tækifæri til að sýna hæfileika sína í krikket.
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