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Í bókun fulltrúa Bæjarlistans 
í skipulags- og byggingarráði 
segir að haustið 2016 hafi 
Hafnarfjarðarbær úthlutað 8 
lóðum í Skarðshlíð undir 
fjölbýlishús, samtals 221 íbúð 
til fjögurra verktaka. Þar af 
var 125 íbúðum úthlutað til 
eins verktaka. Samkvæmt 
svör um við fyrirspurnum  
hefðu 189 íbúðir átt að vera 
komnar á byggingarstig 4 í 
nóvember 2018 og 32 íbúðir 
fokheldar í lok febrúar 2019 
sé tekið mið af útboðsskil-
málum. Engin þessara íbúða 
var fokheld í júní 2019. 
Aðeins eru komnir sökkul-

veggir í langflestum bygg ing-
anna. Beinir fulltrúinn því til 
bæjaryfirvalda að sjá til þess 
að framkvæmdir verði í 
samræmi við útboðsskilmála. 

Fráleitt sé að einstakir verk-
takar geti með seinagangi sín-
um komist upp með að tefja 
eðlilega uppbyggingu íbúða-
húsnæðis í bænum. 
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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

STAÐARBERGI
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GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Gagnrýna að einstakir 
verktakar tefji uppbygg ingu

Fulltrúar Samfylkingar og Miðflokks taka undir bókun

Verið hjartanlega velkomin til okkar
Við bjóðum upp á gott úrval af ljúffengum mat. 

Kózý stemning hjá okkur öll fimmtudagskvöld á A. Hansen bar, 
þar sem í boði eru frábær tilboð á barnum allt kvöldið.

Á föstudags og laugardagskvöldum  
eru svo okkar vinsælu Karaoke kvöld.

Opið frá 17.30-22 alla daga
Borðapantanir í síma 565 1130

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

Stofnuð 1983

Sérlega falleg neðri sérhæð með 
bíl skúr í góðu, vel staðsettu 
tví býlis  húsi miðsvæðis í Hafnarfirði. 
Einnig er geymsla sem er ekki inni í 
fermetra fjölda.

Sérlega falleg neðri hæð í góðu 
tví býli með 30 m² bílskúr. Róleg og 
góð staðsetning. Nýlegt eldhús. 
Góð ur bíl skúr, fallegur garður í suður. 
Afhending við kaupsamning.

Glæsilegt fullbúið parhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr, 
fallegum garði, palli og heitum 
potti.  Fjögur stór svefnherbergi.  
Aukin lofthæð er í húsinu.

ARNARHRAUN 7

117  m² 43,9 millj. kr. 141 m² 59,9 millj. kr. 201,1 m² 81,9 millj. kr. 

SMYRLAHRAUN 14 HNOÐRAVELLIR 5

Byggð er tekin að rísa í Skarðshlíð.

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212
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Mánudagurinn 30. júní

Messa kl. 11
Keith Reed leiðir tónlistina. 

Prestur er sr. Kjartan Jónsson.

Hressing og samfélag á eftir.

 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 

Samskipti reiðmanna og 
gangandi, hlaupandi og hjólandi 
virðist ekki ganga sem skyldi ef 
marka má kæru Hestamanna-
félagsins Sörla vegna göngustígs 
sem er verið að laga í gegnum 

Gráhelluhraun. Virðist, ef marka má ýmsar 
umsagnir reiðmanna, mjög erfitt að sameina umferð 
hesta og fólks í upplandi bæjarins. 

Kvartað er m.a. undan hávaða í leikskólabörnum 
í skóginum í Gráhelluhrauni sem hlýtur að vekja þá 
spurningu hvort reiðstígar og hesthús eigi heima 
svona nálægt byggð.

Nú hefur umferð gangandi, hlaupandi og hjólandi 
fólks aukist mikið í upplandinu sem er alveg í anda 
heilsustefnu Hafnarfjarðarbæjar og hvatningu til að 
kynnast upplandinu betur. Víða liggja slóðar og 
stígar sem sumir hverjir eru aldargamlir en aðrir 
nýrri sem markast hafa af fótum útivistarfólks. Nær 
alls staðar á þessum slóðum má merkja umferð 
hestamanna. Sums staðar er slík umferð alveg 
eðlileg en á öðrum stöðum og þá sérstaklega á vorin 
þegar bleyta er í moldarstígum er hún alls ekki 
eðlileg og fer hvorki vel með hesta eða stígana.

Það skýtur þó skökku við að hestamenn geti 
áhættulaust farið inn á flestar gönguleiðir þar sem 
búast má við umgangi gangandi, hlaupandi og 
jafnvel hjólandi fólks á sama tíma og slíkt fólk er 
stórhættulegt í Gráhelluhrauni, fögru skógarsvæði 
rétt hjá byggð. 

Mikilvægt er að sátt náist um umferð í upplandi 
Hafnarfjarðar sem er mikil perla og ástæðulaust að 
upplandinu þurfi að skipta upp á milli hópa. Hljóta 
menn að geta nýtt upplandið í sátt og samlyndi og 
ef hestar eru svo hvekktir að ekki megi mæta fólki 
þá ættu þeir vart að vera í hesthúsahverfum svona 
nálægt byggð.

Hafnarfjarðarbær hefur ekki lagt eða lagað marga 
göngustíga í upplandinu, bærinn hefur lagt til möl 
sem sjálfboðaliðar og aðrir hafa nýtt til göngu-
stígagerðar í nágrenni Hvaleyrarvatns en flest 
útivistarfólk kýs góða malarstíga umfram malbik-
aða stíga. Hafnarfjarðarbær leggur nú breiðan 
hjóla- og göngustíg sem á að ná upp í Kaldársel en 
sá stígur er malbikaður og á að auka umferðaröryggi 
á hinum mjóa Kaldárselsvegi. Reiðvegi hefur 
Hafnarfjarðarbær hins vegar lagt.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
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

Sunnudagur 30. júní

Helgistund  
í Garðakirkju kl. 11

Prestur og organisti í Garðaprestakalli  
leiða stundina.

Frá 30. júní og í júlímánuði tekur 
Hafnarfjarðarkirkja þátt í helgihaldi  

í Garðakirkju og er ekki messað  
í Hafnarfjarðarkirkju á meðan.

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

Knattspyrnudeild FH og Actavis á Íslandi skrifuðu 
á föstudag undir samstarfssamning sem gildir til loka 
árs 2020. Samningurinn markar söguleg tímamót því 
sumarið 2020 verður 20. tímabilið í röð sem FH og 
Actavis mæta saman til leiks í fyrsta leik Íslandsmótsins 
í knattspyrnu.

„Nú, eins og þegar samningurinn var undirritaður í 
fyrsta sinn, er það mikið gleðiefni að þetta öfluga 
fyrirtæki í Hafnarfirðinum skuli styðja við íþrótta- og 
æskulýðsstarf í bæjarfélaginu, í öllum okkar flokkum. 
Þessi liðsstyrkur, sem okkur barst fyrst í janúar 2001, 
hefur reynst drjúgur liðsfélagi í okkar starfi í gegnum 
árin“, segir Valdimar Svavarsson, formaður knatt-
spyrnudeildar FH í tilkynningu frá félaginu. 

Actavis hefur verið aðalstyrktaraðili knattspyrnu-
deildar FH síðan í janúar 2001, þegar forveri Actavis, 
Delta, gerði fyrst samning við knattspyrnudeildina.

„Þessi samningur FH og Actavis endurspeglar 
hlutverk Actavis í samfélaginu, sem er að efla heilsu 
og lífsgæði almennings. Stuðningur við grasrótarstarf 

íþrótta- og æskulýðshreyfinga í nærumhverfi 
fyrirtækisins er mikilvægur þáttur í uppfylla það 
hlutverk,“ segir Sigfús Örn Guðmundsson, sviðstjóri 
samskiptasviðs Actavis m.a. í sömu tilkynningu.

Actavis styrkir FH, 
tuttugasta árið í röð

Sigfús Örn og Valdimar við undirritun samningsins.
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ábyrgð á tjóni sem eigin gróður getur valdið. 
Hafnarfjarðarbær getur látið fjarlægja slíkan gróður á 
kostnað lóðarhafi að undangenginni aðvörun.

Hafnarfjarðarbær gerir nú átak í að hvetja lóðarhafa 
þar sem tré og runnar hafa vaxið út yfir götur og 
gangstéttar að klippa og halda gróðri þannig innan 
lóðarmarka. Víða vex gróður út á gangstéttar og 
jafnvel götur svo hætta stafar af en lóðarhafar bera 

Lóðarhafar 
klippi tré
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Hafnarfjarðarbær boðar íbúa og fyrirtæki til opins fundar fimmtudaginn 27. júní frá kl. 17:30 – 19:00 í sal Setbergsskóla.  Vinna við gerð 
rammaskipulags fyrir Flensborgarhafnar- og Óseyrarsvæði stendur yfir. Rammaskipulagshöfundar kynna og efna til samtals um skipulagið, 
sem byggir á verðlaunatillögum í hugmyndasamkeppni um svæðið.

ÍBÚAFUNDUR UM FLENSBORGARHÖFN OG ÓSEYRARSVÆÐI

hafnarfjordur.is585 5500

 Jón Rúnar Halldórsson hefur fyrir 
hönd Fornubúða fasteignafélags sent 
bréf til Hafnarfjarðarbæjar þar sem 
krafist er að Hafnarfjarðarbær bæti 
hluta af því tjóni sem félagið hafi mátt 
þola vegna tafa á afgreiðslu aðal- og 
deiliskipulags vegna byggingar húss að 
Fornubúðum 5, sem m.a. á að hýsa 
starfsemi Hafrannsóknarstofnunar.

Segir í bréfinu að við afgreiðslu 
upphaflegs byggingarleyfis hafi 
fyrirtækið vitað af kæru sem send var til  
Úrskurðarnefndar umhverfis- og auð-
lindamála vegna deiliskipulags breyt-
inga á lóðinni. Er fullyrt í bréfinu að 
niðurstaða úrskurðarnefndarinnar frá 
12. júlí 2018 hafi í engu byggst á þeirri 
kæru og engin afstaða hafi verið tekin 
til þeirrar kæru í úrskurðinum. 

Þá segir að bréf sem Skipulagsstofnun 
sendi Hafnarfjarðarbæ 6. september 
2018 lýsi í reynd hversu illa staðið var 
að málum af hálfu bæjarins vegna 

breytinga á aðal- og deiliskipulagi 
hafnarsvæðisins.

Gerir fasteignafélagið kröfu um að 
Hafnarfjarðarbær greiði að lágmarki 50 

milljón kr. til að bæta að hluta það tjón 
sem félagið hafi mátt þola, aðallega 
vegna tapaðrar leigu.

Í bréfinu segir að færa megi fyrir því 
rök hvert tjónið sé en þær upplýsingar 
hafa verið afmáðar í skjalinu sem 
blaðið fékk frá Hafnarfjarðarbæ.

Bréfið var tekið fyrir í bæjarráði 20. 
júní sl. þar sem ákveðið var að óska 
eftir lögfræðiáliti um kröfugerðina.

Þann 27. febrúar sl. sendi Jón Rúnar 
f.h. Fornubúða erindi til bæjarráðs þar 
sem hann óskaði eftir 50% afslætti af 
fasteignagjöldum vegna þessara tafa. 
Þar segir m.a. að það sé ekki sjálfgefið 
að ná opinberum stofnunum í Hafnar-
fjörð og þar þurfi ýmislegt til en þó 
sérstaklega lágt leiguverð sem reyndin 
sé í þessu tilfelli. 

Vill 50 millj. kr. í bætur að lágmarki vegna 
tafa eftir kæru á afgreiðslu skipulags

Fornubúðir fasteignafélag telur að Hafnarfjarðarbær sé bótaskyldur vegna þess hve illa var staðið að málum

Nýja húsið er um þriðjungur af heimiluðu viðbótarbyggingarmagni lóðinni.
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Ban Kúnn
Thai Restaurant

„HOT POT“ 
Nýjung á Ban Kúnn

Natthawat Voramool
Trarnarvöllum 15 |  sími 565 5665

Viltu upplifa tælenska matarhefð?
Natthawat Voramool yfirkokkur á Ban Kúnn eldar 
ómótstæðilegt soð sem gestir sjóða í sjálfir grænmeti, 
kjöt og sjávarafurðir í potti á borðinu. Með þessu er 
dýrindis sósa og gestir fá að sjálfsögðu góða leiðsögn.

Panta þarf með dags 
fyrirvara í síma 565 5665
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Um langt skeið hefur legið göngu-
stígur í gegnum Gráhelluhraun en 
hraunið er skógi vaxið og var eitt af 
fyrstu skógræktarsvæðum Skógræktar-
félags Hafnarfjarðar. Liggur stígurinn 
frá Lækjarbotnum, þar sem Hafn-
firðingar sóttu áður vatn og í gegnum 
skóginn. Báðum megin við hann, 
meðfram Kaldárselsvegi og meðfram 
Setbergshlíðinni liggja reiðstígar og 
hafði göngustígurinn tengst stíg sem 
tengdi reiðstígana saman skammt frá 
skeiðvelli Sörla. Nú hefur verið ákveðið 
að færa þá tengingu og gera stíg í 
gegnum hraunið að Kaldárselsvegi, 
sem þá eðlilega þverar reiðstíginn þar 
og Kaldárselsveginn.

Er göngustígurinn skv. aðalskipulagi 
en Hestamannafélagið Sörli hefur nú 
kært til Úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðlindamála þá ákvörðun 
umhverfis- og framkvæmdaráðs að 
hafna erindi Sörla um að göngustígurinn 
yrði aflagður.

Segir í kæru Sörla m.a. að stjórn 
félagsins vilji minnka umferð annarra 
en hestamanna í Gráhelluhrauni og 
segist félagið mæta algjöru skiln-
ingsleysi af hálfu skipulagsyfirvalda. 
Telur félagið breytingu á tengingu 
göngustígsins óþarfa og vill félagið 
leggja göngustíginn af.

Með kærunni fylgja ýmsar sögur frá 
hestamönnum og bréfaskipti við 
Hafnarfjarðarbæ en í bréfi Sörla segir 
m.a.: „Ástæða þessarar beiðnar okkar 
er sú að ef hestarnir, sem eru að 
meðaltali 350 kg skepnur, hræðast, 

tryllast og rjúka af stað þá er lítið í raun 
hægt að gera annað en að vona það 
besta á meðan að reiðmaður reynir að 
ná stjórn. Hestamenn eru með lifandi 
skepnur sem eru í eðli sínu flóttadýr og 
geta auðveldlega hræðst ef eitthvað 
„óvenjulegt“ verður á vegi þeirra.“

Í sama bréfi segir að stígurinn sé hins 
vegar ekki mikið notaður en þegar hann 
er notaður hafi komið fyrir að hætta 
hefur skapast.

Í einu bréfi til Hafnarfjarðarbæjar 
segir m.a.: „En það er bara þannig að 
hross eru oftar en ekki skelfingu lostin 
við að sjá allt þetta og nýlegt dæmi 
þegar kona á hesti mætti tveimur 
reiðhjólamönnum sem gerðu allt rétt, 
stoppuðu og biðu eftir að hún færi 
framhjá þá allt í einu snéri hesturinn 
sér við með þeim afleiðingum að konan 
féll af baki og fékk heilahristing.“

Fleiri dæmi eru gefin með kærunni , 
m.a. um háværan leikskólahóp og að 
fólk hafi lent í því að hitta skokkara á 
reiðleiðum.

Gönguleiðir eru víða um upplandið 
og á nær öllum þeim má sjá ummerki 
eftir hestamenn á þeim, m.a. uppi á 
Ásfjalli.

Nokkurrar óánægju hefur gætt meðal 
göngu- og hlaupafólks sem hefur lent í 
því að fá fúkyrði frá reiðmönnum.

Reiðleiðum hefur verið fjölgað í 
bæjarlandinu og verið er að gera nýjan 
breiðan reiðstíg fyrir vestari endann á 
Hval eyrarvatni og sagt er að hann eigi 
að framlengjast út fyrir Stórhöfðann.

Hestamenn vilja 
göngustíg í skógi 

burt!
Segja ónæði af háværum börnum og gangandi

Gula punktalínan sýnir legur nýrrar tengingar yfir á nýjan stíg að Kaldárseli.

Sú var tíðin að nokkrar bygginga-
vöruverslanir voru í Hafnar firði. Á 
sjöunda áratugnum voru Dverg ur, 
Dröfn og Kaupfélag Hafn firðinga og 
síðar bættust við verslanir og þrjár 
fyrrnefndar hættu allar.

Aðeins ein byggingavöruverslun 
hefur verið starfandi í Hafnarfirði en 
fleiri sem selja ýmis verkfæri.

Nú hefur Múrbúðin opnað glæsilega 
verslun að Selhellu 6 og býður upp á 
mjög breitt úrval af byggingarvörum og 
ýmsum vörum til heimilisins.

Er þetta þriðja verslun Múrbúðarinnar 
sem fyrir rak verslun á Kletthálsi í 
Reykjavík og í Keflavík.

Stefna Múrbúðarinnar er að selja 
vörur á góðu verði fyrir alla, alltaf. 
Segir á heimasíðu búðarinnar að sá 
árangur hafi náðst með hagkvæmum 
innkaupum, lítilli yfirbyggingu og lágri 
álagningu. Viðskiptavinir Múrbúðar-
innar geti því gengið að gæðum og 
góðu verði sem vísu.

Þau voru meðal fyrstu viðskiptavina Múrbúðarinnar í Hafnarfirði.

Ný bygginga
vöruverslun opnuð

Múrbúðin hefur opnað á Selhellu  6

Dansað í lundi
Fólk naut veðurblíðunnar á skógardegi

„Líf í Lundi“ var yfirskrift á fjölskyldudegi skóræktarfélaganna og í 
Höfðaskógi stóð Skógræktarfélag Hafnarfjarðar fyrir skógargöngu, ratleik og 
fleiru skemmtilegu. Þegar harmónikkutónlistin dunaði sýndi eldri og yngri 
kynslóðin sameiginlega danstakta og dönsuðu þessar tvær skottís sem sú 
yngri sagðist hafa lært í Hvaleyrarskóla.
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Huga þarf að lóðarmörkum hvort heldur sem er við lóð nágrannans eða að bæjarlandi. Heimilt er að reisa skjólvegg og girðingar sem eru allt 
að 1,8m að hæð og eru ekki nær lóðarmörkum en 1,8m. Sækja þarf um heimild til byggingarfulltrúa fari grindverk nær lóðarmörkum en hæð 
þess. Einnig skal leggja fram til byggingarfulltrúa samþykki nágranna/aðliggjandi lóðarhafa vegna grindverks á eða við lóðarmörk. Við gerð 
grindverks og annarra skjólveggja eru íbúar einnig hvattir til að huga að því hvort slíkar framkvæmdir hafi mögulega áhrif á umferðaröryggi 
með skerðingu sjónrænna tenginga við götu og gangstétt. 

Á heimasíðu Mannvirkjastofnunar má kynna sér  byggingarreglugerðina  undir flipanum lög og reglugerðir.  Sérstaklega 
er bent á grein 2.3.5. fyrir þá sem eru í framkvæmdarhugleiðingum á lóð sinni. Sjá nánar á hafnarfjordur.is

GRINDVERK EÐA SKJÓLVEGGUR

hafnarfjordur.is585 5500

UM FRAMKVÆMDIR GILDA ÁKVEÐNAR REGLUR

Verkalýðsfélagið Hlíf er 112 ára 
gamalt félag sem sameinaðist við 
Verkakvennafélagið Framtíðina árið 
1999 en Verkmannafélagið Hlíf, eins 
og það hét upphaflega hafði þó frá 
upphafi haft félaga af báðum kynjum.

Eftir að Flóabandalagið lagðist af 
með úrgöngu Eflingar hefur Hlíf tekið 
á sig auknar skuldbindingar og 
sjálfstæði. M.a. þess vegna var ráðinn 
nýr framkvæmdastjóri fyrir félagið og 
til þess valdist Guðmundur Rúnar 
Árnason, sem um tíma gegndi stöðu 
bæjarstjóra í Hafnarfirði, en Guð-
mundur Rúnar hefur reynslu af 
verkalýðsmálum en hann var ritstjóri 
Vinnunnar og upplýsingafulltrúi ASÍ í 
áratug.

Blaðamaður Fjarðarfrétta hitti þá 
Guðmund Rúnar og Kolbein Gunnars-
son formann félagsins og forvitnaðist 
um starfsemi félagsins.

Hjá Hlíf eru í dag 6,5 stöðugildi að 
sögn Kolbeins, þar af tveir Virk 
ráðgjafar og segir Kolbeinn að staða 
framkvæmdastjóra sé ný vegna aukinna 
verkefna.

UM HELMINGUR FÉLAGS
MANNA ERLENDUR
„Félagsmenn eru um 3.000 og um 

helmingur þeirra erlendir og jafnvel sé 
verið að tala hátt í 100 tungumál í 
félaginu,“ segir Kolbeinn. 

Segja hann starfið hafa breyst nokkuð 
í gegnum tíðina og nú sé markmiðið að 
reyna að mæta félaganum þar sem hann 
er og auka sýnileika með aukinni 
netþjónustu.

Vegna fjölda erlendra félaga sé aukin 
áhersla lögð á íslenskunám en einnig sé 
verið að undirbúa að setja efni t.d. á 
ensku og pólsku á vef félagsins.

Kolbeinn segir að reynt sé að nýta 
krafta erlendu félaganna jafnt og þeirra 
íslensku en þegar er einn stjórnarmanna 

af sjö erlendur. Þá sé farið á vinnustaði 
þar sem útlendingar séu í meirihluta og 
reynt að fá fulltrúa þeirra sem trúnaðar-
menn og nokkuð vel hafi tekist.

Segja þeir að erlendir starfsmenn séu 
komnir til að vera og að íslenskt 
þjóðfélag komist ekki af án þeirra.

Félagsmenn koma úr ýmsum störf-
um. Fólk er á almennum vinnu markaði, 
hjá Hafnarfjarðarbæ í lei kskólum, 
áhalda húsi og víðar, á hjúkrunar-
heimilum, í velferðarþjónustu og hjá 
Ísal svo eitthvað sé nefnt.

AUKINN SÝNILEIKI
Fjölmörk verkefni koma inn á borð 

félagsins og daglega hafi félagsmenn 
samband til að fá úrlausn sinna mála. 
Kvartað er undan atvinnurekendum 

sem hlunnfara starfsmenn um laun eða 
aðstöðu og dæmi eru um að fólk fái t.d. 
ekki launaseðil. Aðstaða erlendra 
starfsmanna sé oft slæm og dæmi um 
að fjórir þurfi að sofa í sama herbergi. 

Segir Guðmundur Rúnar að flestir 
vilji þó hafa hlutina í lagi og segir 
mikilvægt að vera í góðu sambandi við 
atvinnurekendur.

Segir hann að nú sé vinna í gangi við 
að gera starfsemi félagsins sýnilegri og 
að auka samstarf við stjórnendur 
fyrirtækja á félagssvæðinu.

Í dag eru fjölmargir samningar lausir 
og að sögn Guðmundar Rúnars er 
aðeins búið að samþykkja samning á 
almennum vinnumarkaði sem sé stærsti 
samningurinn. Hann sé oftast leiðandi 
fyrir þá sem á eftir koma en m.a. séu 

lausir samningar við Rio Tinto á Íslandi 
og Hafnarfjarðarbæ.

FYLGST MEÐ HÆKKUNUM 
SVEITARFÉLAGA
Í tengslum við Lífskjarasamninginn 

sem gerður var í apríl sl. var fengin 
yfirlýsing frá ríki og sveitar félögum um 
að hækkanir á sköttum og álögum yrðu 
aldrei hærri en 2,5% og minni ef 
verðbólga er minni. 

Segja þeir Kolbeinn og Guðmundur 
Rúnar að nú verði fylgst grannt með og 
ekki síst fasteignagjöldum sem hækkað 
hafa vegna mikilla hækkana á 
fasteignamati.

Aukinn kraftur í starfsemi Hlífar
Guðmundur Rúnar Árnason, f.v. bæjarstjóri hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri félagsins

Guðmundur Rúnar Árnason, framkvæmdastjóri Hlífar og Kolbeinn Gunnarsson formaður.
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Aldursflokkameistaramót Íslands í 
sundi var haldið í Reykjanesbæ um 
helgina en á mótinu kepptu um 300 
11-12, 13-14 og 15-17 ára sundmenn 
frá 15 félögum.

Sundfélag Hafnarfjarðar stóð uppi 
sem sigurvegari í stigakeppni félaga og 
varð lokastigastaðan svona:

1. SH 974 stig, 2.  ÍRB 760 stig,  
3. Breiðablik 669 stig.

Drengjaliðið bætti Íslandsmetið í  
4x100 m skriðsund og 4x100 m 
fjórsund en í liðinu voru: Birnir Freyr 
Hálfdánarsson, Veigar Hrafn Sigþórs-
son, Snorri Dagur Einarsson og Bergur 
Fáfnir Bjarnason.

FIMM HAFNARFJARÐAR
MET VORU SETT
Veigar Hrafn Sigþórsson í 100 og 

200 m flugsundi drengja.
Helga Sigurlaug Helgadóttir í 400 og 

800 m skriðsundi meyja.
Birnir Freyr Hálfdánarsson í 400 m 

fjórsundi (drengja).

AMÍ MEISTAR ÚR SH
Sveinameistari AMÍ 2019 er Björn 

Yngvi Guðmundsson með 1013 stig.
Meyjameistari AMÍ 2019 er Helga 

Sigurlaug Helgadóttir með 1414 stig.
Drengjameistari AMÍ 2019 er Birnir 

Freyr Hálfdánarson með 1713 stig.

EFTIRTALDIR SHINGAR 
URÐU ALDURS FLOKKA
MEISTARAR ÍSLANDS 2019
Daði Björnsson (100 m skriðsund, 

100 og 200 m bringusund).
Kristín Ylfa Guðmundsdóttir (200 m 

flugsund).

Þorgerður Ósk Jónsdóttir (100 og 
200 m baksund).

Aron Þór Jónsson (200 m flugsund)
Adele Alexandra Pálsson (200 m 

fjórsund).
Snorri Dagur Einarsson (100 og 200 

m bringusund).
Birnir Freyr Hálfdánarsson (100, 200 

og 400 m skriðsund, 100 m baksund og 
400 m fjórsund).

Helga Sigurlaug Helgadóttir (800 m 
skrið og 100 m flug).

Dagbjörg Hlíf Ólafsdóttir (200 m 
bak).

Veigar Hrafn Sigþórsson (800 m 
skrið, 200 m bak, 100 og 200 m flug)

Björn Yngvi Guðmundsson (100, 
200, 400 og 800 m skrið, 100 og 200 m 
fjór).

Adam Leó Tómasson (100 og 200 m 
bak, 100 og 200 m bringa).

Sveinasveit (Björn Yngvi, Adam 
Leó, Magnús Víðir, Hólmar) 4x50 m 
skrið og fjór.

Drengjasveit (Birnir Freyr, Veigar 
Hrafn, Snorri Dagur, Bergur Fáfnir) 
4x100 m skrið og fjór).

Piltasveit (Júlíus Karl, Aron Þór, 
Daði, Símon Elías) 4x100 m fjórsund

Stúlknasveit (Þorgerður Ósk, Kristín 
Ylfa, Adele Alexandra, Bríet Dalla) 
4x100 m fjórsund.

SH-sveit 10x50 m skriðsund (Símon, 
Daði, Snorri, Birnir, Veigar, Dagbjörg, 
Bríet, Adele, Birgitta, Helga).

Margir fleiri unnu til verðlauna og 
hver sundmaður getur verið mjög 
stoltur af bætingum sínum að sögn 
Klaus Jürgen Ohk hjá Sundfélagi 
Hafnar fjarðar sem var mjög ánægður 
með sitt fólk.

Sundfélag Hafnarfjarðar 
aldursflokkameistari Íslands 2019

Stoltur hópur Sundfélags Hafnarfjarðar sem vann til flestra verðlauna.

„Snert hörpu mín“ er yfirskrift 
Sönghátíðar í Hafnarborg, sem verður 
haldin 28. júní - 14. júlí. 

Nafn hátíðarinnar í ár vísar í eitt 
vinsælasta lag tónskáldsins Atla Heimis 
Sveinssonar, sem féll frá fyrir skömmu. 
Hátíðin heiðrar minningu Atla Heimis 
með lokatónleikum þar sem sex söngv-
arar flytja úrval sönglaga hans. 

Á Sönghátíð í Hafnarborg verða í boði 
alls sjö tónleikar með framúr skarandi 
söngvurum og hljóðfæra leikur um og 
margvísleg námskeið fyrir börn og 
fullorðna - leika sem lærða. 

28. júní kl. 20 flytja nýja söngstjarnan 
Andri Björn Róbertsson bassabaritón og 
Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari 
Söngvasveig eftir Robert Schumann og 
íslensk sönglög.

29. júní kl. 17 frumflytur Kammerkór 
Suðurlands 20 örlög eftir fjölmörg 
tónskáld og verk eftir Pál á Húsafelli 
með þátttöku hans á eigin hljóðfæri í 
tilefni sextugsafmælis listamannsins. 

30. júní kl. 16.30 verða í boði ókeypis 
fjölskyldutónleikar Dúó Stemmu þar 
sem Herdís Anna Jónsdóttir víóluleikari 
og Steef van Oosterhout slagverksleik-
ari fagna sumrinu með íslenskum 
þjóðvísum, þulum, ljóðum og hljóðum. 
6-12 ára krakkar af námskeiði hátíðar-
innar taka undir.

Þá standa börnunum til boða námskeið 
fyrir mismunandi aldurshópa, með 
Krílasöng fyrir 6-18 mánaða með 
foreldrum, Tónlistarsmiðju fyrir 3-5 ára 
með foreldrum og Söngsmiðju fyrir 
6-12 ára. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
heldur söngnámskeið fyrir áhugafólk 
13-99 ára og Kristinn Sigmundsson 
Master class námskeið fyrir söngvara og 
söngnemendur, sem lýkur með 
opinberum tónleikum.

Listamenn hátíðarinnar koma einnig 
fram á ókeypis tónleikum utan 
Hafnarborgar til að færa lifandi tónlist út 
í samfélagið til þeirra sem komast ekki á 
tónleika og dveljast á stofnunum.

Sönghátíð í 
Hafnarborg 

Tónleikar og námskeið fyrir börn og fullorðna

Nánar á 
songhatid.is

Viðurkenning fræðsluráðs Hafnar-
fjarðar er veitt á hverju ári fyrir verkefni 
í skólastarfi sem ýta undir skólaþróun, 
fagsamvinnu og samstarf.  Leikskólinn 
Smáralundur hlaut í vikunni viður kenn-
ingu fyrir fjölbreyttan heilsueflandi 
skóla, Setbergsskóli fyrir lestur og ritun 
á yngsta kennslustigi og Víðistaðaskóli 
fyrir námsumhverfið Veröld fyrir tví-
tyngda nemendur. 

Veröld fyrir tvítyngda nemendur
Veröld er sérstakt námsúrræði sem 

Víðistaðaskóli hefur byggt upp á 
síðustu þremur árum. Það hefur það 
hlutverk að taka á móti öllum nýjum 
tvítyngdum nemendum skólans og 
hjálpa til við aðlögun þeirra að 
bekkjarstarfi, skólanum og íslensku 
samfélagi. Einnig hjálpar Veröld 
nemendum að aðlagast bekkjarstarfi og 
taka virkan þátt í daglegu skólastarfi 
með þeim viðfangsefnum í skólastarfinu 

sem nemendur takast á við í hverjum 
árgangi. 

Fjölbreyttur heilsueflandi leikskóli
Leikskólinn Smáralundur leggur 

mikla áherslu á daglega hreyfingu innan 
jafnt sem utanhúss. Í dag vinnur leikskól-
inn að þriggja ára þróunar verkefni sem 
miðar að því að innleiða núvitund í 
leikskólastarfið og taka þannig enn eitt 
skrefið í átt að heilsueflandi sjónarmiðum 
sem stuðla jafnt að andlegu og líkamlegu 
heilbrigði barna og starfsfólks. 

Lestur og ritun 
Setbergsskóli hefur unnið að þróun 

lestrar- og ritunarkennslu í upphafi 
grunnskólans með aðlögun á kennslu-
aðferðinni bein kennsla inn í daglegt 
starf á yngsta stigi skólans. Verkefnið 
hófst sem þriggja ára rannsóknar verk -
efni með Háskóla Íslands og síð ustu tvö 
ár hefur skólinn aðlagað kennslu-
aðferðina að íslensku skóla starfi. 

Viðurkenningar
Smáralundur, Setbergsskóli og Víðistaðaskóli

Nemendur og starfsfólk Leikskólans Smáralundar taka á móti viðurkenningunni.
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KNATTSPYRNA: 
27. júní kl. 19.15, Kaplakriki 

FH  Grindavík, bikarkeppni karla

1. júlí kl. 19.15, Grindavík 
Grindavík - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar - FH: (þriðjudag)

FH - ÍR: 6-0
ÍA - Haukar: 1-0 

ÚRSLIT KARLA:
Njarðvík - Haukar: 1-5

FH - KR: 1-2
Haukar - Leiknir R.: 1-2

ÍÞRÓTTIR

Garðaþjónusta
Garðsláttur, garðvinna. Vanur maður, góðar 

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

www.songhatid.is

Tónlistarsmiðjur fyrir:
6-18 mánaða, 3-5 ára og 6-12 ára

Söngnámskeið fyrir áhugafólk
Kristinn Sigmundsson: Master Class

28.6.  Andri Björn Róbertsson
29.6.  Kammerkór Suðurlands
30.6.  Dúó Stemma Fjölskyldutónleikar
11.7.  Master Class Tónleikar 
12.7.  Umbra Ensemble
13.7.  Diddú og Guðrún Jóhanna
14.7.14.7.  Atli Heimir Minningartónleikar

Fjölskyldugarðar Hafnarfjarðarbæjar 
eru opnir öllum bæjarbúum og eru gott 
tækifæri fyrir einstaklinga og fjöl-
skyldur til að rækta sitt eigið grænmeti. 
Ákveðið var að láta eftirspurn ráða 
framboði garða og opnað var fyrir 
umsóknir í 64 garða á Víðistöðum til að 
byrja með. Eftirspurn er það mikil að 
nú hafa 56 fjölskyldugarðar á Öldum, 
efst á Öldugötunni, einnig verið 
opnaðir.

Nú þegar eru 84 aðilar búnir að sækja 
um fjölskyldugarða. 120 fjölskyldu-
garð ar standa Hafnfirðingum til boða 
nú í sumar og því einungis 37 garðar 
enn lausir fyrir áhugasama.  Stór hluti 
hópsins er þegar farinn að setja niður 
grænmeti en aðrir í þeim fasa að velja 
sér álitlegan garð og undirbúa ræktun-
ina. „Sú breyting varð á nú í sumar að 
verð á garði lækkaði úr 5.000 í 1.500 
krónur en nú er ekki innifalið grænmeti 
eða annað hráefni líkt og áður,“ segir 
Bára Kristín Þorgeirsdóttir, forstöðu-
maður Vinnuskóla Hafnarfjarðar. 

Opið er fyrir skráningar á Mínum 
síðum á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar 
undir umsóknir – grunnskólar – 
skráning á sumarnámskeið. Mæta þarf 

með kvittun fyrir greiðslu á garði á 
skrifstofu Vinnuskóla Hafnarfjarðar og 
velja garð. 

„Það er frábært að sjá heilu fjöl-
skyldurnar mæta saman í garðinn og 
rækta sínar eigin afurðir. Það skapast 

skemmtilegar samverustundir í kring-
um ræktunina, allt frá vali á grænmeti 
að uppskeru. Við hvetjum alla áhuga-
sama til að sækja um, það eru enn 
nokkrir garðar“ segir Bára Kristín.

Góð aðsókn í fjölskyldugarða
Plægðir garðar sem fólk getur sett niður kartöflur og ræktað grænmeti í

64 garðar eru við Víðistaðatún en garðar eru líka efst við Öldugötu.

Hrafnista bauð í síðustu viku 
landsmönnum, sem eiga 100 ára afmæli 
á árinu, til afmælisveislu á Hrafnistu í 
Hafnarfirði. Viðstödd veisluna voru 
forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, 
sem flytti ávarp og heilsaði upp á fólk 
auk Dagnýjar Erlu Gunnarsdóttur, 
fimmtán ára stúlku sem sitja mun 
þingfund ungmenna í Alþingishúsinu á 
þjóðhátíðardaginn 17. júní í tilefni af 75 
ára afmælis lýðveldisins. 

Forseti Íslands skar af afmælisköku 
og tenórsöngvarinn Gissur Páll 
Gissurarson heillaði gesti með söng 
sínum. 

Á þessu ári eiga 25 Íslendingar 100 
ára afmæli, átján konur og sjö karlar. 
Flest eru afmælisbörnin búsett á 
höfuðborgarsvæðinu.

Þetta er í fyrsta sinn sem Hrafnista 
býður landsmönnum til 100 ára 
afmælisveislu ásamt forseta Íslands og 

er ætlunin að þetta verði árlegur 
viðburður. Sjá má nánar um langlífa 
Íslendinga á Facebook síðunni Langlífi 
og fleiri myndir á fjardarfrettir.is

Hrafnista heiðraði hundrað ára
Forseti Íslands heilsaði upp á heiðursfólkið

Heiðursgestirnir ásamt forsetahjónunum.

Guðni forseti fékk aðstoð sonar síns 
við að skera afmælistertuna.
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AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR
Eina vikulega bæjarblaðið!
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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

Öll viljum við geta komist leiðar okkar um gangstéttar, göngustíga og götur bæjarins án þess verða fyrir skaða vegna trjágreina sem vaxa út 
úr görðum hvort sem við erum gangandi, hlaupandi, hjólandi eða akandi. Í byggingarreglugerð grein 7.2.2. segir um tré og runna: „Lóðarhafa 
er skylt að halda vexti trjáa og runna á lóðinni innan lóðamarka. Sinni hann því ekki og þar sem vöxtur trjáa eða runna fer út fyrir lóðarmörk 
við götur, gangstíga eða opin svæði er veghaldara eða umráðamanni svæðis heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða óprýði veldur, á 
kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.“  Sjá nánar á hafnarfjordur.is

Lóðarhafar eru hvattir til að snyrta trjágróður sinn á lóðarmörkum eftir því sem við á svo allir megi komast öruggir og 
vandræðalaust leiðar sinnar en dæmi eru um það að trjágróður skyggi á umferðarmerki, götuheiti og jafnvel lýsingu. 

ER GRÓÐURINN ÞINN TIL VANDRÆÐA?
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LÖGBUNDNAR SKYLDUR LÓÐARHAFA

v/Kaldárselsveg
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www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Jónsmessuhátíðin Álfahátíð 
í Hellisgerði var haldin sl. 
sunnudag, þriðja árið í röð.

Hellisgerði skartaði sínu 
fegursta og bæjarbúar og gestir 
fjölmenntu í garðinn enda 
fjölbreytt og skemmtileg dag-
skrá. 

Að venju hófst hátíðin með 
álfagöngu en í Hellisgerði 
mátti fara í sögustund með 
Gýgju Árnadóttur, fara í fjöl-
skyldu- og barnajóga eða hlíða 
á Maríu Ísól úr Víðistaðaskóla, 
en hún komst í úrslit í 
hæfileikakeppni skólans. Þá 

sungu Svala Björgvins og 
Þórdís Imsland saman nokkur 
Disney lög en annars var fólk á 
ferðinni um garðinn og naut 
veðurblíðunnar og samver-

unnar þá tvo tíma sem hátíðin 
stóð yfir.

Hér má sjá svipmyndir sem 
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir, 
ljósmyndari Fjarðarfrétta tók í 
Hellisgerði á sunnudaginn.

Vel heppnuð Álfahátíð
Hellisgerði iðaði af lífi, a.m.k. venjulegs fólks


