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Tónlistarnámskeið fyrir eldri borgara 
fór fram dagana 7.-11. júní kl. 10-12 í 
húsakynnum Tónlistar skóla Hafnarfjarðar 
í Skarðshlíðarskóla. Leið bein endur á 
námskeiðinu voru þær Sigrún Kristbjörg 
Jónsdóttir og Inga Björk Ingadóttir sem 
báðar eru kennarar við Tónlistarskólann.

Á námskeiðinu gafst hljóðfæraleikurum 
og tónlistarunnendum úr hópi eldri 
borgara kostur á að rifja upp gamla takta 
ásamt því að auka við þekkingu sína í 
hljóðfæraleik og samspili. 

Sex skráðu sig til leiks og voru þarna 
píanóleikari sem vildi læra meira, gítar-
leikari og söngvari, bassaleikari,, tveir 
hamónikkuleikarar sem og þverflautu-

leikari sem lék í lúðrasveit fyrir 60 árum. 
Unnið var með nokkur vel valin lög eftir 
Bítlana og var ekki að sjá að nemendur 
hefðu gleymt neinu. Þurfti Sigrún að 

útsetja fleiri lög fyrir hópinn því svo vel 
gekk. Hljóðfæraleikarar voru sammála 
því að þetta verkefni ætti að halda áfram. 

Þriðjudagur 15. júní 2021    |    2. tbl. 19. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
Kynning á 

byggingar
áformum 
við Fjörð
Dagskrá 16. júní

Í blaðinu er kynning á 
starfsemi í Firði og byggingar-
áformum á Strandgötu 26-30 
og við Fjörð.

Íþróttaálfurinn kemur, matar-
vagnar verða við Fjörð og 
kynn ing verður á byggingar-
áformum við Fjörð.

Morguntilboð
virka daga 8.30-10
Allar skálar: 1.290
Allir boozt: 1.090

Opið: 
Virka daga: 8:30-17 
Laugardaga: 10-14

Rat Rat 
leikur leikur 
HafnarfjarðarHafnarfjarðar

  Sumarið 2021Sumarið 2021
HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

facebook.com/ratleikur

ratleikur.fjardarfrettir.is

Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2021
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Ratleikurinn stendur til 20. september 2020. 

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. 

Aðalstyrktaraðilar:

fréttamiðill  Hafnfirðinga
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Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!
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Ratleikurinn stendur til 20. september 2020. 

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. 

Aðalstyrktaraðilar:

fréttamiðill  Hafnfirðinga
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RatRatleikur leikur 
HafnarfjarðarHafnarfjarðar

Gleðilega þjóðhátíð!Gleðilega þjóðhátíð!
Dagskrá í miðbænum 17. júní en minni í sniðum en venjulega 

Þátttakendur á námskeiðinu ásamt þeim Sigrúnu Kristbjörgu og Ingu Björk.Lj
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Eldri borgarar léku bítlalög í 
Tónlistarskólanum
Tónlistarnámskeið fyrir eldri borgara vel heppnað 

Grill fyrir utan  
A. Hansen frá kl. 12 
Hamborgar og pylsur – 500 kr. m/gosi
Álfheimur opinn frá kl. 12 með 
ljúffengt sætabrauð.

PARTÝ utanhúss kl. 16-20
DJ Tony sér um að halda 
stemmingunni í hámarki.
Á meðan á partýinu stendur gilda  
verð á drykkjum frá Happy Hour!
Veitingastaðurinn opnaður kl. 17 
og fólk er velkomið að panta borð 
fyrirfram til að tryggja sæti. www.ahansen.is

Sérblað Fjarðar fylgir með í dag!
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Miðbær er mikilvægur hverju 
bæjarfélagi. Íbúar þurfa að finna 
að þeir hafi stað þar sem þeim 
finnst þeir vera hluti af innsta 
kjarna bæjar ins. Hafi snertingu 
við stjórn sýsluna, menningu og 

listir og geti sest niður að snæðingi í líflegu 
umhverfi. Slíkir miðbæir eru ekki skapaðir með 
steinsteypu þó svo hús séu vissulega með í að skapa 
hlýlegt og öruggt umhverfi.

Því miður hefur vinna við endurskoðun á 
deiliskipulagi miðbæjarins farið frekar illa af stað og  
langur tími er liðinn án þess að miklu hafi verið 
áorkað. Skref hafa verið tekin og nú væri gaman að 
fá vandaða hugmyndasamkeppni um framtíð 
bæjarins, sem hafi að leiðarljósi vilja bæjarbúa og 
þörf fyrir auknu verslunarrými og þjónustu.

Hafnarfjörður var fyrst sveitarfélaga á landinu að 
eignast sérhannað ráðhús. Það er löngu sprungið og 
mikilvægt að fundinn verði betri staður fyrir 
stjórnsýsluna og jafnvel að nýtt glæsilegt ráðhús 
verði byggt í miðbænum. Ég hef áður lagt til að það 
verði byggt við Fjarðargötuna, framan við Fjörð og 
Strandstígurinn liggi í gegnum það. En frjóar 
hugmyndir koma gjarnan með hugmynda sam-
keppnum og mikilvægt að fagmönnum verði boðið 
að taka þátt í slíkri samkeppni sem allra fyrst.

Hugmyndir um byggingar á Strandgötu 26-30 og 
við Fjörð eru metnaðarfullar og hlustað hefur verið 
á raddir íbúa sem vilja græn svæði og fjölbreytt 
byggingarform. En auðvitað verða ekki allir á eitt 
sáttir, þannig er það aldrei og vonandi myndast sátt 
um þessa uppbyggingu og geta íbúar tjáð skoðun 
sína og lagt inn hugmyndir núna strax á hug-
myndastiginu áður en vinna við breytt deiliskipulag 
hefst. – Gleðilega þjóðhátíð! Flöggum og fögnum!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Nemendur í 5. bekk Engidalsskóla hittu Rósu Guð-
bjartsdóttur bæjarstjóra í síðustu viku til að fylgja eftir 
bréfi þar sem nemendurnir óska eftir að fá annan gras-
fótboltavöll við skólann. Voru nemendur nokkuð hóg-
værir í kröfum sínum en í bréfinu stóð m.a. eftirfarandi:

„Við vitum að það eru til fleiri fótboltavellir í 
kringum skólann okkar en gervigrasvöllurinn, en þeir 
eru báðir malbikaðir. Mikil hætta er á að við slösum 
okkur á þeim völlum enda erum við alvöru fótboltafólk 

sem fórnum okkur í leikinn. Við óskum hér með eftir 
því að Bæjarstjórn Hafnarfjarðar komi til móts við 
okkur verðandi atvinnufólk í fótbolta og útvegi okkur 
annan gervigrasvöll á skólalóðina okkar. ..

Es. Ef að það er ekki hægt að kaupa alvöru gervi
gras myndum við alveg sætta okkur við annað 
undirlag svo framarlega sem það er mjúkt og gott að 
hlaupa á því og renna á því ef maður dettur í fót
boltaleik.“ — Sjá nánar á www.fjardarfrettir.is

Hinn vinsæli Ratleikur Hafnarfjarðar er hafinn í 24. 
sinn. Stendur hann yfir fram í september en hann 
gengur út á að þátttakendur fá vandað ratleikskort þar 
sem merktir eru inn á 27 staðir, vítt og breytt í 
bæjarlandinu. Þeir hafa svo allt sumarið til að leita að 
þessum stöðum en áberandi ratleiksmerki er á 
stöðunum. Sum merkjanna eru inni í bænum og önnur 
í bæjarlandinu og jafnvel út fyrir það í einstaka 
tilfellum. Leikurinn er kjörin leið til að kynnast 
bæjarlandinu sem er svo fjölbreytt og hefur að geyma 
söguna, fjölbreytt náttúrufar og dýralíf.

Guðni Gíslason, umsjónarmaður Ratleiks Hafnar-
fjarðar afhenti Rósu Guðbjartsdóttur bæjarstjóra 
fyrsta Ratleikskortið í síðustu viku en leikurinn er 
unninn af Hönnunarhúsinu ehf. í samstarfi við 
Hafnarfjarðarbæ.

Þema leiksins í ár er í takti við eldsumbrot á Reykja-
nesskaganum, hraun og hraunmyndanir og eru 
þátttakendur leiddir að fjölmörgum hraunum og þeim 

gefnar upplýsingar um aldur þeirra og fl. Ratleiks-
kortin má fá frítt víða, m.a. í Fjarðarkaupum, í Bóka-
safninu, á sundstöðum og á bensínstöðvum.

https://ratleikur.fjardarfrettir.is

Nemendurnir með bæjarstjóra fyrir utan ráðhús Hafnarfjarðar. 

Guðni Gíslason afhendir Rósu Guðbjartsdóttur 
bæjarstjóra fyrsta kortið.

5. bekkingar hittu 
bæjarstjóra með ósk

Vilja annan grasfótboltavöll við skólann 

24. Ratleikurinn hafinn
Bæjarstjóri tók við fyrsta Ratleikskortinu 

Sönghátíð í Hafnarborg 19. júní til 4. júlí
Miðasala er hafin á Sönghátíð í 

Hafnarborg, sem fram fer 19. júní til 4. 
júlí nk. Sönghátíð í Hafnarborg hlaut 
Íslensku tónlistarverðlaunin sem 
Tónlistarhátíð ársins 2020. Á hátíðinni 
í ár mætir til leiks einstakt úrval tón-
listarmanna með fjölbreytta dagskrá. 
Seiglan sem hefur hjálpað okkur í 
gegnum hinn erfiða heimsfaraldur er 
þema hátíðarinnar í ár. Tónlist og ljóð-
list tjá sammannlegar tilfinningar þvert 

yfir tíma og lönd, hjálpa okkur að skilja 
okkur sjálf, sjá samhengið á milli okkar 
og annarra, veita okkur innblástur, 
kenna okkur að meta fegurð lífsins og 
gefa okkur vonandi von um betri tíma. 

NÍU TÓNLEIKAR OG 
NÁMSKEIÐ
Níu tónleikar verða í boði með 14 

framúrskarandi einsöngvurum og 
kórnum Schola Cantorum. Einnig 

verður leikið á píanó, gítar, fiðlu, selló, 
sembal og orgel á tónleikum með 
íslenskri og erlendri tónlist frá barokk-
tímanum til okkar daga. 

Á hátíðinni eru einnig í boði ýmis 
námskeið fyrir söngnemendur, söngv-
ara og börn. 

Á Sönghátíð í Hafnarborg er ekki 
einungis leitast við að leggja rækt við 
list augnabliksins, heldur er einnig horft 
til framtíðar með því að birta á YouTube 

síðu hátíðarinnar valdar myndbands-
upptökur af tónleikum og viðtöl við 
söngvara. 

Sönghátíð í Hafnarborg er sjálfstæð 
hátíð, sem er haldin í samstarfi við 
Hafnar borg, og nýtur stuðnings Hafnar-
fjarðarbæjar, Tónlistarsjóðs og Sjóðs 
Friðriks og Guðlaugar.

Miðasala fer fram á tix.is en nánari 
upplýsingar má finna á songhatid.is
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spadinn.is
Fjarðargata 11

STÆRRI PIZZUR
LÆGRA VERÐ
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Vefauglýsingar
sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

Sælkerasjeikar 
Telmu  
... hollir og góðir

lemon.is

í samstarfi við fitubrennsla.is 
og Bætiefnabúlluna

ATVINNA
Gólflausnir Malland ehf., Steinhellu 17b, 221 Hafnarfirði, 
óskar eftir starfsmönnum í gólflagningarstörf.
Um er að ræða framtíðarstörf. Boðið er upp á góða 
tekjumöguleika. Leitað er eftir hraustum einstaklingum, eldri 
en 18 ára sem hafa áhuga á mikilli vinnu.
Umsækjandi skili inn umsóknum á kristinn@malland.is

Gólflausnir Malland ehf., Steinhellu 17b, 221 Hafnarfirði, 
are seeking for workers for industrial flooring 
installations. We are seeking for long term workers. Good 
salary for good workers. We are looking for healthy persons 
not younger then 18 years old.
Please contact Kristinn at kristinn@malland.is

Gólflausnir Malland ehf., Steinhellu 17b, 221 Hafnarfirði, 
zatrudni pracowników do instalowania podlóg 
przemyslowych i mieszkaniowych. Wiek min. 18lat praca na 
pelny etat. Tylko powaxne oferty. 
Kontakt: Kristinn at kristinn@malland.is

ERTU Í LEIT AÐ 
GLUGGATJÖLDUM 

FYRIR ÍBÚÐINA ÞÍNA?

Fjörður  |  Fjarðargata 13-15  |  220 Hafnarfirði  |  euroblinds@euroblinds.is  |  www.euroblinds.is

Fríar 
mælingar

og frítt 

verðtilboð!

Endilega hafðu samband í síma 780-1447 eða sendu tölvupóst á euroblinds@euroblinds.is
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Gellökkun á hendur
8.500 kr    7.225 kr 8.600 kr    7.310 kr

Júní tilboð

Gellökkun á fætur

beautysalon.is | S: 555-2056

S:  774-2707
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Hjónin Elín María Nielsen og Jón 
Rúnar Arilíusson bakarameistari reka 
Kökulist í Firði. Fyrirtækið er með 
glæsilegt bakarí og kaffihús á jarð-
hæðinni í Firði en einnig reka þau 
Köku list í Reykjanesbæ. 

Í Kökulist er að finna ein bestu vínar-
brauð á landinu, með alvöru súkkulaði 
og ýmislegt góðgæti með kaffinu en 
einnig hefur Kökulist sérhæft sig í 
bakstri á góðum súrdeigsbrauðum.

Kökulist býður upp á veisluþjónustu 
fyrir öll tækifæri, allt frá konfektmola 
upp í fullbúna veislu eins og þau kjósa að 
orða það. Í tilefni að 17. júní verða þau 
með borðin svignuð af hátíðartertum og 
tilvalið að koma við og fagna deginum 
með tertusneið eða taka með sér heim 
dásemdar hnallþórur með kaffinu.

 Þau eru líka með vefverslun þar sem 
hægt er að panta brauð, sætabrauð, 
tertur og heilar veislur.

Glæsilegt bakarí og kaffihús á torginu í Firði.

Elín og Jón

Kökulist
Bakarí og kaffihús á torginu í Firði
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DAGSKRÁ  í Firði  16. júní

ÍþróttaálfurinnÍþróttaálfurinn
Á 2. hæð í Firði kl. 17.30

Kynning á byggingaráformum við Strandgötu og Fjörð verður á spjöldum á 
jarðhæðinni í Firði. Fulltrúi lóðarhafa verður á staðnum og svarar spurningum.

Íþróttaálfurinn úr Latabæ kemur í heimsókn og skemmtir gestum og fær þá til 
að hreyfa sig og hugsa um heilbrigt matarræði.

Matarvagnar með fjölbreytt úrval matar verða við Fjörð kl. 17-19.30. Komdu og 
taktu mat með heim eða borðaðu á staðnum.

Verslunarmiðstöðin Fjörður mun 
taka miklum breytingum gangi áform 
um uppbyggingu, sem kynnt eru hér á 
næstu opnu, eftir. Þá verður komin 
tenging út í Strandgötuna og verslunar-
svæði á jarðhæð stækkar. Er mikill vilji 
hjá eigendum að efla Fjörð sem miðstöð 
bæjarbúa og gesta sem koma í mið-
bæinn.

Nú þegar er Heilsugæslan í Firði og 
Bókasafn Hafnarfjarðar mun flytja í 
nýbygginguna á 2. hæðinni og eflast og 

verða nútímalegra. Mun þetta án efa 
bæði efla starfsemi bókasafnsins og 
bæta enn meira líf í Fjörð og Strand-
götuna. Gert er ráð fyrir útigörðum og 
rétt er að minna á græn svæði við 
Hafnarborg sem hafa verið mjög vin-
sæl.

Vinna við endurskoðun á deili skipu-
lagi miðbæjarins er í gangi og vænt-
anlega munu framsæknar hug myndir 
líta dagsins ljós en m.a. er fram tíðar-
staðsetning nýs ráðhúss bæjarins enn 

óráðin. Mikill vilji er meðal bæjarbúa 
að verslunum fjölgi í miðbænum og að 
aukið líf verði þar og fleiri græn svæði. 
Sumarið er þó stutt á Íslandi og til þess 
þarf að taka tillit til þegar miðbærinn er 
skipulagður, að hann verði jafn 
aðgengilegur allt árið um kring.

Hafnfirðingar eru hvattir til að taka 
þátt í umræðunni um framtíð mið-
bæjarins en það er að sjálfsögðu fólkið 
sem skapar lifandi miðbæ, ekki bygg-
ingarnar.

Kynning á Kynning á 
byggingaráformumbyggingaráformum

Fáðu svör milli kl. 15 og 17

Matarvagnar  Matarvagnar  
við Fjörðvið Fjörð

Kl. 17-19.30

Fjörður mun breytast
Stækkar og tengist Strandgötunni 
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Leikfangaland
Ein stærsta leikfangaverslun landsins

Leikfangaland er ein stærsta leik-
fangaverslun landsins og er hún í eigu 
hjónanna Ólafs Magnússonar og 
LiljuSigmundsdóttur sem einnig standa 
vaktina í versluninni. Verslunin er í 
glæsilegu húsnæði á jarðhæðinni í Firði 
og þar er gríðarlegt úrval af leikföngum, 
spilum og ýmsu skemmtilegu.

Leikfangaland er einnig með 
glæsilega vefverslun, Leikfangaland.is 

Ólafur og Lilja í Leikfangalandi.
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Settu hugmynd í 
hugmyndakassann!
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Frá því að hús Kaupfélags Hafnfirð-
inga og Hafnarfjarðarbíós voru rifin. 
árið 2001, fyrir 20 árum síðan hafa 
verið ýmis áform uppi um byggingar á 
svæðinu sem voru mjög umdeildar 
enda voru tillögur um mjög háar 
byggingar. 

GILDANDI SKIPULAG
Í gildandi skipulagi er á Strandgötu 

26-30 gert ráð fyrir 100 herbergja hóteli 
á 5 hæðum með verslun og þjónustu á 
jarðhæð og tveggja hæða tengibyggingu 
milli hótels og Fjarðar, samtals 6.400 
m² bygging. Í þessu skipulagi er ekki 
gert ráð fyrir neinu uppbroti á 
götuhliðinni.

NÝJAR HUGMYNDIR 
KYNNTAR
220 Fjörður ehf. og Reginn keyptu 

lóðirnar árið 2016 og þá var unnið að 

núgildandi skipulagi. 220 Fjörður 
keypti Regin út um síðustu áramót og 
hefur unnið að nýjum tillögum á 

reitnum. Nýjar metnaðarfullar hug-
myndir að uppbyggingu í miðbæ Hafn-
ar fjarðar voru kynntar á fundi bæjarráðs 

Hafnarfjarðar fyrir skömmu. Ef af 
verð  ur er ljóst að nýtt kennileiti mun 

Fjörður stækkar – Hótelíbúðir og íbúðir
Nýjar metnaðarfullar hugmyndir um uppbyggingu á Strandgötu 26-30 og við Fjörð

Hafnarborg

Fjörður 
suðurturn

Fjörður 
norðurturn 
Heilsugæsla

24 Nýform

29

31
32  Litla  
gæludýrabúðin

Núgildandi skipulag (horft í suður) Núverandi hugmyndir (horft í suður)

Götumyndin þegar horft er frá Gunnarssundi.
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rísa í hjarta Hafnarfjarðar sem mun efla 
og auðga líf og anda miðbæjarins.

ÚTIGARÐAR OG UPPBROT
Í hugmyndum að nýju skipulagi sem 

ASK arkitektar hafa unnið fyrir Fjörð, 
eigenda byggingarreitsins, er tekið mið 
af óskum sem hafa komið fram hjá 
íbúum um miðbæinn. Götuhliðin er 
brotin upp og gerð er aðkoma upp á 
aðra hæð þar sem gert er ráð fyrir 
þakgörðum í þeirri von að miðbærinn 
verði enn líflegri. Hafa verið valdir 
staðir fyrir slíka garða þar sem sólar 
nýtur lengst. 

Í götumyndinni verða því í raun 4 
hús, þrjú þeirra með um 3 hæða ásýnd 
frá götu auk þakhæðar og inndreginnar 
hæðar og eitt einnar hæðar þar sem 
gegnið verður upp á þakgarðana þar 
sem einnig verður tenging inn í 
verslunarmiðstöðina Fjörð.

STÆRÐIR

Skv. hugmyndunum verða ný -
bygging arnar allt að 7 hæðum, hæst 
næst Firði en flatarmál hæða skiptast á 
eftirfarandi hátt:

1. hæð:  1.820 m²
2. hæð: 1.310 m²
3. hæð:  1.215 m²
4. hæð: 1.095 m²
5. hæð: 690 m²
6. hæð: 310 m²
7. hæð:  310 m²

Samtals eru þetta 6.740 m², 340 m² 
meira en á gildandi skipulagi.

Gert er ráð fyrir lágverðs matvöru-
verslun og fleiri verslunum á jarð-
hæðinni, aðgengilegum frá Strand götu, 
Bókasafni Hafnarfjarðar og marg-
miðlunar setri á 2. hæðinni og tenging 
við 2. hæð í Firði.

Gert er ráð fyrir um 30 litlum hótel-
íbúðum auk um 30 almennum íbúðum 
í húsunum. 

Bílastæðakjallari verður undir ný -
byggingunni, samtengdur bílakjallara 
Fjarðar.

HLUSTAÐ Á RADDIR 
BÆJARBÚA
Guðmundur Bjarni Harðarson, fram-

kvæmdastjóri í Firði segir að markvisst 
hafi verið unnið að því að hanna bygg-
ing ar sem verði til þess að skapa meira 
líf í miðbæinn. Færsla á Bókasafni 
Hafn ar fjarðar á 2. hæðina sem tengist 
Firði sé mikið fagnaðarefni en uppi eru 
metnað arfullar hugmyndir um nútíma-
legra bókasafn og marg miðlunarsetur. 
Vonast hann til að hugmyndirnar falli í 
góðan jarðveg en leitast hafi verið eftir 
að hlusta á ráðleggingar bæjarbúa sem 
hafa kallað efir meira lífi í miðbæinn.

Aðspurður segir hann að hugmyndir 
um stórt hótel hafi verið lagðar á hilluna 
en illa hafi gengið að fá rekstraraðila að 
slíku hóteli. Vonast hann hins vegar til 
að litlar hótelíbúðir muni vekja mikla 
eftirspurn. 

Verkefnið er kynnt á spjöldum á jarð-
hæðinni í Firði næsu daga.

Ásýnd úr suðri, séð á milli Fjarðar og Hafnarborgar

Horft í suður frá Strandgötu við Thorsplan.

Horft eftir Strandgötu í átt að Thorsplani.

Guðmundur Bjarni Harðarson
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Rif restaurant
Hefur fengið yfir 500 gesti á einum degi!

Krambúðirnar eru þægindaverslanir 
sem bjóða upp fljótlega og góða 
næringu í amstri dagsins.

Orðið Krambúð er komið úr dönsku, 
krambod, og var notað yfir litlar búðir 
sem seldu allt mögulegt. Krambúðin er 
þjónustudrifin nauðsynjaverslun, hverf-
is verslun, sem leggur áherslu á sann-
gjarnt verð á nauðsynjavörum og skjóta 
þjónustu við neytendur á hraðferð.

Hrefna Sif Ármannsdóttir er versl-
unarstjóri í Krambúðinni í Firði. Hún 
segir kröfur neytandans í hverfinu vera 
kjarnann í öllu sem gert er í Kram-
búðinni. „Í raun erum við mjög lík 
kaup manninum á horninu, bara aðeins 
meira. Við opnum fyrr og lokum 
seinna,“ segir Hrefna, greinilega stolt af 
sinni verslun. Krambúðirnar eru alls 22 
um land allt. 

Veitingastaðurinn Rif á annarri 
hæðinni í Firði hefur heldur betur slegið 
í gegn frá því hann var opnaður síðla 
sumars 2019. Þar fer saman glæsilegt 
og hlýlegt umhverfi, með útsýni yfir 
höfnina og vel heppnaður matseðill 
Ævars Olsen matreiðslumeistara sem 
stýrir staðnum af mikilli röggsemi.

Staðurinn tekur nú um 80 manns í 
sæti en framundan er stækkun þar sem 
bætt verður við litlum sal þar sem fólk 
getur sest niður á meðan beðið er eftir 
borði. 

Matseðillinn er fjölbreyttur og við 
allra hæfi og verðlagið mjög gott. Ævar 
segir rifin hafa verið vinsælust enda 
þann þekktur fyrir góð rif. Þá séu 
vöfflur og kökur vinsælar. Matseðillinn 
tekur breytingum á þriggja til fjögurra 
mánaða fresti og hann þróaður áfram. 

Aðsóknin hefur verið gríðarlega góð 
frá upphafi og yfir 500 manns hafa 
mætt á Rif á einum degi! Staðurinn er 
við allra hæfi og segir Ævar minni hópa 
ávallt velkomna.

Opið er mánudaga til fimmtudaga kl. 
11.30-20, föstudaga 11.30-21, laugar-
daga kl. 12-21 og sunnudaga kl. 15-20.

Í Skóhöllinni fást skór á konur og 
karla, unga sem aldna og miðar 
úrvalið að því að öll fjölskyldan geti 
fengið skó við hæfi. Einnig eru seld 
veski, sokkar sokkabuxur, og aðrir 
fylgihlutir s.s. skóáburður, skóhorn 
og fl.

Daría býður upp á gott úrval af 
snyrtivörum, fatnaði og ýmsum fylgi-

hlutum fyrir konur á góðu verði, bæði í 
versluninni og á daria.is

KONA er tískuverslun fyrir flottar 
konur á öllum aldri sem vilja vönduð 
föt. Föt frá MosMosh, Créton, Denim 
Hunter, Desigual & We Norwegians. 

Laufey G. Vilhjálmsdóttir, eigandi 
Konu, stendur þar vaktina og tekur vel 
á móti viðskiptavinum. Hún rekur líka 
vefverslun á konatiskuverslun.is

The Mistress er undirfataverslun á 2. 
hæð í Firðinum sem býður upp á falleg 
kvenundirföt í fjölbreyttum stærðum 
og stílum. Þar fást korselett, náttkjólar, 

sam fellur, háir sokkar og brjóstahaldarar 
í A til L skálum. Sundföt verða á 20% 
afslætti dagana 15.-19. júní.

Hrefna Sif og Steinar Páll taka glöð á móti viðskiptavinum.

Ævar Olsen matreiðslumeistari á Rif

20% afsláttur er á öllum sandölum 
í Skóhöllinni og Sigurlaug sýnir 
okkur hér aðeins brot af úrvalinu. 17% þjóðhátíðarafsláttur er á völdum vörum í Konu.

Auður Ragnarsdóttir, annar eigenda, með glæsilegan sundfatnað.

Krambúðin
Opið virka daga 8-20, laugardag 10-18, sunnudag 12-17

Allt fyrir konuna
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Skóhöllin
Skór á alla fjölskylduna

Kona tískuverslun
Verslun með vandaðar vörur

Daría
Full búð af snyrtivörum, fylgihlutum og fatnaði

The Mistress
20% afsláttur á sundfötum
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Nú þegar rétt þrjú ár eru liðin 
af kjörtímabilinu er vel við hæfi 
að líta yfir farinn veg, sjá hvað 
áorkast hefur í skipulagsmálum 
og um leið að horfa fram veg-
inn til næstu verkefna og nýrra 
svæða. Vel hefur gengið að 
úthluta lóðum í Hafnarfirði á 
yfirstandandi ári og liðnum 
árum. Raunar hefur þeim lang-
flestum verið úthlutað eftir að 
Hamraneslínur voru færðar frá byggð.

BYGGINGAKRANAR SETJA 
SVIP Á SKARÐSHLÍÐ OG 
HAMRANES
Mikil eftirspurn hefur verið eftir 

lóðum í Skarðshlíð undanfarið og var 
síðustu lóðunum í því hverfi úthlutað 
mjög nýlega á fundi bæjarstjórnar. 
Hverfið sem er í jaðri upplands Hafnar-
fjarðar í skjólsælum hlíðum á móti 
suðri verður að okkar mati eitt eftir-
sóttasta hverfi höfuðborgarsvæðisins 
innan fárra ára. Annað nýbyggingar-
svæði, Hamranes, sem staðsett er á 
móti Skarðshlíðinni er einnig uppselt. 
Þar hefur lóðum fyrir um 1600-1900 
íbúðir verið úthlutað og mun Bjarg 
íbúðafélag byggja þar 150 íbúðir. Sér-
stök áhersla hefur verið lögð á fjöl-

breyttar íbúðir fyrir alla hópa samfélags-
ins; unga sem aldna. Auk þess hefur 
verið gert ráð fyrir uppbyggingu skóla, 
hjúkrunarheimilis og annarri tengdri 
starfsemi á svæðinu. Það er því gleði-
legt að sjá að byggingakranar séu farnir 
að setja svip sinn á þessi nýju hverfi og 
við höfum væntingar til þess að þau 
muni byggjast upp af skynsemi, hratt 
og vel.

LÓÐIR FYRIR EINBÝLI Í 
ÁSLANDI 4 OG 5
Í Hafnarfirði eru næstu nýbyggingar-

svæði samkvæmt svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulagi 
Hafnarfjarðar; Hamranes, Ásland 4 og 
5 og Vatnshlíð. Vinna við deiliskipulag 
Áslands 4 og 5 gengur vel, en þar er 
gert ráð fyrir góðri blöndu húsnæðis og 

tölu verðu magni af einbýlis-
húsa lóðum. Upp bygging á því 
svæði ætti að geta hafist innan 
ekki svo langs tíma, en upp-
byggingu hverfisins í heild 
mun þó ekki ljúka fyrr en 
Hnoðra holtslína hefur verið 
sett í jörð og Hamraneslínur 
fjarlægðar.

HRAUN VESTUR OG 
MEIRA TIL

Einnig má hér nefna þá uppbyggingu 
sem nú fer að hefjast við Hraun vestur 
- Gjótur, sem er hluti af mjög vænlegu 
byggingarlandi. Þar er fyrirhuguð 
byggð, 490 íbúðir auk verslunar- og 
þjón ustuhúsnæðis. Aðal- og deili skipu-
lag liggur fyrir og gert er ráð fyrir því að 

framkvæmdir hefjist nú á næstu mán-
uðum. Þeirri skynsamlegu og kröft  ugu 
uppbygginu hafa systurf lokk arnir 
Samfylkingin og Viðreisn ítrekað lagst 
gegn; lagst gegn uppbyggingu á besta 
stað við samgönguás Borgar línunnar.

Hér er auk þess hægt að nefna upp-
byggingu á þéttingarreitum eins og 
Hrauntungu, Hjalla- og Hlíðarbraut. 
Það gengur vel. Því er hægt að segja að 
við höfum gengið götuna til góðs fram 
eftir veg. Bæjarbúar eru nú loks farnir 
að sjá afrakstur mikillar vinnu þessa 
kjörtímabils og mun sú sýn verða 
íbúum enn bjartari og skýrari á næstu 
mánuðum líkt og farið hefur verið yfir 
hér að ofan. Íbúum mun fjölga og falleg 
hverfi byggjast upp. Áfram Hafnar-
fjörður.

Lovísa Björg Traustadóttir, fulltrúi í 
skipulags og byggingarráði
Ó. Ingi Tómasson, formaður 
skipulags og byggingarráðs
Ágúst Bjarni Garðarsson, formaður 
bæjarráðs.

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.grodrarstod.is

Tré og 
runnar

í garðinn þinn

Katla Hreiðarsdóttir og Haukur 
Unnar Þorkelsson halda opið hús 17. 
júní á heimili sínu að Mjósundi 16 en 
þar verða þau með loppumarkað á 
gömlum hlutum og mublum sem og 
sölu á tombólumiðum en ágóði þessa 
verkefnis mun renna til styrktar Gleym 
mér ei sem er styrktarfélag til stuðnings 
við foreldra sem missa barn á 
meðgöngu og í/eftir fæðingu.

„Við höfum fengið ótrúlegan meðbyr 
þar sem hingað hafa borist fjöldinn 
allur af smáhlutum, mublum og skraut-
munum sem seldir verða á loppumark-
aðnum sem og fjöldi tombóluvinninga 
er nú þegar orðinn hátt í 100,“ segir 
Katla í samtali við Fjarðarfréttir.

„Við hjúin gengum í gegnum fóstur-
missi áður en Úlfur Hreiðar kom til 
sögunnar og þekkjum það því að eigin 
raun hversu erfið og markerandi svona 
reynsla getur verið. Við vildum því láta 
gott af okkur leiða með því að styrkja 
félagið Gleym mér ei sem styður 

foreldra og aðstandendur á óhugsandi 
stundum sem þessum.“

Miðsumarsvakan er opin kl. 13-17 á 
þjóðhátíðardaginn.

Miðsumarsvaka í 
Mjósundinu

Loppumarkaður, tombóla, garðpartý á 17. júní

Haukur og Katla sem standa að 
Miðsumarsvökunni á 17. júní.

Höfum við gengið til góðs 
götuna fram eftir veg?

Lovísa Björg 
Traustadóttir

Ólafur Ingi 
Tómasson

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Rif stækkar í Firði
Veitingastaðurinn Rif stækkar á 

næstunni en staðurinn hefur verið 
að sprengja húsnæðið utan af sér 
vegna aðsóknar. 

Tul teiknistofa hannaði staðinn 
sem talinn er mjög vel heppnaður 
sem og þessa viðbót en þá bætist 
við glæsileg setustofa þar sem 
gestir geta m.a. setið á meðan 
beðið er eftir borði eða setið og 
spjallað yfir kaffibolla eða glasi.
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Í sumar mun FH bjóða upp á fjölbreytt og vönduð námskeið fyrir 
börn og unglinga á aldrinum 5 til 14 ára (2007-2015) í Kaplakrkika. 
FH reynir eftir fremsta megni að ná til sem flestra barna og þetta 
sumarið er engin undantekning. Námskeiðin eru fyrir hádegi frá 9-12 
og eftir hádegi frá 13-16. Gæsla er á staðnum milli 8 og 9 og frá 12-13. 
Hægt er að kaupa hádegismat í Kaplakrika milli 12 og 13.
Allir umsjónarmenn sumarnámskeiða FH eru fagmenntaðir á sviði 
tómstunda,- uppeldis,- íþrótta,- eða heilsufræða og hafa reynslu af 
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi barna.

Öll skráning fer fram í gegnum Sportabler. Allar nánari upplýsingar 
má finna á www.fh.is

Vika
Íþrótta- og 
ævintýranámskeið FH 
2011-2015

Knattspyrnuskóli FH 
2007-2014

Handboltaskóli 
FH 2007-2014

Frjálsíþróttaskóli 
FH 2009-2014

Boltaskóli FH 
2015-2018

14. -18. júní (4dagar) kl 9-12 kl 9-12 kl 13-16 kl 9-12 og 13-16
21.-25. júní kl 9-12 kl 9-12 kl 13-16 kl 9-12 og 13-16
28. júní - 2. júlí kl 13-16 kl 9-12 kl 13-16 kl 9-12
5.-9. júlí kl 13-16 kl 9-12 kl 13-16 kl 9-12 kl 9-12
12.-16. júlí  kl 9-12   kl 9-12
19.-23. júlí  kl 9-12   kl 9-12
26.-30. júlí  kl 9-12   kl 9-12
3.-6. ágúst (4 dagar) kl 9-12 og 13-16 kl 9-12 kl 13-16   
9.-13. ágúst kl 9-12 og 13-16 kl 9-12 kl 13-16 kl 9-12 og 13-16
16.-20. ágúst  kl 9-12 kl 9-12 kl 9-12 og 13-16

Sumarnámskeið í Kaplakrika
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Dekkjasalan,  Dalshrauni 16 ,  Hafnarfirði - 587 3757  -  dekkjasalan.is

Dekk og flottar felgur
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Norðurhellu 8, 221 Hafnarfirði   |   547 6600   |   www.bifvelavirkinn.is

SÉRFRÆÐINGUR

·  Almennar viðgerðir
·  Bilanagreining
·  Hybrid viðgerðir
·  Viðhald og smur
·  A/C Þjónusta

Gæðavottað verkstæði
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Hraunbyrgi

Víðistaðatún

Hellisgerði
REYKJAVÍKURVEGUR

HRAUNBRÚN

HELLISGATA

FLATAHRAUN

Hörðuvellir

LÆKJARGATA

MJÓSUND

VESTURG
ATA

Sundhöll
Hafnarfjarðar

Langeyrarmalir 

Thorsplan

Hafnarborg
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Bókasafn 
Hafnarfjarðar

Byggðasafn
Hafnarfjarðar

Menntasetrið

Fjörukráin

17. júní í Hafnarfirði
17. júní í Hafnarfirði
Komdu og fagnaðu þjóðhátíð með okkur heima í Hafnarfirði. 
Fjölbreytt dagskrá í boði víðs vegar um bæinn. 

Nánar á hfj.is/17juni


