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Við setningu tónlistar hátíð
arinnar Hjarta Hafnarfjarðar 
var sérstök athöfn þar sem 
Rósa Guðbjartsdóttir bæjar
stjóri og Björgvin Halldórsson 
afhjúpuðu fyrstu stjörnu 
íslenskrar tónlistar sem steypt 
er í gangstéttina framan við 
Bæjarbíó. Stjarnan er með 
nafni Björgvins og er honum 
til heiðurs. Sagði bæjarstjóri í 
þakkar ávarpi til Björgvins að 
hann hefði sýnt mikinn metnað 
og fagmennsku í gegn um árin, 
 annars væri hann ekki á þeim 
stað sem hann væri í dag. 

Þakkaði bæjarstjóri hon um 
sérstaklega hversu dug legur 

hann hafi verið að hampa upp
runanum Hafnar firði.

Miðvikudagur 10. júlí 2019   |   26. 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

Sumarfrí!   Næsta blað kemur út 14. ágúst — www.fjardarfrettir.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Skoðaðu nýjustu fréttirnar - eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Björgvin á stjörnu  
í gangstéttinni

Björgvin Halldórsson heiðraður með stjörnu íslenskrar tónlistar

Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Ratleikur 
Hafnarfjarðar

facebook.com/ratleikur
www.ratleikur.blog.is
Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2019
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Ratleikurinn stendur til 22. september 2019. 
Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 
Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

fréttamiðill  Hafnfirðinga

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

RAT-019

22
Fáðu frítt Ratleikskort 
og njóttu sumarsins í 
bráðskemmtilegum leik.
Kortin fást á sundstöðum, bókasafni, 
Fjaraðkaupum og víðar.

Björgvin Halldórsson, stoltur við stjörnuna í gangstéttinni.

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212
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Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar var sett á mánudaginn 
með því að afhjúpuð var heiðursstjarna Björgvins 
Halldórssonar í gangstéttinni framan við Bæjarbíó 
eins og fram kemur á forsíðu. 

Fjölmennt var við hátíðina en frítt var inn á 
opnunarkvöldinu en fyrstu tónleikarnir í Bæjarbíói 
voru til heiðurs Björgvini Halldórssyni og hljómsveit 
og var þeim varpað á risaskjá í tjaldi á Ráðhústorginu 
en að þeim loknum skemmti Svala Björgvins og 
hljómsveit gestum.

Dagskrá framundan: Miðvikudag: Friðrik Dór, 
Fimmtudag: Björgvin Halldórsson og hljómsveit, 
Föstudag: Jónas Sig, Milda hjarta, Laugardag: Á móti 
sól, Sunnudag: Vök.

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 

Sumarið hefur leikið við okkur 
Hafnfirðinga sem og marga aðra. 
Jákvæðnin ræður ríkjum og allt 
gengur eins og í sögu. Við 
fögnum og gleðjumst og gleym
um hversdagslegu amstrinu og 

vandamálum. En við erum sífellt minnt á að þó 
sólin skíni þá njóta ekki allir. Við erum t.d. minnt á 
að krabbamein fari ekki í frí. Því hugsum við til 
þeirra sem eiga um sárt að binda og vonandi erum 
við ekki svo sjálfglöð að við getum ekki stutt og 
aðstoðað þá sem eru hjálpar þurfi.

Við gerum miklar kröfur til samfélagsins og 
gríðarlegar upphæðir fara úr sameiginlegum 
sjóðum í að byggja upp aðstöðu fyrir afþreyingu og 
leiki. Í góðæri er gott að lofa og allt virðist ganga 
vel og því er grátlegt að horfa upp á það að 
sveitarfélagið okkar þurfi að taka lán fyrir 
framkvæmdum, ekki síst þegar stefnan hafði verið 
tekin á að greiða niður lán. Nú eru blikur á lofti og 
menn óttast atvinnuleysi. Sveitarfélögin líða fyrir 
það, skatttekjur minnka og félagskerfið kallar á 
aukinn stuðning. Hafnarfjarðarbær er ekki á neinu 
hengiflugi og enginn óttast hrun. Því frekar ætti að 
gæta aðhalds og greiða niður skuldir sem eru háar 
þótt skuldahlutfall og skuldaviðmið hafi lækkað.

Skuldaviðmiðið er reyndar pólitískur brandari en 
á sama tíma og ríkið krefst þess að sveitarfélögin 
telji allar skuldbindingar sínar með skuldum þá 
hefur ríkið búið til sérstakt skuldaviðmið þar sem 
lán tekin til að kosta t.d. byggingu hjúkrunarheimilis 
fyrir ríkissjóð eru undanskilin. Ríkið pressar 
sveitarfélögin til að að byggja hjúkrunarheimili á 
eigin kostnað og fá það svo greitt á löngum tíma 
með leigugjöldum og afborgunum. Hjúkrunarheimili 
sem ríkinu er skylt að byggja.

Skuldahlutfallið hefur lækkað hjá Hafnar fjarðar
bæ, ekki vegna þess að skuldir hafi lækkað, heldur 
vegna þess að skatttekjur hafa hækkað! Auðvitað 
gerir það sveitarfélaginu auðveldar með að greiða 
niður þær skuldir, a.m.k. á meðan tekjurnar haldast 
óbreyttar eða hækka. Lækki skatttekjur, hækkar 
skuldahlutfallið, því ekki lækka skuldir sveitar
félagsins sjálfkrafa frekar en skuldir íbúanna.

Verkefni sveitarfélagsins eru ærin og útheimta 
mikil fjárútlát. Því er mikilvægt að sýna aðhald í 
rekstri eins og nauðsynlegt er á hverju venjulegu 
heimili. — Njótum sumarsins.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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

Bæjarráð samþykkti í morgun samning um að Leik
félag Hafnarfjarðar fái Kapelluna í Lífsgæða setrinu í 
St. Jó til tímabundinna afnota fyrir leiklistar starfsemi 
á þess vegum til þess að glæða áhuga bæjarbúa á 
leiklist og öðrum þeim listgreinum sem leiksviði 
tengjast. Heildarflatarmál rýmis er 125,5 m².

Samningurinn gildir þó aðeins til eins árs en á 
samn ingstímanum á að leita að hentugu fram tíðar
húsnæði fyrir leikfélagið. Undanfarin ár hefur Leik
félag Hafnarfjarðar verið húsnæðislaust og eru munir 
félagsins geymdir í gámi á geymslusvæði. Lengi 
hefur verið leitað að húsnæði og að sögn Gunnars 
Björns Guðmundssonar, formanns félagsins, var 
næsta skref að leggja félagið niður hefði ekki fundist 
hús næði.

Félagið deildi síðast húsnæði með Gaflaraleikhúsinu 
og þar á undan var félagið á neðstu hæð í gamla 
Lækjarskóla.

Styrkur bæjarins til félagsins er eftirgjöf á húsaleigu, 
hitunar og rafmagnskostnaði að upphæð rúmar 4 
milljónir kr. fyrir leiguárið og er þá miðað við að 
leiguverð sé 2.500 kr./m².

LH skuldbindur sig til þess að standa fyrir 
leiklistarstarfsemi sbr. starfsáætlun á sinn kostnað sem 
mun m.a. samanstanda af:
• Opnum leiklistarnámskeiðum fyrir fullorðna / 

börn og unglinga
• Höfundasmiðjum í leikritun
• Uppsetningum á leiksýningum að hausti og vori
• Kvöldvökum og opnum húsum

LH skal hafa menningarstefnu Hafnarfjarðarbæjar 
og stefnu Lífsgæðaseturs St. Jó að leiðarljósi í sínu 
starfi og skuldbindur sig til þess að koma að skipu
lagningu og framkvæmd viðburða í Hafnarfirði, s.s. 
Jólaævintýrinu í Hellisgerði, viðburði á Björtum 
dögum og fl.

Leikfélag Hafnarfjarðar 
fær húsnæði til eins árs

Leikfélagið hefur verið húsnæðislaust og með allt sitt í geymslugámum

Svipmyndir frá setningu 
Hjarta Hafnarfjarðar

Heiðursstjarna Björgvins Halldórssonar hápunktur

Rósa bæjarstjóri og Björgvin afhjúpa stjörnuna.  
Að neðan: Fjölskylda Björgvins og fleiri við 
athöfnina.
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Thelma Hafþórsdóttir Byrd er 34 ára 
Hafnfirðingur sem var svo kjörkuð að 
kalla sig Gaflara strax eftir að hún flutti 
til Hafnarfjarðar fyrir 5 árum síðan. 
Hún gerði það í gríni en var fljótt 
leiðrétt. Thelma er uppalin á Seltjarnar
nesi og ætlaði ekki að stoppa lengi í 
Hafnarfirði þegar hún flutti ólétt úr 
Laugardalnum með manni sínum 
Magnúsi Þór, í vesturbæ Hafnarfjarðar. 
Nú vilja þau hvergi annars staðar búa 
og þegar annað barnið fæddist fyrr á 
þessu ári, fluttu þau í suðurbæinn.

Magnús Örn Magnússon maður 
hennar er tónlistarmaður en Thelma 
starfar sem deildarstjóri iðjuþjálfunar í 
Mörk, hjúkrunarheimili, en er núna í 
fæðingarorlofi. 

ANNAÐ LAGIÐ Á 
BREIÐSKÍFU
26. júní sl. kom út lagið Baby I love 

you so, þar sem Thelma syngur alvöru 
kántrý lag. Er það annað lagið sem þau 
gefa út og á að koma á væntanlega 
breiðskífu þeirra hjóna. „.Fyrst var útlit 
fyrir að við værum með kántrý plötu í 
höndunum en síðan hefur stefnan örlítið 
breyst og nú veit ég ekki ná  kvæmlega 
hvar hún endar. Við gáfum síðan út 
Baby I love you so miðviku daginn 26. 
júní, en von er á fleiri lögum von 
bráðar,“ segir Thelma sem hefur verið 
að syngja frá því að hún man eftir sér.

IÐJUÞJÁLFI OG SÖNGVARI

„Ég byrjaði í FÍH eftir að ég 
útskrifaðist úr Verzlunarskólanum og 
þegar ég tók þátt í Bandinu hans Bubba 
2008 þá svona fór boltinn almennilega 
að rúlla. Í kjölfarið stofnaði ég hljóm
sveitina Trútón ásamt Guðmanni 
Sveins syni og gekk síðar til liðs við 
hljómsveitina Silfur. Síðustu ár hef ég 
verið mest að starfa sjálfstætt og hef 
beint sjónum mínum að minni eigin 
lagaútgáfu,“ segir Thelma.

„Ég er iðjuþjálfi að mennt og með
fram fjölskyldunni þá er nóg að gera, 
svo maður verður að forgangsraða. Það 
sem gefur mér mest, það er að búa til 
tónlist, bæði sjálf en líka með eigin
manninum. Það er síðan bónus að fá að 
deila henni með heiminum. Svo ég hef 
einbeitt mér að því að semja og deila.“

Þau hjónin gáfu út fyrstu smáskífuna 
af væntanlegri breiðskífu sumarið 
2017, það var lagið Humming my song 
sem má finna á Spotify eins og nýja 
lagið. Núna kom svo annað lagið og sér 
til halds og trausts í laginu eru Þórir 
Úlfarsson sem leikur á Wurlitzer og 
Hammond orgel, Rögnvaldur Borg
þórsson á gítar og Magnús Örn sem 
leikur á ýmis hljóðfæri auk þess að 
upptökustýra og hljóðblanda.

Hlusta má á lagið á þessari slóð:
bit.do/thelmabyrd

Thelma (34) gefur út kántrý lag
Hjónin Thelma Hafþórsdóttir Byrd og Magnús Örn Magnússon undirbúa útgáfu á breiðskífu

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Thelma Hafþórsdóttir Byrd.

Hafnfirsku tónlistarhjónin Thelma og Magnús Örn með börnum sínum.

Boltinn í beinni og lifandi 
tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir samkvæmi  
stærri og smærri hópa.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Happy Hour alla daga kl. 15 - 19 og fleiri flott tilboð á barnum.
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Kostar 171 þúsund krónur  
að halda hvern fund

Fundarkostnaður starfshóps um Ásvelli er nú þegar kominn í 2,4 milljónir kr.
Heildarkostnaður vegna vinnu 

starfshóps um Ásvelli hefur nú þegar 
kostað 2.457.878 kr. en haldnir hafa 
verið 16 fundir. Er kostnaður við hvern 
fund ef allir mæta 171.787 kr. 

Þetta kemur fram í svari við fyrir
spurn fulltrúa Samfylkingar í bæjarráði 
frá 20. júní sl.

Áætla má að heildarkostnaðurin 
verði um 3,3 milljónir kr. en gert er ráð 
fyrir að starfshópurinn ljúki störfum 
fyrir lok september nk. og fundir geti 
orðið allt að 5 til viðbótar fram að því.

Í erindisbréfi starfshóps um Ásvelli 
kemur fram að vinnu hans hafi átt að 
vera lokið fyrir 1. nóvember 2018. Var 

hópurinn stofnaður í samræmi við 
viljayfirlýsingu frá 24. maí 2018.

Samkvæmt tillögum Íþróttabandalags 
Hafnarfjarðar sem samþykktar voru á 
þingi bandalagsins árið 2017 er gert ráð 
fyrir að á árunum 20182021 verði 
unnið að byggingu knatthúss hjá Knat
tspyrnu félaginu Haukum á Ásvöllum 
og er í fjárhagsáætluninni gert ráð fyrir 
að á árinu 2018 verði gert samkomulag 
um undirbúning og hönnun þess 
verkefnis.

Skv. erindisbréfi hópsins sitja fimm 
manns í hópnum, þar af 2 frá Haukum 
en með hópnum starfa 3 starfsmenn 
Hafnarfjarðarbæjar.

Á síðasta fundi hópsins var farið yfir 
tillögu að deiliskipulagi sem kynnt var 
Haukum en þar er gert ráð fyrir að 10 
þúsund fermetrar fari undir 90100 
íbúðir, allt að 7 hæða, á íþróttasvæðinu 
en áætlað er að lóðargjöld fyrir þessar 
íbúðir fari upp í kostnað við byggingu 
yfirbyggðs knattspyrnuvallar sem skv. 
nýjustu tillög um á að rísa á svæðinu 
næst Ástjörn  inni.

Bráðabana þurfti til til að skera úr um 
hver yrði Norðurlandameistari í U21 
berboga þar sem Guðbjörg Reynis dóttir 
úr hafnfirska bogfimi félaginu Hróa 
Hetti keppti á móti Söndru Lindblom 
frá Svíþjóð.

Eftir venjulega keppni um gullið var 
staðan 55 og þurfti því að fara í 
bráðabana. Þá er skotið einni ör og sá 
keppandi sem skýtur ör næst miðju 
vinnur. Sú sænska skaut nær miðjunni 
en 20 cm voru á milli örvana en hafa 
ber í huga að skotið er á 50 metra færi.

Þær stöllur kepptu einnig um 
Norðurlandameistaratitilinn í fyrra þar 
sem Guðbjörg vann yfirgnæfandi sigur 
á Söndru 60.

Guðbjörg keppti einnig í liðakeppni 
þar sem hún og lið hennar sigruðu í 
fyrra. Að þessu sinni þurfti liðið að 

sætta sig við silfur eftir tap á móti 
Svíþjóð 60.

Ísland vann til þrennra verðlauna á 
mótinu og vann Guðbjörg tvenn þeirra.

Guðbjörg er á leiðinni á Evrópu
meistarmót U21 í Slóveníu í næsta 
mánuði þar sem hún og Sandra munu 
líklegast mætast aftur ásamt keppendum 
frá öðrum Evrópuþjóðum. 

Guðbjörg á þar möguleika á því að 
koma heim með fyrsta verðlaunapening 
Íslands af Evrópumeistarmóti í bogfimi.

Er Guðbjörg nýlega gengin til liðs 
við Bogfimifélagið Hróa Hött og er 
þetta í fyrsta sinn sem Hrói Höttur á 
keppenda á Norðurlandamóti ung
menna. Guðbjörg keppti áður fyrir 
Íþróttafélagið Freyjuna.

Bogfimifélagið Hrói Höttur var 
stofnað 3. september 2018.

Guðbjörg hlaut 
silfur í bogfimi
 Keppti á Norðurlandamóti með berboga 

Gert er ráð fyrir yfirbyggðum knattspyrnuvelli á svæðinu næst Ástjörninni.

Aðalskipulagsbreyting gerir ráð fyrir allt að 7 hæða íbúðahúsum við Ásvelli.

Guðbjörg er nýr liðsmaður bogfimifélagsins Hróa Hattar.

Atli Guðnason (34), leikmaður FH 
og stærðfræðikennari varð leikjahæsti 
leikmaður FH í efstu deild í knattspyrnu 
þegar hann lék með FH í markalausu 
jafntefli gegn Grindavík 1. júlí sl. Lék 

hann þá sinn 265. leik fyrir FH og hefur 
enginn annar leikmaður leikið svo 
marga leiki fyrir eitt félag í efstu deild.

Aðeins sex leikmenn hafa leikið fleiri 
leiki í efstu deild frá upphafi.

Atli leikja hæstur
Hefur leikið 265 leiki fyrir FH

Atli Guðnason hefur lengi verið einn af traustu mönnunum í liði FH.
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Nánari upplýsingar og innritun 
má finna á www.sh.is

Bráðskemmtileg námskeið 
sem allir hafa gaman af!

Tímabil í boði:
8. - 19. júlí

22. júlí - 2. ágúst

Sumarsund  
fyrir börn 4-10 ára

Námskeiðin standa yfir í tvær vikur, alla virka daga, eða 10 skipti.

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

Hið árlega sumargrill Hrafnistu í 
Hafnarfirði var haldið 4. júlí sl. Vegna 
veðurs var hátíðin haldin innandyra 
þetta árið en íbúar og gestir létu það 
ekki á sig fá og skemmtu sér vel. 
Múlakaffi og eldhús Hrafnistu sáu til 

þess að allir fengju ljúffengan grillmat 
og ís í eftirétt. Salirnir voru skreyttir 
blöðrum og allir voru í sumarskapi

Böðvar hélt uppi stemmingunni eins 
og honum einum er lagið með ljúfum 
tónum og fjöldasöng.

Sumargrill og ís
Ótrúleg óheppni með veður og útkoman var innigrill

Böðvar Magnússon hélt uppi góðri stemmningu með fjöldasöng.

Sveinn Guðbjartsson og Svanhildur Ingvarsdóttir nutu stundarinnar.
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og segl vantar
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

KNATTSPYRNA: 
10. júlí kl. 19.15, Kópavogsvöllur 

Augnablik - FH,  1. deild kvenna

13. júlí kl. 16, Hásteinsvöllur 
ÍBV - FH,  úrvalsdeild karla

18. júlí kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - Afturelding, 1. deild kvenna

22. júlí kl. 19.15, Kórinn 
HK - FH,  úrvalsdeild karla

25. júlí kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - ÍA, 1. deild kvenna

28. júlí kl. 17, Akureyri 
KA - FH,  úrvalsdeild karla

30. júlí kl. 18, Kaplakriki 
FH - Tindastóll, 1. deild kvenna

6. ágúst kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - ÍA, úrvalsdeild karla

8. ágúst kl. 19.15, Fjölnisvöllur 
Fjölnir - FH,  1. deild kvenna

11. ágúst kl. 20, Hlíðarendi 
Valur - FH,  úrvalsdeild karla

13. ágúst kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - Grindavík, 1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Þróttur R.: 21
Fjölnir  Haukar: 32 

ÚRSLIT KARLA:
FH  Víkingur R.: 10
Keflavík  Haukar: 11
sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Garðaþjónusta
Garðsláttur, garðvinna. Vanur maður, góðar 

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

FH keppir við KR í bikarnum

Töluverður styr hefur staðið í mörg ár 
um deiliskipulag á Hellubraut 5 og 7 
þar sem stóð hús sem Minjastofnun 
hafði m.a. gert kröfu um að yrði 
varðveitt í upprunalegri mynd.

Íbúar á Hamarsbraut 6 og 8 sem 
stefndu Hafnarfjarðarbæ og eiganda 
lóðarinnar og kröfust þess að felld yrði 
úr gildi ákvörðun bæjarstjórnar Hafnar
fjarðar frá 9. nóvember 2016 um að 
sam þykkja breytingu á deiliskipulagi 
fyrir lóðirnar og jafnframt að felld yrði 
úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúa um 
að samþykkja byggingarleyfi á lóð
unum.

Héraðsdómur dæmdi Hafnar fjarðar
bæ og lóðarhafa í vil og var hús á 
lóðinni rifið í kjölfarið.

Íbúarnir á Hamarsbraut áfrýjuðu 
niðurstöðum héraðsdóms til Lands
réttar sem staðfestu í meginatriðum 
dóm héraðsdóms sem hafnaði kröfum 

stefnenda. Var íbúunum á Hamarsbraut 
gert að greiða stefndu hvorum um sig 
óskipt samtals 1.800.000 kr. í máls
kostnað fyrir héraðsdomi og Landsrétti 

en ljóst að kostnaður fólksins er mun 
meiri, sem þurftu að greiða sínum 
lögmanni einnig.

Íbúar tapa áfrýjun
Dæmdir til að greiða 1.800.000 kr. í málskostnað 

Lóðirnar umdeildu eru þær með jarðraskinu fyrir miðri mynd.
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Breyting á deiliskipulagi hluta hverfis austan 
Reykjavíkurvegar í Hafnarfirði. Gjótur – reitir 1.1 
og 1.4. sbr. rammaskipulag samþ. 15.5. 2018.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 29. 
05. 2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi 
hluta hverfis austan Reykjavíkurvegar í Hafnarfirði, 
Gjótur – reitir 1.1 og 1.4. sbr. rammaskipulag samþ. í 
skipulags- og byggingarrráði 15.5. 2018. Landnotkun 
svæðisins er ÍB2 samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 
2013-2025. Í deiliskipulagsbreytingunni felst heimild til 
þróunar á íbúðar- og þjónustuhúsnæði á reitnum.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 6 og hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu 
Norðurhellu 2, frá 4. júlí til 15. ágúst 2019. Hægt er að 
skoða tillöguna á www.hafnarfjordur.is.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal 
þeim skilað skriflega til umhverfis- og 
skipulagsþjónustu, eigi síðar en 15. ágúst 2019. 

SKIPULAGSBREYTING

hafnarfjordur.is585 5500

Aðeins tveir sóttu um
Leikstjórastaða í boði

Bæjarfulltrúar hafa lýst yfir nokkrum 
áhyggjum yfir því hversu lítill áhugi 
virðist vera fyrir stöðu leikskólastjóra í 
bænum.

Fyrir nokkru var auglýst laus staða 
leikskólastjóra við Hraunvallaskóla, 
leikskóla en þar sóttu aðeins tveir um 
stöðuna.

Guðbjörg Hjaltadóttir, sem verið 
hefur aðstoðarleikskólastjóri í leik
skólanum Klettaborg í Borgarnesi var 
ráðin og var á fundi fræðsluráðs 19. 
júní, boðin velkomin til starfa.

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg þjónusta

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

Inger Steinsson

FH dróst gegn KR og Víkingur R. gegn Breiðabliki í undanúrslitum bikarkeppni 
karla í knattspyrnu.

KR hefur verið á mikilli siglingu undanfarið og unnið átta leiki í röð og situr á 
toppi úrvalsdeildar með 7 stiga forystu og 29 stig eftir 12 umferðir en FH er í 6. 
sæti með 15 stig eftir 11 umferðir. Hafði FH ekki unnið leik síðan 20. maí er liðið 
lagði Val 32 þar til á mánudag er liðið lagði Víking R. 10.

Leikur FH og KR verður í Kaplakrika miðvikudaginn 10. ágúst kl. 18. 
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Mikil fagnaðarlæti brutust út í Got 
Agulu í Kenía þegar ljóst var að fjar
lægur draumur 15 drengja á aldrinum 
1114 ára um þátttöku á fótboltamóti á 
Íslandi yrði að veruleika. Drengjalið 
skólans hefur æft stíft í vetur í von um 
að tækist að láta drauminn rætast og 
eftirvæntingin í þeirra hópi og stemmn
ingin í þorpinu fyrir ferðalagi þeirra var 
því mikil.  Hópurinn kom til Íslands á 
laugardag ásamt þremur fararstjórum 
og verður á Íslandi til 30. júlí.

Bæjarstjórinn, Rósa Guðbjartsdóttir 
bauð hópnum í heimsókn í ráðhúsið í 
dag og bauð hópinn hjartanlega 
velkominn til Hafnarfjarðar og Íslands.

STUÐNINGUR OG VELVILJI 
FJÖLDA AÐILA GERÐI 
DRAUM INN AÐ VERU LEIKA 
Undirbúningur hefur staðið yfir í á 

annað ár og verkefnið notið mikils 
stuðnings og velvilja frá fjölda aðila og 
allir sem koma að skipulagningu og 
framkvæmd Rey Cup hafa sýnt því 
bæði áhuga og gert allt til að láta verk
efnið ganga upp, m.a. með niður fell

ingu þátttökugjalda o.fl. Fjársöfnun til 
að safna nægilega miklum peningum til 
að greiða fyrir ferðalag liðsins til 
Íslands var hrint af stað í maí og á 
nokkrum vikum tókst að safna nægi
legu fé frá einstaklingum, fyrir tækjum, 

stofnunum og félaga samtökum sem 
slógust í för með hinu frábæra liði 
#TeamGotAgulu. Hafnarfjarðarbær 
hef ur stutt vel við verkefnið og boðið 
hópnum gistingu í skóla og aðra aðstoð 

og búið er að skipuleggja dagskrá fyrir 
hópinn frá upphafi ferðar til heim
ferðardags. Íþróttafélögin í Hafnarfirði 
hafa líka stutt við verkefnið og boðið 
fram aðstoð sína og er meðal annars 
von ast til að hægt verði að spila 

vináttuleiki við bæði FH og Hauka fyrir 
utan hina skipulögðu mótsdagskrá.

ENGINN ÁÐUR FERÐAST 
ÚT FYRIR SÝSLUMÖRKIN
Enginn drengjanna hefur ferðast út 

fyrir sýslumörkin áður og því er ferð út 
fyrir landsteinana og alla leið á 
íþróttamót með jafnöldrum þeirra á 
Íslandi draumur af þeirri stærðargráðu 
sem við er búum við allt aðrar aðstæður 
og kjör getum vart ímyndað okkur. 

Á síðustu 10 árum hafa hjónin og 
Hafnfirðingarnir, Paul Ramses Odour 
og Rosmary Atieno, haldið úti verkefni 
sem miðar að því að byggja og koma á 
fót leik og grunnskóla í þorpinu Got 
Agulu í Kenía en þaðan eru þau bæði 
upprunin. Með samhentu átaki og 
mikilli vinnu tókst þeim að safna 
fjármagni til að byggja og hefja 
starfsemi leikskóla í þorpinu árið 2012 
og grunnskólinn tók til starfa í ágúst 
2015. Samtals eru 270 nemendur í 
skólanum, sem ber nafnið Verslo, þar 
sem nemendur og kennarar Verslunar
skólans hafa stutt veglega við verkefnið. 
Verkefnin hafa notið stuðnings fjölda 
einstaklinga, fyrirtækja og félaga
samtaka á Íslandi og hafa Íslendingar 

meðal annars starfað með þeim að 
uppbyggingu skólastarfsins.

ENGIN SKIPULÖGÐ 
ÍÞRÓTTASTARFSEMI EN 
MIKILL ÁHUGI Á 
KNATTSPYRNU

Í Got Agulu er engin skipulögð 
íþróttastarfsemi, en mikill áhugi á 
knattspyrnu. Undanfarið hefur því 
verið unnið að því að koma á fót 
íþróttafélagi í þorpinu og hafa 
starfsmenn grunnskólans verið krökk
unum til leiðsagnar og stuðnings í því 
verkefni. Nú þegar hafa nokkur íslensk 
íþróttafélög veitt þeim mikilvægan 
stuðning og hvatningu og sent þeim 
nauðsynlegan búnað, s.s. takkaskó, 
bolta og búninga. Reglulegar æfingar 
hófust fljótlega og fyrir um tveimur 
árum kom upp þessi hugmynd að sækja 
um þátttökurétt fyrir eitt af liðunum 
þeirra á ReyCup sem er alþjóðlegt 
knattspyrnumót sem haldið er árlega á 
Íslandi. Nú er þessi draumur orðinn að 
veruleika. 

Fylgjast má með ferðalagi drengjanna 
á facebook.com/leidinfragotagulu

Draumaferðin frá Got Agulu í Kenía
Koma til að keppa á Rey Cup í Reykjavík – með viðkomu í Hafnarfirði

Strákarnir voru leystir út með gjöfum og hádegisverði með starfsmönnum 
Hafnarfjarðarbæjar.

Hópurinn ásamt þjálfurum sínum og bæjarstjóra; Rósu Guðbjartsdóttur ásamt hluta af þeim flotta hópi sem hefur séð 
um undirbúning, skipulagningu og móttöku hópsins á Íslandi.

Kvennalið FH trónir nú á toppi 1. 
deildar í knattspyrnu eftir 21 sigur á 
Þrótti Reykjavík en Þróttur hafði setið á 
toppnum eftir 6 umferðir. Er FH með 
16 stig en Þróttur 15.

Alls eru leiknar 18 umferðir í 1. deild 
kvenna og því enn mikið eftir. FH liðið 
hefur aðeins tapað einum leik, gegn 
Grindavík sem er í þriðja sæti með 11 
stig. FH hefur skorað 20 mörk og 
fengið á sig 9. FH hefur aðeins einu 
sinni sigrað í 1. deild, næst efstu deild, 

árið 2011 en árið 2015 lenti liðið í öðru 
sæti. Blómatímabil FH var á 
upphafsárum efstu deildar kvenna 
þegar liðið varð 4 sinnum 
Íslandsmeistari á 5 árum og einu sinni í 
öðru sæti. FH féll niður í 1. deild á 
síðast árið er liði vann aðeins tvo leiki 
af átján og varð í neðsta sæti.

FH leikur í Fífunni í kvöld á móti 
Augnabliki sem er í 7. sæti og í næstu 
viku á móti Aftureldingu sem situr í 5. 
sæti.

FH á toppinn í knattspyrnunni
Urðu fyrst Íslandsmeistarar 1972 og síðan þrisvar eftir það
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ÚTSALAN  ER  HAFIN

20-60% afsláttur

FYLGSTU MEÐ       /FJORDUR

      /RIFRESTAURANTOpnum fljótlega...


