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Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
Sími: 555 7030

www.burgerinn.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is
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Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I
Við Hádegisskarð er þessa 

dagana verið að koma fyrir ein
ingum í tólf leiguíbúðir sem 
Skarðshlíð íbúðarfélag hses 
lætur reisa en íbúðirnar verða 
leigðar tekjulágum einstakling
um og fjölskyldum.

Íbúðirnar eru 5280 m² en 
auk þess eru sameiginleg rými 
í kjallara þeirra. Húsin eru 
timb ur klædd, með einhalla 
þaki og koma nær fullbúin að 
inn an með öllum innréttingum.

Skarðshlíð íbúðarfélag hses 
er sjálfseignarstofnun sem 
stofnuð var af Hafnarfjarðarbæ. 
Félagið hefur þann tilgang að 
byggja eða kaupa, eiga eða 
hafa umsjón með rekstri og 
viðhaldi almennra íbúða og 

veita þjónustu í almannaþágu. 
Hugmyndafræðin til framtíðar 
er að íbúar sjái sjálfir um stjórn 
og rekstur félagsins.

Húsin eru byggð úr timbri, í 
misstórum einingum en að 

sögn Jakobs Helga Bjarna
sonar, eins eigenda Modulus, 
sem reisir húsin, næst mikil 
hagkvæmni í að byggja þau í 
Lettlandi þar sem aðgengi að 
öllum aðföngum er mjög gott.

Húsin eru hífð á grunna í tilbúnum einingum.

Liyuan Chinese Restaurant
Reykjavíkurvegi 68 | 551 8168

Hádegistilboð! 20% afsláttur
af kvöldmatseðli

3 réttir  
1.850 kr.

Coke 
fylgir með!

Opið kl. 11-14 og 16-21 virka daga og kl. 16-21 um helgar.

Hrísgrjón fylgja með

Tólf innfluttar leiguíbúðir
Tekjulágir fá möguleika á ódýrum leiguíbúðum

Flatahrauni 5a 

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.

http://www.fjardarfrettir.is
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Mikill viðbúnaður var hjá lögreglu og slökkviliði er 
harður árekstur varð á Reykjanesbraut á móts við 
iðnaðar svæðið í Hellnahrauni á fimmta tím anum sl. 
föstudag.

Lítil rútau sem var á vesturleið lenti á vinstri hlið 
stórrar leigubifreiðar sem snúið var við á götunni eftir 
að hafa komið af Krýsuvíkurvegi, undir mis lægu 
gatnamótin og var á leið í vesturátt eins og litla rútan.  
Tíu manns voru fluttir á slysadeild og er einn þeirra 

alvarlega slasaður. Þrír voru sagðir með töluverða 
áverka en hinir með minniháttar meiðsli. Árekst urinn 
var mjög harður og valt bíllinn sem ekið var á.

Verið er að tvöfalda Reykjanesbraut ina frá 
Kaldárselsvegi að Krýsu víkur vegi og því var aðreinin 
frá Krýsu víkurvegi og austur Reykjanesbraut lokuð. 
Vel merkt hjáleið er um Ásbraut.

Töluverðar umferðartafir urðu við slysið sem var 
þegar umferðin er hvað mest á Reykjanesbrautinni. 
Þó var hægt að hleypa bílum framhjá en litlir 
möguleikar eru á hjáleiðum þarna.

Oft hefur heyrst að dagar 
prentmiðla séu að líða undir lok. 
Það ætti þá að greinast á 
lánatölum bókasafnanna en þar 
virðast útlán hins vegar aukast 
og bókasöfnin eru áfram 
gríðarlega mikilvægur þáttur í 
lestrarmenningu þjóðarinnar.

Bókasafn Hafnarfjarðar er þar 
engin undantekning þó það starfi í mjög óhentugu 
húsnæði á mörgum hæðum. Þar virðist starfsfólkið 
leggja sig fram við að þjónusta lánþega eftir megni, 
bjóða upp á fjölbreyttar kynningar og uppákomur 
og ekki síst fyrir yngstu kynslóðina.

Bókasöfn eru í raun stórar upplýsingaveitur og í 
raun undarlegt að þeim hafi ekki verið veitt stærri 
hlutverk í upplýsingaveitu. Mætti þar nefna 
upplýsingar fyrir ferðamenn, upplýsingar um þjón
ustu sveitarfélaga við almenning, kynningar á 
skipulagstillögum og framkvæmdum bæjarins svo 
eitthvað sé nefnt.

Kostnaður við rekstur Bókasafns Hafnarfjarðar 
var 183 millj. kr. árið 2017 og hafði þá hækkað um 
3% á milli ára. Er það 6.100 kr. á hvern íbúa 
bæjarins. Kynningarstarfsemi er ekki stór liður í 
útgjaldalið safnsins og eyddi safnið aðeins um 0,1% 
í auglýsingakostnað. 

Framtíðarhúsnæði bæjarins ætti frekar heima í 
nýju ráðhúsi sem fyrir löngu er tímabært að byggja 
en að byggt verði við safnið eins og áætlanir voru 
uppi um. Það gæti gefið rými fyrir fleiri verslanir og 
þjónustuveitendur við Strandgötuna sem nauð
synlegt er ef efla á miðbæinn.

Nú hefur bæjarráð samþykkt tillögu að 
fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Hún verður tekin til 
fyrri umræðu í bæjarstjórn á næsta fundi 
bæjarstjórnar og verður þá eflaust ekki búið  að 
kynna hana fyrir almenningi. Það hlýtur að vera 
eðlilegt að tillaga að fjárhagsáætlun sé kynnt 
bæjarbúum áður en hún kemur til afgreiðslu í 
bæjarstjórn og ekki síst mikilvægt að allir 
bæjarfulltrúar hafi haft góðan tíma til að kynna sér 
hana áður en hún er tekin til umræðu. Lögboðnar 
tvær umræður í bæjarstjórn hafa hingað til verið 
hrein sýndarmennska enda sjaldan nein umræða við 
fyrri umræðuna þegar hún hefur nýlega verið kynnt. 
Svo gefst engin tími eftir seinni umræðu því hún er 
samþykkt á þeim sama fundi.

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: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Sunnudagur 10. nóvember

Fjölskyldumessa kl. 11
Barna- og unglingakórar kirkjunnar syngja. 

Hljómsveit leikur. 

Stund fyrir alla fjölskylduna. 

Veitingar á eftir.

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

Sunnudagurinn 10. nóvember:

Sunnudagaskóli kl. 11
Útvarpsmessa á Rás 1 kl. 11

Guðsþjónusta á 
Sólvangi kl. 15

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
VETRARDAGAR 
í Víðistaðakirkju
Fimmtudagur 7. nóvember

Fyrirlestur kl. 20
„Leikreglur karlmennskunnar“

Þorsteinn V. Einarsson
hristir upp í viðteknum hugmyndum  

um karlmennsku og kynhlutverk 

Föstudagur 8. nóvember

Tónlistardagur 
barnanna kl. 9.30

Tvíeykið Dúó Stemma 
túlkar vináttuna með hljóðfæraleik.

Börnum í 1. - 4. bekkjum  
grunnskóla sóknarinnar boðið.

Sunnudagur 10. nóvember

Fjölskylduhátíð kl. 11
Börn úr Lúðrasveit Víðistaðskóla  

leika undir stjórn Vigdísar Klöru Aradóttur.
Umsjón hafa Margrét Lilja og  

Helga Þórdís.
Hressing í safnaðarsal á eftir.

Kyrrðarstund 
 á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

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

Árekstur eftir u-beygju
Tíu voru fluttir á slysadeild eftir árekstur á Reykjanesbraut

Mikill viðbúnaður var eftir áreksturinn enda margir í bílunum.
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Gjafabréf 

Í tilefni afmælisins erum við með frábær tilboð  
7. og 8. nóvember næstkomandi  

 

  20-50% afsláttur af öllum vörum 

  Smashbox sérfræðingur verður á staðnum 

  Léttar veitingar verða í boði báða dagana 

  Hjá okkur fáið þið faglega aðstoð 

     
 Þú velur andlitsmeðferð  

(60/90 mín) og færð litun 
og plokkun fría með 

 Þú velur strípur eða lit í hár 
og færð klippingu fría með 

   
Dekur er gjöf sem gleður 

Við eigum 10 ára afmæli og þér er boðið! 

Bæjarhraun 6, 220 Hafnarfirði   /    Sími: 5551614 

Ef marka má umfjöllun á hverfasíðum 
bæjarins um skemmdarverk og tilraunir 
til innbrota, þá virðast þær vera að 
færast í aukana.

Skv. upplýsingum lögreglu hefur 
ekki verið áberandi aukning á 
skemmdarverkum í Hafnarfirði en því 
sé þó ekki hægt að svara með nákvæmni 
nema teknar séu saman tilkynningar og 
bornar saman við önnur tímabil. Hins 
vegar segir Sævar Guðmundsson 
aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni í 
Hafnarfirði allt of algengt að 
skemmdarverk séu ekki tilkynnt til lög
reglunnar. Það eigi bæði við um ein
staklinga og fyrirtæki og stofnanir. 
Hvetur hann íbúa til að tilkynna til 
lögreglu skemmdarverk og þjófnað.

13 RÚÐUR BROTNAR Í 
ÖLDUTÚNSSKÓLA
Skv. upplýsingum íbúa var brotist inn 

í 4 bíla í síðustu viku við Öldutún og í 
Kinnunum auk þess sem 13 rúður voru 
brotnar í Öldutúnsskóla.

Svo eru margar frásagnir um reiðhjól 
og hlaupahjól sem hverfa.

Einn íbúi segir frá því að mánaðar
gamalli bensín vespu dóttur sinnar hafi 
verið stolið úr inn keyrslu á Öldutúni og 
hún gereyðilögð. „Hún fannst við 
Suðurgötu þar sem búið var að skera 

sætin, brjóta hana upp að framan, ljós 
brotin, boddíið allt brotið, búið að skera 
á rafeindabúnað, hand föng eyðilögð og 

speglar brotnir. Það sást til 45 
unglingsdrengja þarna um nóttina leika 
sér að því að láta hana falla í götuna á 

leið sinni niður Selvogsgöt una. Við 
vitum hvaða drengir þetta eru og teljum 
meira að segja að einn þeirra búi í 
Kinnunum. Drengir fæddir 2005 og 
2006.“

Þá eru ýmsar frásagnir um innbrot og 
innbrotatilraunir:

„Það var dökkklæddur maður 
hringsólandi kringum bíla að taka í 
alla húna og á bílskúr við Klukkuberg 
32-34.“

„Í nótt stoppaði hvítur sendiferðabíll 
fyrir utan hjá okkur í Skógarhlíðinni. 
Maður hljóp út, tók í hurðarhúninn, fór 
svo í næsta hús og gerði slíkt hið sama. 
Hann keyrði hins vegar svo hratt í 
burtu að númerið náðist ekki. Lögregla 
var látin vita.“

 Þessi umræða kemur í kjölfar fjöl
margra jákvæðra pósta um velheppnaða 
hrekkjavöku sem greini lega er með í 
auka samskipti fólks í hverfum 
bæjarins.

Því var dapurlegt að sjá frásagnir og 
jafnvel myndband af einstaklingum 
sem gengu um á Öldugötunni og 
eyðilögðu grasker og köstuðu í götuna.

Umræða á heimilum um virðingu 
fyrir eigum annarra og sameiginlegum 
eigum okkar er greinilega mjög 
mikilvæg þessa dagana.

Hrina skemmdarverka
Lögreglan hvetur fólk að tilkynna brot til lögreglu

Traðkað var á vélarhlíf þessa bíls og rúðan brotin þar sem hann stóð við Öldutún.
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Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á 
fundi sínum þann 30. október 2019 að 
auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir 
Krýsuvíkurberg í samræmi við 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagið afmarkast frá Suðurstrandarvegi suður með 
Hælsvíkurvegi að Krýsuvíkurbergi. Alls 114 ha að stærð.

Deiliskipulagstillaga og greinargerð verða til sýnis í 
þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar og hjá umhverfis- og 
skipulagssviði að Norðurhellu 2 frá 4. nóvember – 16. 
desember 2019. Einnig er hægt að skoða gögn á 
hafnarfjordur.is 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við skipulagið og skal þeim skilað 
eigi síðar en 16. desember nk. á 
berglindg@hafnarfjordur.is.  Einnig er hægt að skila inn 
athugasemdum skriflega í þjónustuver að Strandgötu 6.

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og 
skipulagssviði Hafnarfjarðar.

NÝTT DEILISKIPULAG

hafnarfjordur.is585 5500

Með stuðningi Hafnarfjarðarbæjar 
getur Sambo 80 nú boðið uppá æfingar 
fyrir börn og ungmenni í sambo sem er 
sjálfsvarnar og glímuíþrótt.

Hafnfirðingurinn Alex Stoljarov, sem 
er stofnandi og formaður Sambo á 
Íslandi, segir sambo vera íþróttagrein 
sem hafi góða möguleika á að verða 
mjög vinsæl á Íslandi. 

„Bæði strákar og stelpur geta stundað 
þessa íþrótt og einnig fatlaðir og fólk á 
öllum aldri. Keppt er í greininni í 
mörgum flokkum á alþjóð legum 
mótum en þessi íþrótt er mikið stunduð 
víða um heim,“ segir Alex. 

Sambo 80 er deild í Sambo Ísland 
sem er  aðili að Evrópudeild FIAS sem 

er eina viður kennda alþjóðlega stofn
unin sem ber ábyrgð á þróun sambo 
íþróttarinnar í heiminum. „Íþróttin er í dag stunduð í öllum 

heimsálfum og stefnt er að því að 
sambo verði olympíugrein á næstu 
Olympíuleikum,“ segir Alex.

ÆFINGAR AÐ 
FLATAHRAUNI 14
Æfingar hefjast í byrjun nóvember í 

aðstöðu félagsins að Flatahrauni 14 og 
iðkendur geta notað frístundastyrk frá 
Hafnarfjarðarbæ til niðurgreiðslu 
æfingagjalda.

Fyrirhugað er að halda þjálfara nám
skeið í nóvember og skilyrði fyrir þátt
töku er reynsla í sambærilegum íþrótta
greinum og áhugi á að byggja upp 
Sambo á Íslandi. Þetta námskeið er 
fyrir þá sem hafa áhuga á að verða 
sambo  þjálfarar fyrir skóla og klúbba.

Alex er þjálfari Sambo 80 en hann er 
með alþjóðleg þjálfararéttindi og mikla 
reynslu sem iðkandi, keppandi og 
þjálfari í Sambo.

Skráning er hafin á facebook síðu 
Sambo 80 og þar eru frekari upplýsingar.

Sjálfsvarnaræfingar í boði  
fyrir börn og ungmenni

Sambo 80 er nýtt íþróttafélag í Hafnarfirði sem hefur gert samning við Hafnarfjarðarbæ

Í febrúar 2017 samþykkti bæjarráð 
Hafnarfjarðarbæjar á fundi sínum að 
fela bæjarstjóra að ganga til samninga 
við Capacent um lausn til þess að inn
leiða opið bókhald hjá sveitar félaginu.

„Með  opnu bókhaldi gerum við fjár -
hags  gögn Hafnarfjarðarbæjar og lykil töl-
ur úr rekstri ekki bara aðgeng ilegar á ein-
fald an máta fyrir alla áhugasama heldur 
mun framsetning gagna vera myndræn og 
til þess fallin að auka skilning og enn frek-
ar þann áhuga sem er á rekstri bæjarins. 
Rekstur sveitarfélagsins er samstarfs verk-
efni allra hlutaðeigandi og mikilvægt að 
allir hafi rödd og tækifæri til að skilja og 
láta skoðanir sínar í ljós. Opið bókhald er 

mjög jákvætt skref fyrir okkur og mun án 
efa færa reksturinn nær samfélaginu og 
samfélagið nær okkur“ sagði Haraldur L. 
Haraldsson á vef bæjarins.

Nú horfir svo við að á meðan hægt er 
t.d. að skoða opið bókhald Reykja
víkurborgar alveg fram á mitt þetta ár, 
er aðeins hægt að skoða gögn frá 2015
2017 á vef Hafnarfjarðarbæjar.

Í svari við fyrirspurn Fjarðarfrétta segir 
Rósa Steingrímsdóttir fjármála stjóri 
Hafnarfjarðarbæjar að bókhaldið eigi að 
vera opið og gögn frá 2018 og fyrri hluta 
2019 eigi að vera aðgengileg. Verið væri 
að vinna að lausn. Nýrri gögn voru þó 
ekki aðgengileg sl. mánudagskvöld.

Opið bókhald Hafnar-
fjarðarbæjar lokað

Fjármálastjóri segir gögnin eiga að vera aðgengileg

Alex
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DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP  |  58 12345
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HANDBOLTI: 
7. nóv. kl. 20.15, Kaplakriki 

FH U - Víkingur, 1. deild karla

7. nóv. kl. 19, Víkin 
Víkingur - FH, bikarkeppni kvenna

8. nóv. kl. 20, Ásvellir 
Haukar U - Þróttur, 1. deild karla

9. nóv. kl. 18, Garðabær 
Stjarnan - Haukar, úrvalsdeild kvenna

10. nóv. kl. 17, KA heimilið 
KA - FH, úrvalsdeild karla

10. nóv. kl. 9.30, Selfoss 
Selfoss - FH,  1. deild kvenna

11. nóv. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Selfoss, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KONUR:
FH  HK U: 3826

Fram  Haukar: 2915

ÚRSLIT KARLAR:
Afturelding  Haukar: 2324

FH  HK: 3927
Þróttur  FH U: 3031

Stjarnan U  Haukar U: 2135
ÍR  FH: 2732

Haukar  ÍBV: 2828

KÖRFUBOLTI: 
6. nóv. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Valur, úrvalsd. kvenna

7. nóv. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - ÍR, úrvalsdeild karla

9. nóv. kl. 16, Frostaskjól 
KR - Haukar, úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KONUR:
Snæfell  Haukar: 5661

ÚRSLIT KARLAR:
Þór  Haukar: 8980

ÍÞRÓTTIR
Hafnfirðingar hafa nú náð þeim 

áfanga að vera orðnir þrjátíuþúsund 
talsins. Frá síðustu aldamótum hefur 
íbúum fjölgað í Hafnarfirði um 56% á 
meðan íbúum í Reykjavík hefur fjölgað 
um 63%, íbúum í Kópavogi um 74%, 
íbúum í Garðabæ um 74% og íbúum í 
Mosfellsbæ um 95%.

Verulega hafði þá hægt á fjölgun í 
Hafnarfirði. Mest hefur fjölgun milli 
ára eftir aldamót verið 5,6% milli 
áranna 2006 og 2007 en frá árinu 2011 
hefur fjölgunin verið 0,92,5%.

ERLENDUM RÍKIS
BORGURUM FJÖLGAR
Skv. tölum Hagstofunnar hefur 

íslenskum ríkisborgurum ekki fjölgað í 

Hafnarfirði frá lok ársins 2018 til loka 
þriðja ársfjórðungs en á sama tíma 
hefur erlendum ríkisborgur um fjölgað 
um 190. Þó ber að geta að í þessum 
ársfjórðungstölum Hagstofunnar eru 
tölur námundaðar í næsta tug.

Búast má við að fjölgunin verði með 
meira móti á næsta ári en fjölmörg 
fjölbýlishús eru í byggingu í bænum 
sem ætti að vera hægt að flytja inn í á 
næsta ári.

ÞRJÁTÍUÞÚSUNDASTI 
HAFNFIRÐINGURINN
Hafnfirðingurinn sem skilgreindur er 

þrjátíuþúsundasti Hafnfirðingurinn er 
lítil stúlka fædd 15. október síðastliðinn, 
dóttir hjónanna Helgu Rúnar Hall

dórsdóttur og Sigurðar Fannars Grétars
sonar. Þau hjónin eiga fyrir fimm ára 
dreng og festu kaup á sinni fyrstu íbúð 
í suðurbæ Hafnarfjarðar fyrir rétt um 
ári síðan. Helga Rún er fædd og uppalin 
í Hafnarfirði en Sigurður er Ísfirðingur.

Stúlkan fékk skjal og listaverk frá 
bænum sínum til vitnis um að hún sé 
íbúi númer 30.000. Afhenti Rósa 
Guðbjartsdóttir bæjarstjóri gjöfina er 
hún heimsótti fjölskylduna í síðustu 
viku. Stóri bróðir fékk fallega bók að 
gjöf auk þess sem í glaðningum leynd
ust umhverfisvænar vörur; þvottaklútur, 
handklæði og fyrsti tannburstinn auk 
bókarinnar Ró.

Hafnfirðingar 30 þúsund
Erlendir ríkisborgarar uppistaða í fjölgun bæjarbúa 

1st Björk International er alþjóðlegt 
fimleikamót og nýtt mót sem haldið er 
á vegum Fimleikafélagsins Bjarkar. Þó 
svo að um fyrsta mót sé að ræða er 
ætlunin að það verði að árlegum við
burði og muni stækka að umfangi eftir 
því sem árin líða. Mótið verður haldið 
helgina 9. 10. nóvember næstkomandi 
í Bjarkarsalnum að Haukahrauni.

Keppt verður í frjálsum æfingum 
sem er erfiðasti keppnisflokkurinn í 
fimleikum. Keppendur verða um 30 
stúlkur á aldrinum 1115 ára sem keppa 
í stúlknaflokki og í unglinga flokki. 
Keppt verður í fjölþraut á laugar
deginum en á sunnudeginum verða 
úrslit á einstökum áhöldum. 

Þrettán stúlkur í hópnum KS1 standa 
fyrir mótinu með dyggri aðstoð þjálfara 
sinna og foreldra. Fjölmörg fyrirtæki 
hafa lagt á plóginn með fjárstuðningi 
og gjöfum. Einnig styrkir Hafnar
fjarðarbær mótið til að bæta við flóru 
keppnismóta í Hafnarfirði. 

Vonandi verður hróður mótsins mik
ill og í náinni framtíð flykkist er lent 
fimleikafólk til Hafnarfjarðar til að taka 
þátt. 

Er allt áhugafólk um fimleika hvatt til 
að mæta um helgina og horfa á fyrsta 
flokks fimleika.

Hægt er að fylgjast með mótinu á 
Facebooksíðunni bjorkinternational
gymnastics.

Alþjóðlegt fimleikamót í Hafnarfirði
Fyrsta Björk International fimleikamótið haldið 9.-11. nóvember þar sem þrjátíu 11-15 ára stúlkur keppa

Þrettán stúlkur í KS1 hópnum standa að mótinu með dyggri aðstoð þjálfara og foreldra.
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Það var ekkert lát á stemmningunni í 
Hress á Hressleikunum sem haldnir 
voru í 12 skiptið síðasta laugardag. Um 
300 manns fylltu húsið af gleði og 
jákvæðri orku að sögn Lindu Bjarkar 
Hilmarsdóttur hjá Hress.

Æft var í tvo tíma og voru átta 30 
manna litrík lið sem tóku þátt ásamt því 
að 30 manna starfslið Hress gaf vinnuna 
sína þennan dag. Það var svitnað, 
dansað, sungið og faðmast fyrir góðan 
málsstað undir upplífgandi tónlist frá 
Júlla diskó.

Í ár styrkja Hressleikarnir 43 ára 
Hafn firðing, Elínu Ýr Arnars Haf dísar
dóttur. Elín glímir við ólæknandi hrörn
u narsjúkdóminn Usher. Sjúk dómurinn 
hefur gert Elínu lögblinda og skert 
heyrn hennar verulega. Elín nýtur 
aðstoðar leiðsöguhundsins Lubba við 
að komast ferða sinna. Flestir sem 
greinast með þennan sjúkdóm geta 
orðið alblindir eða haldið í rörsjón og 
þurfa jafnvel kuðungsígræðslu vegna 
heyrnartaps um fertugt. 

Elín er einstæð móðir Tinna Hrafns, 3 
ára og Snorra Freys, 9 ára. Elín, synir 
hennar og Lubbi mættu á leikana og 
fengu hlýjar mót tökur  og stuðning  frá 
sveittum mann skapnum og glitti í tár á 
hvarmi hjá mörgum þegar Elín þakkaði 
fyrir sig með hjartnæmum hætti. Litla 

fjöl skyldan var leyst út með glæsilegum 
gjöfum frá velviljuðum vinafyrirtækjum 
og teljum við að gjafir og peninga
fjárhæðin sem hefur verið safnað sé 
komin í  um 1,5 milljón kr. 

Hinir árlegu Hressleikar eru sannar
lega gleðisprengja þar sem auðvelt er 
að fylla hjartað af gleði og leggja 
veglega inn í heilsubankann.

Hægt er að styðja við bakið á Elínu 
næstu daga en söfnunarreikningur 
hressleikanna er 1350571304 kt. 
5404972149. Einnig er hægt að styrkja 

söfnunina með kaupum á happ drættis
miðum í móttöku Hress næstu vikuna.

Púluðu af gleði til styrktar góðu málefni
Elín Ýr er með ólæknandi hrörnunarsjúkdóm og er orðin lögblind og með skerta heyrn

SAMBO 80 

Nánari upplýsingar á facebook síðunni okkar: Sambo 80  
og á netfanginu helga@1312.is

Skóli í sjálfsvörn og glímu
Skráning er hafin og æfingar hefjast  
í  byrjun nóvember að Flatahrauni 14

Elín Ýr þakkaði fyrir sig með hjartnæmum hætti. Með henni eru synir hennar 
Snorri Freyr og Tinni Hrafn og Linda, framkvæmdastjóri Hress.

Litríkir þátttakendur á 
Hressleikunum 2. nóvember sl.

Það var villt hrekkjavökupartý í 
Bókasafni Hafnarfjarðar í síðustu viku 
þegar nokkrir bangsar fengu að gista á 
bókasfninu og lenda í ævintýrum. 

Eins og mannfólkið höfðu sumir 
bangsanna sérþarfir og með þeim 
fylgdu t.d. skilaboð um mjólkuróþol 
sem þurfti að taka tillit til.

Skv. upplýsingahefti sem börnin 
fengu með böngsum sínum að lokinni 
dvölinni á bókasafninu þá fengu þeir 
sér kvöldmat og skreyttu pipar kökur, 
gerðu smá prakkarastrik með ljós
ritunarvélinni á starfsmanna svæðinu, 
fóru svo niður á barnadeild að lesa og 
spila. Kvöldið endaði svo á kósý 
bíókvöldi með poppkornsáti og dálítið 
ógnvekjandi ævintýri.

Það er ótrúlega öflug menningar
starfsemi sem fer fram á Bókasafni 
Hafnarfjarðar og ljóst að þar starfa 
mjög hugmyndaríkir og vinnuglaðir 
einstaklingar sem eru tilbúnir að leggja 
mikið á sig til að gleðja, ekki síst yngstu 
viðskiptavinina.

Bangsagisting  
í Bókasafninu

Mögnuð menningarstarfsemi á Bókasafninu
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Velunnurum er bent á reikning nefndarinnar: Íslandsbanki: 544-04-760686 | Landsbankinn: 0140-15-381231
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar: 460577-0399

Hægt er að prenta út umsókn á www.maedrastyrksnefnd.is
Minnt er á að umsókn verður ekki tekin gild nema að 
búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá með tekjum fyrir janúar til 
og með október 2019 fylgi umsókn. 

Umsækjendur þurfa að eiga lögheimili í Hafnarfirði.

Styrkir Mæðrastyrknefndar
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar mun taka á móti umsóknum  
föstudaginn 22. nóvember kl. 16-18 og laugardaginn 23. nóvember 
kl. 12-14 í húsnæði sínu að Hlíðarbraut 10.   Næg bílastæði. 

Þú getur styrkt! www.maedrastyrksnefnd.is

Jólaaðstoð 2019

Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar stóð 
fyrir sinni árlegu danskeppni, Lotto 
Open, sl. helgi þar sem 176 dansarar á 
öllum aldri og á öllum getustigum, frá 
fjölmörgum félögum kepptu. Í ár komu 
einnig dómarar og 16 keppendur frá 
Danmörku sem settu nokkurn svip á 
keppnina.

Flest keppnispör, 26,  komu frá Dans
íþróttafélagi Kópavogs, 16 komu frá 
Dansdeild HK og jafnmörg frá Dans
íþróttafélagi Hafnarfjarðar. Yngsti 
keppandinn var 6 ára en sá elsti 27 ára. 
Keppt var í einstaklingskeppni og í 
liðakeppni en metþátttaka var í liða
keppninni, alls 10 lið.

Umgjörðin var glæsileg að vanda og 
fjölmargir fylgdust með keppninni 
báða dagana en keppt var í íþróttahúsinu 
við Strandgötu.

Fleiri myndir verða aðgengilegar á 
fjardarfrettir.is

Glæsilegir dansarar í Lotto danskeppninni
88 danspör á öllum aldri og getustigum kepptu til sigurs í þessari árlegu keppni DÍH

Halldóra Mjöll og Þórður Hugo DÍH.

Bragi Geir og Magdalena úr DÍK.

Einar Ernir og Kristjana úr DÍH.
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