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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

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Stofnuð 1983

SMYRLAHRAUN 14 HJALLABRAUT 15 HELLISGATA 26 

141 m² 59,9 millj. kr. 153 m² 69,9 millj. kr.100,5 m² 38,5 millj. kr.
Sérlega falleg  neðri hæð í góðu 
tvíbýli með 30 m² bílskúr. Róleg og 
góð staðsetning. Fallegur garður í 
suður.  Góð eign á þessum vinsæla 
stað miðsvæðis í Hfj.   

Vel skipulögð, björt og rúmgóð  3ja - 
4ja herbergja íbúð á efstu (3ju) hæð í 
Norðurbænum. Rúmgóðar 
suðursvalir, yfirbyggðar að hluta. 
Gott útsýni. 

Sérlega skemmtilegt einbýlishús, 
skráð byggingaár 1986, nýlegur 
bílskúr byggður 2013. Fjögur 
svefnherbergi. Stutt í skóla og 
göngufæri við Miðbæinn.

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

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990 Þessir krakkar voru fullir eftirvæntingar við skólabyrjun í Setbergsskóla fyrir 10 árum síðan.
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4.000 grunnskólabörn
350 nemendur eru að setjast á skólabekk í fyrsta sinn

Formlegt skólastarf nem
enda í grunnskólum Hafnar
fjarð ar hefst á morgun. Rétt 
rúmlega 4.000 börn setjast á 
skólabekk þetta haustið, þar af 
eru um 350 börn að hefja nám 
í 1. bekk.

Sú nýbreytni er í grunn
skólum Hafnarfjarðar að allir 

nem endur fá hafragraut, for
eldrum að kostnaðarlausu alla 
morgna. Auk þess er boðið 
upp á ávexti í áskrift fyrir alla 
nemendur grunnskólanna.

Allar upplýsingar um 
skóla   setningu eru á heima
síðum skólanna sem gefa auk 
þess góðar upplýsingar um 

starf og áherslur skólanna og 
er áhuga vert að gefa sér tíma 
til að líta á það með barninu.

ÖKUM VARLEGA
Ökumenn eru hvattir til að 

aka sérstaklega varlega því 
víða eru börn á leið í skólann 
og úr.

KAPLAKRIKAVÖLLUR
23. ÁGÚST — 18:00

ALLIR Á VÖLLINN

 FRÍTT INN Í BOÐI RIO TINTO 

 FH – HAUKAR 

http://www.fjardarfrettir.is


2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 21. ÁGÚST 2019 

Sunnudagur 25. ágúst

Messa kl. 17
Athugið breyttan messutíma. 

Heitur kvöldmatur fyrir kirkjugesti  
að messu lokinni. 

Nýr organisti, Kári Allansson, boðinn velkominn.

Verið öll hjartanlega velkomin í safnaðarsöng  
og gott fjölskyldusamfélag.

 www.astjarnarkirkja.is

Í janúar sendi Vegagerðin bréf 
til Hafnarfjarðarbæjar og óskaði 
eftir afstöðu Hafnarfjarðarbæjar 
vegna fyrirhugaðrar lokunar 
syðri hluta Bláfjallavegar, suður 
undir Leiðarenda, og lagfæringar 
á norðurhluta Bláfjallavegar.

Skipulags og byggingarráð 
tók málið fyrir og vísaði til 

bæjarstjórnar. Bæjarstjórn tók málið fyrir 6. febrúar 
þar sem ýmsir bæjarfulltrúar tóku til máls um málið 
en svo fór að tillaga bæjarstjóra um að vísa málinu 
til bæjarráðs var samþykkt samhljóða.

Það var svo ekki fyrr en 15. ágúst sem bæjarráð 
tók málið til afgreiðslu. Mættu þar umhverfis og 
veitustjóri bæjarins og framkvæmdastjóri og 
heilbrigðisfulltrúi frá Heilbrigðiseftirlitinu og 
fulltrúi frá VSÓ. Í fundargerð er kynning þessara 
aðila þökkuð og bæjarstjóra falið að vinna í málinu 
á milli funda í samræmi við þær umræður sem fram 
fóru á fundinum.

Það er hreint með ólíkindum að svona hags
munamál fyrir Hafnfirðinga skuli vera svona lengi 
í vinnslu hvað þá að málið sé ekki betur kynnt 
bæjarbúum. Þá hlýtur að vera einhver önnur 
fundargerð til sem bæjarstjóri styðst við í vinnu 
sinni á milli funda, fundargerð sem ekki er opin 
almenningi.

Marg oft hefur verið bent á að hægt er að gera 
mun betur við ritun fundargerða og ætla má að 
bæjarbúar vildu einnig vita hvað það er sem þessir 
sérfræðingar höfðu helst til málanna að leggja.

Hafnarfjarðarbæ hefur fengið ábendingar um 
betri framsetningu gagna hjá dönskum sveitar
félögum sem auðveldlega ætti að vera hægt að taka 
mið af.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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 

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

Fermingarstarf 
Hafnarfjarðarkirkju

hefst sunnudaginn 25. ágúst kl. 11
Helgistund. Fermingarstarfið kynnt. 

Fermingarbörnin fá afhent  
Nýja testamentið og messuhefti.

Kaffisopi og spjall á eftir.
Skráning í fermingarstarfið  

á heimasíðu kirkjunnar.  
Einnig má senda póst á jon.th@kirkjan.is

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

Á síðasta ári var samþykkt rammaskipulag fyrir 
Hraun vestur en það er svæði sem afmarkast af 
Reykjavíkurvegi, Fjarðarhrauni og Flatahrauni en 
svæðið er atvinnusvæði með yfir 100 fyrirtækjum. Þar 
er nú stefnt að því að þétta byggð og blanda saman 
íbúðarbyggð og atvinnustarfsemi.

Bæjarstjórn samþykkti 29.5.2018 að auglýsa tillögu 
að breyttu deiliskipulagi á fyrsta reitnum, sem eru 
reitir 1.1 og 1.4 en þeir afmarkast af Reykjavíkurvegi, 
Hjallahrauni, Helluhrauni og liggja að lóð bensínstöðv
anna.

Í rammaskipulaginu er gert ráð fyrir 26 hæðum en 
í deiliskipulagsbreytingunni er gert fyrir allt að 9 
hæðum þó sagt sé að deiliskipulagið sé byggt á 

ramma skipulaginu. Skipulagið er skv. upplýsingum á 
heimasíðu bæjarins til sýnis frá 4. júlí til 15. ágúst, á 
helsta sumarleyfistímanum en frestur til að gera 
athugasemdir hefur nú verið framlengdur til 1. 
september vegna athugasemda íbúa.

Sagði einn viðmælandi blaðsins að svo virðist sem 
verið sé að læða breytingum að enda séu engar 
skýringarmyndir sýndar sem sýni t.d. hæð húsa í 
samanburði við núverandi byggð. Svo virðist sem 
fljótaskrift sé á málinu ef marka má greinargerð með 
deiliskipulagsbreytingunni en þar segir um 
skipulagsferlið að upplýsingar um auglýsingaferlið 
komi síðar.

Gögn um deiliskipulagsbreyt
inguna má finna á hafnarfjordur.is 
undir Íbúar  Skipulag  Skipulag í 
kynningu. Hins vegar þarf að leita 
að ramma skipulaginu í fundargerð 
skipulags og byggingarráðs frá 
15.5. 2018. 

Hús verði allt að 9 hæðum
Athugasemdarfrestur vegna deiliskipulags við Reykjavíkurveg lengdur

6 hæðir

9 hæðir

7 hæðir

Við Reykjavíkurveginn er gert ráð fyrir allt að 9 hæðum. Viðmið er ekki nákvæmt á mynd.

Sneiðing í Reykjavíkurveg 60 
og 62 séð frá Reykjavíkurvegi.

Hafna bótakröfu
Bæjarráð hefur hafnað bótakröfu Fornubúða 

fasteignafélags hf. vegna tafa á byggingu húss fyrir 
Hafrannsóknarstofnu sem urðu vegna breytinga á 
aðal og deiliskipulagi.

Hafði félagið lagt fram kröfugerð og eftir að hafa 
fengið lögfræðilegt álit á kröfugerðinni, hafnaði 
bæjarráð kröfu félagsins.
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Samkvæmt 2.mgr. 36. gr. skipulagslaga 
nr.123/2010, er auglýst til kynningar lýsing 
vegna aðalskipulagsbreytinga er nær til 
íþróttasvæði Hauka við Ásvelli vegna 
frekari uppbyggingar innan svæðisins.

Verklýsingin aðalskipulagsbreytinga mun vera aðgengileg 
á vef Hafnarfjarðarbæjar frá og með 21. ágúst nk.

Í framhaldi verður haldinn íbúafundur þar sem farið 
verður yfir breytingartillögurnar og uppbyggingu við 
Ásvelli. Íbúar eru hvattir til að mæta á fundinn og kynna 
sér fyrihugaðar breytingar á skipulagi.

Fundurinn verður haldinn að Norðurhellu 2,  þann 29. 
ágúst kl.17-18:30.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

LÝSING AÐALSKIPULAGS-
BREYTINGA OG ÍBÚAFUNDUR

hafnarfjordur.is585 5500

29. ÁGÚST KL. 17 AÐ NORÐURHELLU 2

Eins og komið hefur fram hér í 
blaðinu hefur Hestamannafélagið Sörli 
óskað eftir því að vinsæll göngustígur í 
Gráhelluhrauni verði aflagður á sama 
tíma og unnið er að aðskilja betur 
umferð hestamanna og annarra.

Konur sem voru að koma hlaupandi 
nýja malbikaða stíginn frá Hval
eyrarvatnsvegi höfðu farið yfir Kaldár
selsveginn og voru á leið að umræddum 
göngustíg en aðeins ein leið er að 
honum og er jafnt fyrir hestamenn sem 
annað útivistarfólk.

„Það kemur maður á hesti, við 
stoppuðum og biðum þar til hann færi 
fram hjá til að fæla ekki hestinn. Hann 
ákvað að snúa við og tuða í okkur, 
sagði að við mættum ekki vera þarna 
og var með ögrandi tilburði þrátt fyrir 
að við útskýrðum að við höfðum beðið 
vegna hans og við þyrftum bara að 
komast á göngustíginn okkar. Við 
vorum heppnar að vera bara ekki 
lamdar þarna með písknum hans, hann 
var alveg brjálaður,“ segir einn hlaup

aranna en maðurinn mun svo hafa riðið 
hratt framhjá þeim, alveg upp að þeim 
og með ögrandi tilburði. Engir aðrir 
hestamenn voru á ferli þarna um þetta 
leyti.

Hlauparinn hefur tilkynnt atvikið til 
Hafnarfjarðarbæjar og segist ótrúlega 
hissa á að fólk geti látið svona. Sagðist 
hafa vonast til að hlauparar og hestafólk 
gætu lifað í sátt og samlyndi. 

Var fólk mjög reitt yfir þessu atviki 
enda hafi samskipti hlaupara og hesta
manna í langflestum tilfellum verið 
góð. Brýnt sé þó að fólk hafi á hreinu 
hvað megi og hvað megi ekki og að 
sjálfsögðu hvernig best sé að taka tillit 
til mismunandi útivistarhópa.

Einn hlauparinn skrifaði: „Auðvitað 
þarf að stoppa, þvi það er ekkert grín 
þegar hestur fælist. Ég stoppaði um 
daginn og þá sagði hestamaðurinn að 
þetta væri óþarfi, hesturinn ætti að 
þola fólk. En kurteisi kostar ekkert. 
Mæli sem sagt með að stoppa þegar 
hestur fer hjá.“

Hafði í hótunum 
við hlaupara

Hestamaður lét skap sitt bitna á hlaupurum

Gula leiðin sýnir stíginn sem gangandi og hlaupandi þurfa að fara til að 
komast að og frá göngustígnum í Gráhelluhrauni.

Árlegt golfmót bæjarstarfmanna var 
haldið á gríðarlega fallegum Hvaleyrar
vellinum og tóku 6070 starfsmenn 
þátt, reyndir og óreyndir golfspilarar og 
var gleðin allsráðandi. 

Leikið var bæði á Sveinskotsvelli og 
á aðalvellinum þar sem bæði var 
punktakeppni og leikinn höggleikur.

Ágúst Ársælsson félagsliði sigraði í 
höggleiknum og var krýndur golf 
meistari Hafnarfjarðarbæjar. Ingibjörg 
Þórðardóttir, deildarstjóri í Stekkjarási 
sigraði í punktakeppninni og Margrét 
Brandsdóttir sigraði á Sveinskotsvelli 
og fagnaði ógurlega enda alls óvanur 
golfspilari.

Ágúst golfmeistari 
bæjarstarfsmanna

Létt var yfir fólki og var öllum verðlaunum vel fagnað.

Ingibjörg Þórðardóttir.

Ágúst Ársælsson golfmeistari Hafnarfjarðarbæjar og Guðmundur Ragnar 
Ólafsson mótsstjóri. 
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Dansskóli Birnu Björns er vaxandi 
dansskóli sem lauk viðburðaríkri 
vorönn með nemendasýningu í Borgar
leikhúsinu á Pétri Pan. 

Dansskólinn fór í fyrsta skipti með 
hóp dansara á Dance World Cup til 
Braga í Portúgal í júní og fór árang ur 
dansaranna fram úr björtustu vonum.

Dansskólinn fór einnig í viðburðaríka 
dansferð nú í ágúst þar sem 25 nem
endur og 5 kennarar lögðu leið sína til 
London og sóttu tíma hjá framúrskarandi 
kennurum. Opnað verður fyrir um 
sóknir fyrir dansferðina 2020 í desem
ber á þessu ári.

Dansskólinn hafði umsjón með dansi 
og sviðshreyfingum á Fiskidags
tónleikunum á Dalvík þar sem kennarar 
skólans stigu á stokk, dans í 
gleðigöngunni á Gay Pride þar sem 
yngri nemendur létu ljós sitt skína á 
vagni Gunna og Felix og tískusýning 
Kringlunnar sama dag. Mörg spennandi 
verkefni eru í pípunum á komandi önn 
samhliða danskennslunni sem gefa 
nemendum tækifæri á að koma fram 
sem víðast.

„Við hefjum haustönnina 9. sept
ember en markmið okkar er að halda 
áfram að vaxa, stækka og skapa frábæra 
dansara með því að bjóða upp á 
vandaða og skemmtilega danstíma,“ 
segir Birna Björnsdóttir skólastjóri. 
„Við bjóðum áfram upp á danskennslu 
tvisvar í viku á öllum kennslustöðum, 
tæknitíma á föstudögum og söng leikja
deild á laugardögum,“ segir Birna. Hún 
segir söngleikjadeildina hafa vaxið 
hratt síðustu ár, og verði hún áfram 
undir stjórn Hreindísar Ylvu 
Garðarsdóttur Holm og Guðnýjar 
Óskar Karlsdóttur.

„Við höfum séð mikinn árangur og 
gríðarlegar framfarir hjá nemendum 
sem sótt hafa tæknitíma og bjóðum 
áfram upp á þá á öllum kennslustöðum 
að undanskildum Hafnarfirði en 
nemendur sem æfa í Hafnarfirði eru 
hvattir til að sækja tæknitíma í Garðabæ. 
Segir Birna mikilvægt að sækja þessa 
tíma til þess að fá sem besta menntun 
og ná betri skilningi á undirstöðuatriðum 
í dansi sem skipta miklu máli í öllum 
dansstílum. 

Dansskóli Birnu Björns 

Danstíminn að hefjast

Kaldárselsvegur hefur verið endur
gerður frá hringtorgi við Reykjanesbraut 
að Lækjarbotnum svo sómi er að. 
Áhersla hefur verið lögð á gott aðgengi 
gangandi og frágangur allur vandaður. 

Eitt skyggir þó á og getur komið sér 
illa fyrir þá sem ekki þekkja til. Svo 
virðist sem alveg hafi gleymst að setja 

vegmerkingar sem beina fólki t.d. að 
Kaldárseli eða Hvaleyrarvatni eða að 
Heiðmörkinni og Vífilsstaðavatni. Einu 
merkingarnar sem finna má hafa verið 
settar á ljósastaura, „röngu“ megin við 
götuna svo erfitt er að sjá á merkin 
þegar komið er úr hringtorgi. Þetta eru 
skilti að Klettahlíð og að Brekkuási. 

Hvert liggur 
vegurinn?

Endurbættur Kaldárselsvegur illa merktur

Engin merking er þar sem tekin er stefnan á Hvaleyrarvatn og Kaldársel.

Hér má rétt sjá í merkingu á Klettahlíð sem þó snýr frá þeim sem koma akandi.

Svona merkingar hljóta að vera í 
útboðslýsingu enda undarlegt annað og 

nú er langt um liðið að umferð var 
hleypt á svæðið.

Gamli Flóttamannavegurinn, að Heiðmörk og Vífilsstaðavatni er ómerktur.

Umhverfisstofnun hefur nú lagt fram 
til kynningar tillögu að friðlýsingu 
háhitasvæðis Brennisteinsfjalla á 
Reykjanesi: 68 Brennisteinsfjöll á 
grund  velli flokkunar svæðisins í vernd
arflokk verndar og orku nýtingar áætl
unar (rammaáætlunar), sbr. ályktun Al 
þingis nr. 13/141, frá 14. janúar 2013.

Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. laga nr. 
48/2011 um verndar og orkunýtingar

áætlun tekur rammaáætlun til land
svæða og virkjunarkosta sem verk
efnisstjórn skv. 8. gr. laganna hefur 
fjallað um og hafa uppsett rafafl 10 
MW eða meira eða uppsett varmaafl 50 
MW eða meira. Í tilfelli háhitasvæðis 
Brennisteinsfjalla er því um að ræða 
friðlýsingu gegn orkuvinnslu varmaafls 
50 MW eða meira.

Brennisteinsfjöll 
verði friðlýst
Athugasemdafrestur til 30. október

Kortið sýnir friðlýsingarsvæðið innan rauða hringsins. Grænar línur merkja 
friðlýsingu en bláar sveitarfélagamörk. Lítill hluti friðlýsingarinnar fellur 
innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 21. ÁGÚST 2019 

Vöruúrval mismunandi milli verslana. Gildistími tilboðsverða er til og með 26. ágúst eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

SKEMMTILEGAR SKÓLAVÖRUR!

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

*Penninn Eymundsson var með lægsta verðið á námsbókum, þegar einsdagstilboð samkeppnisaðila er ekki tekið með.

OFTAST LÆGST!
Penninn Eymundsson er oftast með lægsta verðið 
á námsbókum samkvæmt verðkönnunn ASÍ 
sem gerð var 15. ágúst 2019!*

Sundpokar
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.119.-
Verð áður frá: 1.599.-

Drykkjarbrúsi
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 440.-
Verð áður frá: 629.-

Skemmtilegar vísindaþrautir
TILBOÐSVERÐ: 489.-
Verð áður: 699.-

Myndskreyttar teygjumöppur
Verð: 799.-

Pennar 
með toppskrauti
Verð: 499.-

Blýantar 
með toppskrauti
Verð: 399.-

Myndskreytt nestisbox
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 629.-
Verð áður frá: 899.-

Pennaveski
Verð frá: 999.-

Gormastílabók A5 
Emoji prinsessur
Verð: 499.-

Gormastílabók A5 
Disney prinsessur
Verð: 799.-

afsláttur
30%

afsláttur
30%

afsláttur
30%

afsláttur
30%
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

KNATTSPYRNA: 
22. ágúst kl. 18, Ásvellir 

Haukar - Afturelding, 1. deild kvenna

23. ágúst kl. 18, Kaplakriki 
FH - Haukar, 1. deild kvenna

25. ágúst kl. 18, Kaplakriki 
FH - Breiðablik, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
ÍR  FH: 01

Haukar  ÍA: 41
FH  Grindavík: 30

Afturelding  Haukar: 23

ÚRSLIT KARLA:
FH  Fylkir: 21

Þór  Haukar: 11
FH  KR: 31

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Garðaþjónusta
Garðsláttur, garðvinna. Vanur maður, góðar 

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

Íbúafundur
Boðað er til íbúafundar þar sem 

tillaga að legu stofnlagna Valla verður 
kynnt. Fyrirhuguð leið nýrrar lagnar 
liggur frá Nóntorgi að Hraunvallaskóla. 
Á fundinum verður farið yfir með 
hvaða hætti fyrirhuguð lögn muni 
liggja um hverfið og framkvæmdatími 
verkefnisins.

Íbúar eru hvattir til að mæta á fundinn 
og kynna sér fyrirhugaðar breytingar á 
skipulagi ásamt þeim framkvæmdum 
sem áætlað er að hefja á næsta ári 2020.

Fundurinn verður haldinn að Norður
hellu 2, á morgun fimmtudag kl.17
18.30.

Álfaganga
Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræð

ingur leiðir göngu á morgun fimmtudag 
kl. 20, þar sem nokkrir sögu og álfa
steinar í Hafnarfirði verða heim sóttir, 
saga þeirra rakin og sett í samhengi við 
ýmsar kenningar um álfatrú Íslendinga. 
Reynt verður að svara spurningum um 
muninn á álfum, huldufólki og dverg
um, og hvar og hvenær álfar birtast 
helst okkur mannfólkinu, samkvæmt 
þjóðtrúnni. Gengið er frá Bókasafni 
Hafnarfjarðar.

Börn Ólafs A. Guðmundssonar, fv. 
kennara við Iðnskólann í Hafnarfirði, 
standa fyrir sýningu á handverki hans á 
90 ára afmælisdegi hans, mánudaginn 
26. ágúst í Hraunseli kl. 16.30. 

Hann er þó síður en svo sestur í 
helgan stein og er kominn í bílskúrinn 
um níuleytið á hverjum degi þar sem 
hann smíðar bæði úr tré og málmi þó 
málmsmíðin hafi fylgt honum stærstan 
hluta ævinnar.

Þegar Ólafur var 17 ára spurði faðir 
hans, sem var útgerðarmaður, hvort 
hann ætlaði ekki að fara að fá sér 
einhverja vinnu. Ólafur tók hann á 
orðinu og gekk út og niður í Vél
smiðjuna Hamar sem var í næstu götu 
við heimilið í Vesturbæ Reykjavíkur og 
spurði hvort ekki væri einhverja vinnu 
að fá. Það varð úr að hann var tekinn á 
námssamning í vélvirkjun. Hann fékk 
þó brátt mikinn áhuga á rennismíði og 
útskrifaðist sem rennismiður.

Ólafur er kvæntur Borghildi Sölvey 
Magnúsdóttur. Þau hafa búið í 
Hafnarfirði frá 1957 og frá árinu 1965 í 
raðhúsi að Álfaskeiði 85 sem Ólafur 
byggði. 

Ólafur vann lengi í vélsmiðjunni 
Kletti en fór jafnan á vertíð á veturna og 
síðar vann hann á Vélaverkstæði 
Jóhanns Ólafs áður en hann réð sig til 
Iðnskólans í Hafnarfirði árið 1971 til að 
byggja upp verkdeild málmiðna sem 
var við Flatahraun þar sem nú er 
Bjarkarhúsið. Ólafur var farsæll 
kennari, kröfuharður enda var hann 
metnaðarfullur fyrir hönd nemenda 
sinna. 

Hann hætti kennslu árið 1996 og 
hefur síðan helgað sig handverkinu, og 
smíðað alls kyns hluti úr tré og málmi í 

bílskúrnum á Álfaskeiðinu. Borghildur 
hefur útbúið og haldið við glæsilegum 
garði og er enginn eftirbátur maka síns 
og það er gestkvæmt á skjólríkum 
pallinum hjá þeim.

Blaðamaður Fjarðarfrétta kíkti í 
bílskúrinn hjá Ólafi þar sem kenndi 
margra grasa. Búið var að safna saman 
ýmsum munum á sýninguna og þar 
mátti sjá alls kyns hluti úr hinum 
ýmsum málmum og við skoðun á þeim 
var ljóst að útsjónarsemi er eitt af 
aðalsmerkjum Ólafs. Í skúrnum eru 
fjölbreytt verkfæri en greinilegt að 
gamli stóri málmrennibekkurinn er 
mikið notaður. Á honum er engin 

tölvustýring eins og nýrri bekkjum og í 
bekknum rennir Ólafur bæði málm og 
tré. Smíðar hann gjarnan tennur til að 
nota í bekknum og ýmis verkfæri. 
Ólafur var greinilega í essinu sínu þarna 

inni og ekkert virtist honum ofviða að 
smíða. Jafnvel fínasta skart hafði hann 
smíðað. Hann upplýsti að hann hafi 
nýlega farið á námskeið í tálgun úr tré 
og hefur hann síðan tálgað fjölmarga 
fugla með hnífum sem hann hefur 
suma smíðað sjálfur.

Á sýningunni í Hraunseli sem opnar 
á mánudaginn og er opin öllum, má sjá 
yfirlit verka Ólafs. Þar eru ýmsir hlutir 
sem hann hefur smíðað fyrir 
Oddfellowregluna sem hann er félagi í, 
ýmsar tækifærisgjafir og hluti sem fólk 
hefur beðið hann að smíða en hann 
hefur líka smíðað margt sem hann 
hefur einfaldlega langað til að smíða. 
Enginn áhugasamur um handverk ætti 
að láta þessa sýningu fram hjá sér fara.

Sýningin verður opin til og með  
30. ágúst.

Handverkssýning  
á níræðisafmæli

Ólafur Andrés Guðmundsson (90) eyðir mörgum stundum í bílskúrnum

Ólafur með rennijárn sem ákvarðar þykkt á keri sem rennt er.

Nokkrir hlutanna sem verða á sýningunni í Hraunseli.

Fínsmíðin.
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SÖNGLEIKJADEILD

DANSSKÓLA BIRNU BJÖRNS
Á  L A U G A R D Ö G U M

KENNT  Í  G ARÐABÆ  &  V ESTURBÆ

FYRIR  NEMENDUR  FRÁ  8  ÁRA  ALDRI

@dansskolibb

INNRITUN HEFST 19. ÁGÚST

Á  WWW.DANSSKOLIBB.IS

TAKMARKAÐ  PLÁSS!

BARNADANSAR

DANSSKÓLA BIRNU BJÖRNS
Á  L A U G A R D Ö G U M

Í  K Ó P A V O G I  &  V E S T U R B Æ

DANS / LEIKLIST /  SÖNGUR / SPUNI

@dansskolibb

F Y R I R  3 -5  ÁRA  K R A K KA

INNRITUN HEFST 19. ÁGÚST

Á  WWW.DANSSKOLIBB.IS

TAKMARKAÐ  PLÁSS!

H A U S T Ö N N

DANSSKÓLA BIRNU BJÖRNS
H E F S T  9 .  S E P T E M B E R

@dansskolibb

VESTURBÆR / KÓPAVOGUR / GARÐABÆR / GRAFARHOLT / HAFNARFJÖRÐUR

COMMERCIAL  /  JAZZ /  LYRICAL /  TÆKNI  /  SÖNGLEIKJADEILD
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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

Frjálsíþróttadeild FH
Æfingar yngri flokka 2019-2020

Nánari upplýsingar á www.fh.is/frjalsar

Upplýsingar um � okka Mánudaga Þriðjudaga Miðvikudaga Fimmtudaga Föstudaga Laugardaga

Piltar og stúlkur fædd 2012-2013 (1. og 2. bekkur) 16:10-17:00  16:10-17:00
Þjálfari: Melkorka Rán Ha� iðadóttir og aðstoðarþjálfarar.
Uppl. veitir Melkorka: melkorkaran97@gmail.com, 698 3634

Piltar og stúlkur fædd 2010-2011 (3. og 4. bekkur) 15:10-16:00  15:10-16:00 
Þjálfari: Silja Úlfarsdóttir og aðstoðarþjálfarar. 
Uppl. veitir Silja: siljaulfars.is@gmail.com, 698 3223

Piltar og stúlkur fædd 2008-2009 (5. og 6. bekkur) 17:00-18:00  17:00-18:00  16:30-17:30
Þjálfari: Felix Woel� in og Arna Stefanía Guðmundsdóttir. 
Uppl. veitir Felix: felix.e.woel� in@gmail.com, 784 2584. Arna: arnastefania@gmail.com,  843 9964

Piltar og stúlkur fædd 2006-2007 (7. og 8. bekkur) 16:00-17:30 16:00-17:30  16:00-17:30 16:00-17:30
Þjálfari: Hermann Þór Haraldsson og aðstoðarþjálfari. 
Uppl. veitir Hermann: hermannthh@hotmail.com, 778 8101

Piltar og stúlkur fædd 2004-2005 (9. og 10. bekkur) 18:00-19:30 18:00-19:30  18:00-19:30 17:30-19:00 11:00-13:00
Þjálfari: Bogi Eggertsson og aðstoðarþjálfari. 
Uppl. veitir Bogi: eggertssonb@gmail.com, 847 3472

Æfingatafla vetrarins hjá 1.-10. bekk

Frjálsíþróttadeild FH býður upp á frjálsíþróttaæfi ngar fyrir börn og unglinga í 1.-10. 
bekk grunnskóla. Æfi ngarnar fara fram í glæsilegri aðstöðu í frjálsíþróttahúsi FH-inga 
og á frjálsíþróttavellinum í Kaplakrika (þegar veður leyfir).

Æfingar hefj ast 2. september samkvæmt nýrri æfingatöflu.

Allar upplýsingar um æfingagjöld og niðurgreiðslu Hafnarfjarðarbæjar fyrir hvern aldursfl okk er að fi nna á 
www.fh.is/frjalsar/aefingatimar Frístundabíllinn:  Hægt er að nýta frístundabílinn.

Æfi ngatímar yngri fl okkanna fyrir komandi tímabil. Nú er skráning hafi n í Nora-kerfi nu og foreldrar og 
forráðamenn hvattir til að skrá iðkendur á þeirra vegum!
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Komdu í � jálsar!

FH og 
Haukar 
keppa

Knattspyrna kvenna
Á föstudaginn kl. 18 tekur 

FH á móti Haukum í 1. deild 
kvenna.

FH vann fyrri leik liðanna á 
Ásvöllum í sumar 21 þannig 
að Haukar eiga að harma að 
hefna. 

Fyrir leikinn eru Haukar í 4. 
sætinu eftir mjög gott gengi að 
undanförnu, hafa unnið 4 af 5 
síðustu leikjum. FH er í 2. 
sætinu, stigi á eftir toppliðinu 
Þrótti. 

Þetta er mjög mikilvægur 
leikur því með sigri í leiknum 
tryggir FH sér sæti í úrvals
deildinni, Pepsí Max deildinni 
að ári eftir eitt ár í 1. deil. 

Haukastúlkurnar taka eflaust 
lítið tillit til þess og munu 
berjast fyrir sínu sem fyrr og 
búast má við spennandi leik.

Frítt er á leikinn í boði 
RioTinto. 

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 
heilsubætandi leik!
Kortin fást á sundstöðum, 
bókasafni, Fjarðarkaupum og víðar.
Leikurinn stendur til 23. september facebook.com/ratleikur


