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Miðbærinn mun iða af lífi á 
laug ar daginn þegar hátíðin Töfrar 
á Thorsplani verður haldin kl. 
11-16. Reyndar verður hún ekki 

aðeins á Thorsplani því að þessu 
sinni munu fyrirtæki víða um 
miðbæinn taka þátt og sífellt fleiri 
eru að bætast við.

Pop Up markaður netverslana 
verður á Thorsplani, fatamarkaður, 
tónlist, andlitsmálun, sápukúlur, 
ratleikur verður um bæinn með 
fjölmörgum vinningum og matar-
vagnar.

Nú er tækifæri fyrir bæjarbúa að 
fjölmenna í miðbæinn, heimsækja 
verslanir og veitingastaði í leiðinni 
og upplifa góða stemmingu fyrir 
alla fjölskylduna. Í Firði verður 
opið til kl. 16 og Latibær kemur í 
heimsókn kl. 14 og Sirkus Íslands 
skemmtir kl. 15.

Sjá nánar á Facebook.

Þriðjudagur 31. ágúst 2021    |    3. tbl. 19. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

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

Frá Töfrum á Thorsplani fyrr í sumar.

Töfrar í miðbænum á laugardag
Töfrar á Thorsplani haldið í annað sinn og miklu fleiri með nú

Næsta blað kemur út 21. september
Skilafrestur auglýsinga og efnis er  fimmtudaginn 16. september kl. 18

Betra líf
Opnun kosningamiðstöðvar 
- Strandgötu 43
Kosningastefnan kynnt 
- Bæjarbíó

14:00

15:30

4. september

NÝR STAÐUR!

1. hæð Firði
Opið kl. 11-11

Komdu og láttu 
koma þér á óvart!
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Nýr Kebab staðurNýr Kebab staður
Frábær nýr veitingastaður í Firði – ÓDÝRT!

Nýlega var opnaður nýr Kebab veit-
inga staður á fyrstu hæðinni í Firði með 
nafninu Kebab Fjörður. 

Eigandinn er Sigríður Þráinsdóttir, 
sem er Reykvíkingur en sá gullið tæki-
færi til að skapa sér góðan starfsvettvang.

Hún segir að hún hafi sérfrótt fólk sér 
við hlið við að þróa staðinn en hún segir 
viðtökurnar hafi strax verið mjög góðar, 
þó rólega hafi verið farið af stað.

Veitingastaðurinn er í vesturenda 
Fjarðar þar sem hamborgarastaður var 

áður. Hefur húsnæðið verið tekið í gegn 
og vel tekist til. 

Matseðillinn er fjöl breyttur og mun 
þróast með tímanum að sögn Sigríðar 
en allir réttir kosta í dag undir 2.000 kr.  
Segir hún að búast megi við nýjungum 
strax í næstu viku. Blaðamaður sann-
reyndi að maturinn er afbragðs góður, 
allt efni ferskt og kjötið alveg ný eldað.

Er staðurinn enn einn staður í glæsta 
veitingahúsaflóruna í Hafnarfirði.

Viðburðurinn Töfrar á Thorsplani 
verður á laugardaginn kl. 11-16 en opið 
er í Firði á sama tíma.

Netverslanir af öllum toga verða með 
sölutjöld, matarvagnar verða við torgið, 
boðið upp á sápukúlu-vinnustofa, and-
list  málningu, fatamarkað og skott sölu, 
og ratleik með skemmti legum vinn-
ingum og þá mun Blaðrarinn gera 
blöðrur fyrir börnin.

Hátíðin teygir sig frá Sign við 
höfnina, að Pallett og VON mathúsi á 
Drafnarreitnum, alla Strandgötuna og 
að Norðurbakkanum og að hellisgerði.

Opið er í Firði á sama tíma, veitinga-
staðir opnir og boðið upp á skemmtun, 
fjör og tilboð í verslunum, Latibær 
hvet ur börn á öllum aldri til hreyf
ingar kl. 14 og Sirkus Íslands kl. 15 
verður á staðn um og skemmtir fólki.

Verslunarmiðstöð  Verslunarmiðstöð  
með bjarta framtíðarsýn!með bjarta framtíðarsýn!

Töfrar á Thorsplani Töfrar á Thorsplani 
og fjör í Firðiog fjör í Firði

Sirkus Íslands, Latibær og fleiri

Nýi staðurinn er hinn glæsilegasti og hægt að borða á staðnum eða taka með.

Bæjarbúar Latabæjar og Leikfangabæjar stilltu sér upp fyrir myndatöku.

Nýlega voru kynntar hugmyndir að 
breyttu skipulagi við Fjörð og að 
Strandgötu og hefur þeim verið vel 
tekið enda metnaðarfullar hugmyndir 
um uppbyggingu í miðbænum. 

Athugasemdafrestur rennur út í dag 
og vonandi skammt í að deiliskipulagið 
verði samþykkt svo hægt verði að 
vinna að endanlegri hönnun. Gatinu á 
Strandgötu verður lokað og fleiri 
verslunarrými myndast sem mun efla 

miðbæinn og skapa meira líf fyrir alla 
bæjarbúa.

Verslunarmiðstöðin Fjörður mun 
eflast enn frekar en þar er fyrir fjölbreytt 
flóra verslana, þjónustu og veitinga-
staða. Mun koma Bókasafnsins í Fjörð 
efla bæði safnið og starfsemi í Firði.

Aukin atvinnustarfsemi í miðbænum 
skapar líf og viðskipti og því er mikil-
vægt að nægt framboð sé af atvinnu-
húsnæði þar.

KYNNING
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Veitingastaðurinn Rif hefur stækk-
aður og nýr salur opnaður, þar eru 
matarborð en einnig sófar og þægilegir 
stólar í hlýlegu umhverfi. 

Láttu reyna a ímynd unaraflið þitt. 
Hvað á nýi staðurinn okkar að heita?

Farðu á Facebook síðu Rifs eða 
Fjarðar og taktu þátt í nafnasamkeppni 
um nýja salinn

Vinningshafinn verður að sjálfsögðu 
verðlaunaður með 20.000 kr. gjafabréfi 
á RIF og 20 aðrir fá forrétti fyrir tvo.

Skóhöllin í Firði skiptir um eigendur 
nú um mánaðarmótin er hjónin Anna 
Þórisdóttir og Davíð Hreinsson taka við 
rekstri þessarar 16 ára gömlu skóbúðar.

Þau taka við af hjónunum Vigdísi 
Grétars  dóttur og Helga Rúnari Gunn-
ars syni en um daglegan rekstur sá 
Vigdís um. Það verður Anna sem sér 
um daglegan rekstur í framtíðinni en 

þau hjón segjast ætla að halda í það 
góða sem fyrri eigendur hafa mótað, að 
eiga skó á alla fjölskylduna. Eðlilega 
verða þó áherslubreytingar, ný merki 
og vörur koma inn og innréttingar 
verða endurnýjaðar. Segjast þau hlakka 
til starfans og horfa til langrar framtíðar 
með skóbúðina í Firði þar sem svo 
góður andi ríkir. 

Verslunarmiðstöð  Verslunarmiðstöð  
með bjarta framtíðarsýn!með bjarta framtíðarsýn!

Hvað á staðurinn Hvað á staðurinn 
að heita?að heita?

Taktu þátt í samkeppni um nafn á nýj hluta Rifs!

Skóhöllin skiptir  Skóhöllin skiptir  
um eigendurum eigendur

Vigdís og Helgi skilja við búðina eftir farsælan rekstur

Fyrri eigendur, Vigdís og Helgi og nýju eigendurnir, Anna og Davíð.

Ævar veitingamaður í Rifi er stoltur af nýju viðbótinn en langar í gott nafn.

KYNNING
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Komdu í Karate
Byrjendanámskeið hefjast 
mánudaginn 6. september 

Allar nánari upplýsingar  
á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is

Takk fyrir frábærar móttökur, 
svo góðar hjá auglýsendum að 
lítið pláss var eftir fyrir almennt 
ritstjórnarefni. Vona ég að 
lesendur virði það enda eru 
marg ir sem vilja koma skilaboð-

um til bæjarbúa með auglýsingum.
Rekstrarumhverfi bæjarblaða á stærri stöðum er 

erfitt, allur tilkostnaður hefur hækkað mikið án þess 
að auglýsingaverð hafi hækkað í 20 ár. Þannig 
verður vikuleg útgáfa nánast ómöguleg. En 
Fjarðarfréttir munu koma út mánaðarlega, a.m.k. til 
jóla og næsta blað kemur út 21. september og verður 
eflaust mjög litað af alþingiskosningunum sem þá 
eru framundan.

Bæjarbúar og aðrir lesendur eru hvattir til að 
senda inn fréttaskot og fróðleik svo fréttavefurinn 
fjardarfrettir.is geti staðið undir að vera fréttamiðill 
Hafnfirðinga.

Miðbæjarskipulagið var til umræðu á íbúafundi í 
síðustu viku en áhugi var greinilega ekki mikill hjá 
bæjarbúum. Endurskoðun miðbæjarskipulagsins í 
heild hefur verið brýnt verkefni í mörg ár og loksins 
var farið af stað í undirbúning þess. Ekki voru allir á 
eitt sáttir með aðferðarfræðina og lítill vilji virðist 
vera fyrir faglegri hugmyndasamkeppni um 
miðbæinn í heild sinni og framtíðarsýn. Áfram er 
haldið að skipuleggja búta og á meðan verið er að 
skipuleggja glæsilegt ráðhústorg, veit enginn hvort 
ráðhúsið, sem fyrir löngu er allt of lítið, verði þar. 
Gæti það ekki alveg eins farið inn í Fjörð eins og 
bókasafnið nema Hafnarfjörður standi undir nafni 
og byggi nýtt ráðhús bæjarbúa á Strandstígnum og 
út í höfnina framan við Fjörð.

Á Selfossi er að takast vel til með því að byggja 
„gömul“ hús, nokkuð sem virðist oft ekki mega 
minnast á í nútíma arkitektúr. Kannski mætti skoða 
þá hugmynd að hluta í miðbæ Hafnarfjarðar þar sem 
mörg gömul hús hafa horfið?

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar:  sími 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 

Barnastarf 
Fríkirkjunnar

hefst með sunnudagaskólanum
sunnudaginn 5. september kl. 11:00

TÓNLISTARNÁMSKEIÐ  
FYRIR BÖRN OG UNGLINGA:

KRÍLASÁLMAR: Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 3ja til 18 mánaða. 
Þriðjudagar kl. 11:00 - 11:40. Hefjast 7. september.
Þátttökugjald:  7.500 kr. fyrir eina önn.
Nánari upplýsingar og skráning á facebook-síðunni: 
Krílasálmar í Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

KRÍLAKÓR YNGRI: Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 1 árs og 2ja ára.
Þriðjudagar kl. 16:30 - 17:00.  Hefst 7. september.
Þátttökugjald:  7.500 kr. fyrir eina önn.

Nánari upplýsingar og skráning á facebook-síðunni:
Krílakórar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

KRÍLAKÓR ELDRI: Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 3ja, 4ra og 5 ára.
Þriðjudagar kl. 17:00 - 17:30.  Hefst 7. september.
Þátttökugjald: 7.500 kr. fyrir eina önn.

Nánari upplýsingar og skráning á facebook-síðunni:
Krílakórar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

KRAKKAKÓR:  Kórnámskeið fyrir börn á aldrinum 6 - 8 ára.
Miðvikudagar  kl. 16:30 - 17:10  Hefst 8. september.
Þátttökugjald:  9.500 kr. fyrir eina önn.

Nánari upplýsingar og skráning á facebook-síðunni
Krakkakór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

SÖNG- OG TÓNLISTARNÁMSKEIÐ:  Aldur: 9 - 12 ára
Miðvikudagar  kl. 17:15 - 18:00.  Hefst 8. september.
Þátttökugjald: 15.000 kr. fyrir eina önn.

Nánari upplýsingar og skráning á facebook-síðunni
Söng- og tónlistarnámskeið Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 

 
TÓNSMIÐJA:  Aldur: 13 - 15 ára.  
Fimmtudagar  16:30 - 17:30.  Hefst 9. september.
Þátttökugjald:  15.000 kr. fyrir eina önn.

Nánari upplýsingar og skráning á facebook-síðunni 
Tónsmiðja Fríkirkjunnar í Hafnarfirði. 
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vidistadakirkja.is 
 

 

 

Helgihald á haustmisseri 2021: 
12. sept. kl. 11:00 Fjölskylduhátíð 
19. sept. kl. 11:00 Guðsþjónusta 
26. sept. kl. 11:00 Poppmessa 
  3. okt. kl. 11:00 Fjölskylduhátíð 
10. okt. kl. 11:00 Messa 
17. okt. kl. 17:00 Bleik messa 
24. okt. kl. 11:00 Tónlistarguðsþjónusta 
31. okt. kl. 11:00 Fjölskylduhátíð 
  7. nóv. kl. 11:00 Guðsþjónusta 
14. nóv. kl. 11:00 Messa 
21. nóv. kl. 11:00 Tónlistarguðsþjónusta 
28. nóv. kl. 11:00 Aðventuhátíð 
  5. des. kl. 17:00 Guðsþjónusta 
12. des. kl. 11:00 Fjölskylduhátíð 
24. des. kl. 17:00 Aftansöngur 
25. des. kl. 14:00 Hátíðarguðsþjónusta 
31. des. kl. 17:00 Helgistund 

  

Sunnudagaskóli   
á hverjum sunnudegi kl. 10:00 - hefst 5. september 

Umsjón: Benedikt, Helga og Karolína Sif 
 

Barnastarf á miðvikudögum - hefst 15. september 
6-9 ára kl. 13:30 - skráning á vidistadakirkja.is/6-9-ara-starfid/ 

10-12 ára kl. 14:30 - skráning á vidistadakirkja.is/10-12-ara-starfid/ 
Umsjón: Benedikt Sigurðsson og Helga Bragadóttir 

 

Barnakórinn á fimmtudögum kl. 13:30 - hefst 16. sept.  
Kórinn er fyrir börn á aldrinum 6-9 ára 
Skráning á vidistadakirkja.is/barnakor/  
Stjórnandi: Sveinn Arnar Sæmundsson 

Uppspretta 
ánægjulegra 
viðskipta

 
 

KÆRI 
ÍBÚÐAREIGANDI

 
 

773 7617
sigrun@fastlind.is

Sigrún Ragna
Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

www.fastlind.is

Ef þú vilt selja eða kaupa 

eða ert með einhverjar 

spurningar varðandi 

fasteignamarkaðinn, 

heyrðu þá endilega í mér 

í síma 773 7617 eða 

sigrun@fastlind.is

Bæjarlind 4 / 201 Kópavogur

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt 

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

 

Starf Ástjarnarkirkju  
 — haustið 2021

HAUSTHÁTÍÐ KIRKJUNNAR  
verður sunnudaginn 5. september kl. 17:00. Grill

BARNASTARF, 6-9 ára og 10-12 ára á mánudögum

UNGLINGAR 13 ára og eldri á mánudögum  kl. 19:30-21:00

ÍSLENSKUNÁMSKEIÐ FYRIR ÚTLENDINGA á þriðjudögum og fimmtudögum  
kl. 17:30-19:00 (hefst 14. 9.)

FORELDRAMORGNAR á miðvikudögum kl. 10:00 (hefst 8. 9.)

ELDRI BORGARAR á miðvikudögum kl. 13:30 – 15:30 (hefst 8. 9.)

BARNAKÓR á miðvikudögum kl. 14:30 (hefst 2. 9). Áhugasamir sendi póst á 
barnakor@astjarnarkirkja.is.

BÆNASTUNDIR  á fimmtudögum kl. 11:00 (hefjast 9.9.)

KÓR ÁSTJARNARKIRKJU á fimmtudögum kl. 20:00 (hefst 2. 9.) Áhugasamir sendi 
póst á david@astjarnarkirkja.is

GUÐSÞJÓNUSTUR á sunnudögum kl. 17:00. Ókeypis matur og samfélag á eftir

Nánari upplýsingar á                 www.astjarnarkirkja.is
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Þrátt fyrir að Hafnarfjörður sé hýr þá 
væri hann enn hýrari ef hann væri við 
Grundarfjörð. Þar má nú þegar finna 
Setberg, gott hafnarstæði, hið 
tignarlega Kirkjufell og síðast 
en ekki síst: Miklu meiri áhrif 
á Alþingi.

Í Hafnarfirði voru rúmlega 
21 þúsund manns á kjörskrá í 
fyrra. Það er nokkurn veginn 
sami fjöldi og í öllu Norð vest-
ur kjör dæmi, þar sem Grund-
ar fjörð er að finna. Grund firð-
ingar og aðrir í Norð vestur-
kjördæmi eru með átta þingmenn á 
sínum snærum. Þýðir það ekki örugg-
lega að Hafnfirðingar fái líka 8 
þingmenn?

Svo sannarlega ekki. Hafnfirðingar 
deila sínum 13 þingmönnum með 52 
þúsund öðrum íbúum Kragans. Hver 
þingmaður í Norðvestur er nefnilega 
með í kringum 2600 kjósendur á bak 
við sig en hver fulltrúi okkar í Suðvestur 
þarf 5600. Fyrir vikið erum við í Krag-
anum með um helmingi minni áhrif á 
Alþingi en þau í Norðvestur.

Skýringin á þessu er mjög einföld: 
Alþingismönnum finnast atkvæði fólks 
í Norðvesturkjördæmi mikilvægari en 
atkvæði Hafnfirðinga. Þess vegna fær 

Norðvesturkjördæmi hlutfallslega fleiri 
þingmenn en við hérna á Suðvestur-
horninu.

Það er sorglegt að hugsa til 
þess hvernig kosninga kerfi 
við höfum komið okkur upp. 
Það er í engu samræmi við 
fjölda og staðsetningu kjós-
enda í landinu. Fyrir vikið 
skipta sumir kjósendur meira 
máli en aðrir. Skipta íbúar í 
Grænukinn minna máli en 
íbúar Grundar fjarðar?

Auðvitað ekki. Þess vegna 
hafa Píratar ítrekað reynt að jafna 
leikinn, síðast núna í vor, en án 
ár angurs. Það eru nefnilega ákveðnir 
flokkar sem græða á þessu óréttlæti og 
þá langar ekki að breyta því. Þannig 
finnst sama flokki og fer með stjórnina 
í Hafnarfirði að atkvæði Hafnfirðinga 
eigi að skipta minna máli í alþingis-
kosningum. Það er hvorki eðlilegt, 
sanngjarnt né meitlað í stein. Við getum 
auðveldlega breytt þessu. En þá þurfum 
við líka að kjósa flokka sem vilja 
breytingar, flokka sem vilja að Hafn-
firðingar njóti jafnræðis. Flokka eins og 
Pírata.

Gísli Rafn Ólafsson 
frambjóðandi Pírata.

Væri Hafnarfjörður enn 
betri á Snæfellsnesi?

Gísli Rafn  
Ólafsson

Skipulagsvinna er hafin við Ásland 4 
og 5 en á því svæði liggur Hnoðra-
holtslína. Skipulags- og byggingarráð 
samþykkti á fundi sínum í síðustu viku 
að ganga til samninga við Landsnet um 
að setja Hnoðraholtslínu í jörð vegna 
skipulagsvinnu við Ásland 4 og 5. 

Var erindinu jafnframt vísað til 
fjárhags áætlunargerðar.

Hnoðraholtslína liggur milli Hnoðra-
holts í Garðabæ og Hamraness og 

liggja Hamraneslínur 1 og 2 við hlið 
hennar. Þær línur hefðu átt að vera 
farnar en niðurrif þeirra frestaðist vegna 
frestunar á byggingu nýrrar Suður-
nesjalínu.

Nýtt byggingarsvæði, Ásland 4 og 5 
er áframhald af Áslandi 3 og liggur að 
mestu norðan Ásvallabrautar en einnig 
sunnan við hana. Vinna við breytingu á 
skipulagi vegna þess er í gangi.

Vilja Hnoðraholts
línu í jörðu

Loftlína hamlar uppbyggingu í Áslandi 4 og 5

Hnoðraholtslínan er rauða línan en sú græna er Hamraneslínur 1 og 2.

Vefauglýsingar
sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

hfj.is/fristundastyrkir

Láttu áhugann stýra vali. Heilsubærinn Hafnarfjörður leggur áherslu á 
fjölbreyttar forvarnir og veitir m.a. mánaðarlegan 4.500 kr. styrk til lækkunar 
á þátttökugjöldum í skipulögðum íþróttum og tómstundum fyrir 6-18 ára. 
Sérstakir styrkir eru veittir til barna frá tekjulágum heimilum og barna af 
erlendum uppruna.

Komdu 
að æfa



www.fjardarfrettir.is     7FJARÐARFRÉTTIR    |   ÞRIÐJUDAGUR 31. ÁGÚST 2021  

Mikið úrval af 
Pedrollo dælum

Rubix Ísland ehf. | Dalvegi 32a, Kópavogi | is.rubix.com | 522 6262

Neysluvatnsdælur, 
brunndælur, þrepadælur, 
hringrásadælur ofl.

www.ahansen.is

Við elskum A.Hansen!
Við bíðum eftir þér, með ferskt hráefni og 
tilbúin að elda ferskan mat fyrir þig. 
Það er þess virði fyrir þig að bíða og 
njóta bestu heimilismatargerðar í hjarta 
Hafnarfjarðar!
Hlýlegt og þægilegt umhverfi. 
Vertu velkomin/n!
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Frekari upplýsingar  
á heimasíðu BFH: WWW.BFH.IS

Brettafélag Hafnarfjarðar  Brettafélag Hafnarfjarðar  

Langar þig að æfa BMX, Langar þig að æfa BMX, 
fjallahjól eða hjólabretti?fjallahjól eða hjólabretti?

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR

WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Takk!
Við þökkum öllum bæjarbúum og öðrum sem 
komu til okkar í sumar. Það var einstök og gleðileg 
upplifun eins og búast mátti við. Litla húsinu verður 
lokað nú í lok ágúst og vonandi opnum við aftur 
fyrir jól. Næsta sumar verðum við með ykkur á ný, 
Álfheimur mun áfram taka 
við pöntunum, litlum sem 
stórum. Hafið samband og 
heimsækið heimasíðu okkar!

www.alfheimur.is | info.alfheimur.com | 823 6010
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Dansiðkendur í samkvæmisdönsum 
Dansíþróttafélags Hafnarfjarðar hafa 
æft dans af fullum krafti í allt sumar.

Í byrjun ágúst fóru þau Helgi Daníel 
Hannesson 11 ára og Magdalena 
Andradóttir 9 ára til Blackpool í keppni 
í samkvæmisdönsum og náðu þau 
mjög góðum árangri. Þau kepptu í heila 
viku og fóru alla leið í undanúrslit og 
náðu 8. sæti í jive keppninni.

Nú stendur yfir innritun í alla flokka 
hjá DÍH og hefst kennsla laugardaginn 
4. september.

Kennslustaðir DÍH eru Bjarkarhúsið 
Haukahrauni og íþróttahús Set bergs-
skóla. Keppnisflokkur hefur einnig 
æfingaaðstöðu í Kaplakrika í stórum 
glæsilegum sal þar sem frábært er að 
æfa ballroom dansa.

Nánar má sjá um starfsemina á www.
dih.is

9 og 11 ára dansarar í 8. sæti í Englandi
Dansarar í DÍH hafa æft samkvæmisdansa í allt sumar

Magdalena Andradóttir og Helgi Daníel Hannesson Lj
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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

HEILSUBÆRINN

Hafnar�örð
ur

RAT-021

24

Stendur til  
20. september

Rat Rat 
leikur leikur 
HafnarfjarðarHafnarfjarðar

  Sumarið 2021Sumarið 2021

HEILSUBÆRINNHafnar�örður
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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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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

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

RAT-021

24

RatRatleikur leikur 
HafnarfjarðarHafnarfjarðar

https:/ratleikur.fjardarfrettir.is Ratleikur

Enn er hægt að taka þátt!
Markmiðið með leikn um er að hvetja til útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu 
upplandi Hafnarfjarðar og um leið að vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum sem 
leynast í okkar næsta nágrenni.

Munið að skila lausnum  
í ráðhús Hafnarfjarðar

Haustnámskeiðin  
hefjast 1. september

SAMBO – glíma og sjálfsvörn

Sambo er alþjóðleg sjálfsvarnar og bardagaíþrótt sem er stunduð í 180 löndum og verður 
keppnisgrein á Olympíuleikunum. Þjálfari er Aleksandr Stoljarov, alþjóðlegur þjálfari. 

Námskeið fyrir byrjendur og lengra komna  
í öllum aldurshópum.

Skráning:  helga@1312.is eða á facebook:  Sambo 80/skilaboð

Frístundastyrkur frá Hafnarfjarðarbæ gildir hjá Sambo
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Framúrskarandi þjálfarar kenna frjálsar í gegnum 
æfingar, þrautir og leiki. Frábær aðstaða í Kaplakrika. 
Strákar og stelpur æfa saman. Skipt í hópa eftir aldri

Sjá nánar á fh.is/frjalsar

Nýtt tímabil að hefjast
Komdu og prófaðu

Nýtt tímabil að hefjast
Komdu og prófaðu

TRACK AND FIELD IN HAFNARFJÖRDUR
ages 5 and up - further information

fh.is/frjalsar 

LEIKSKÓLAFRJÁLSARNÝTT

Frjálsar fyrir krakka fædda 2016

Laugardaga kl 10:00 í Kaplakrika

sjá nánar á fh.is/frjalsar



12    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   ÞRIÐJUDAGUR 31. ÁGÚST 2021  

Með 5 CNC rennibekki og 3 af þeim 
OKUMA vélar, 2 stórar CNC Fræsivélar 

og mikið af smærri vélum

IsoTækni
Dalshrauni 9 | sími 555 6200 | isotech@isotech.is 

www.isotech.is  

IsoTækni ehf. er afar vel tæknileg búið fyrirtæki

Hersla á öllu stáli: 
venjulegu smíðajárni, 

ryðfríu stáli, krómstáli og 
öllum öðrum málmum
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Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

Kl. 9:00 ‐ 12:00         
Listmálun             

Kl. 9:00 Dansleikfimi    
Skráning í             

síma 555‐0142

9:30 Bókmenntaklúbbur 
aðra hverja viku*         
Hefst 29. sept. 

Kl. 9:00 Dansleikfimi    
Skráning í             

síma 555‐0142

Kl. 10:00              
Línudans             

Kl. 10:00                
Stóla ‐ jóga              

Skráning í sím 5550142

Kl. 10:00             
Qi Gong             

Hefst 7. sept.

Kl. 10:00                 
Stóla ‐ jóga              

Skráning í sím 5550142

Kl. 10:00            
Qi Gong             

Hefst 9. sept.
Kl. 11:00 

Gaflarakórinn         
Hefst 13. sept

Kl. 11:00 Línudans    

Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi
Kl. 13:00‐16:00  

Félagvist             
Kl. 13:00             
Bridge               

Kl. 13:00               
Bingó                 

Kl. 13:00            
Pílukast             

Kl. 13:00              
Bridge                

Kl. 13:00               
Handverk              

Kl. 13:00            
Opið hús/auglýst 

sérstaklega 

Kl. 13:30              
Boccia                

Kaffi 14:00‐ 14:30 Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00 Kaffi 14:30‐15:00

Kl. 16:00 Gaflarakórinn  
Hefst 8. sept.

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
Kl. 08:00‐12:00       
Ganga Kaplakrika

Kl. 08:00‐12:00 
Ganga Kaplakrika

Kl. 08:00‐12:00       
Ganga Kaplakrika

Kl. 08:00‐12:00 
Ganga Kaplakrika

Kl. 08:00‐12:00        
Ganga Kaplakrika

Kl. 10:00 Ganga  
Haukahús

Kl. 10:00 ‐ 11:30        
Pútt   Hraunkot   Hefst 

29. sept.
Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi Hádegi

Kl. 14:50             
Vatnsleikfimi  
Ásvallalaug          
Hefst 7. sept.

Kl. 14:50            
Vatnsleikfimi  
Ásvallalaug          
Hefst 2. sept. 

Kaplakriki ‐ Ásvallalaug ‐ Ásvellir ‐ Hraunkot

             Netfang: febh@febh.is ‐ heimasíða www.febh.is ‐ Facebook

      

 
Allir velkomnir ‐ Alltaf heitt á könnunni ‐ Kaffi og te í boði FEBH

Billjardstofan er opin mánudaga til föstudaga frá kl. 9.00‐16.00
* Bókmenntaklúbburinn er annan hvorn miðvikudag                                             

29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11.
Dansleikir, ferðir, sýningar, fundir og fl. er auglýst sérstaklega.

Meðlæti selt í kaffitímanum

FEBH
Félag eldri borgara i Hafnarfirði

Félagsmiðstöðin Hraunsel ‐ Flatahrauni 3 ‐ Sími 555 0142                     
Opið frá kl. 8‐16 virka daga.                                                

Formaður FEBH er við á skrifstofu félagsins í Hraunseli 
á mánudögum kl. 14‐16, á miðvikudögum kl. 13 ‐16                           

og fimmtudögum kl. 10‐12.    Sími 555 0142

Dagskrá félagsstarfs eldri borgara
í Hafnarfirði veturinn 2021‐2022
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Ég myndi telja það góðan vitnisburð 
um bæinn og mikla trú á samfélaginu 
okkar hér í Hafnarfirði hversu mörg stór 
og kraftmikil fyrirtæki og opin-
berar stofnanir hafa séð sér hag í 
því að byggja upp starfsemi sína 
til framtíðar í bæjarfélaginu. Þar 
getum við nefnt Icelandair sem nú 
vinnur að því að flytja alla sína 
starfsemi til bæjarins, til komu 
höfuðstöðva Isavia og nýundir-
ritaða viljayfir lýsingu um bygg-
ingu Tækni skólans hér á Suð ur-
höfninni. Auk þessa má nefna 
Hafrannsóknarstofnun sem hingað flutti 
starfsemi sína ár ið 2020. 

DREIFING ER SAMGÖNGU BÓT 
OG MEIRA TIL
Ég hef ætíð sagt að með skynsamlegri 

dreifingu opinberra stofnana og stórra 
fyrirtækja um höfuðborgarsvæðið, sé 
hægt að ná einhverri stærstu sam göngubót 
sem íbúar þessa svæðis geta fengið. Það 
ætti öllum að vera ljóst að ekkert vit er í 
því, sama með hvaða gleraugum á það er 
litið, að keyra stóran hluta íbúa höfuð-
borgarsvæðisins á sama stað að morgni og 
aftur til baka seinni part dags. Svo ekki sé 
talað um hvað slíkir vinnustaðir gera fyrir 
samfélög eins og Hafnarfjörð; hvaða 
dómínóáhrif þau hafa á fólk, verslun og 
þjónustu með allri þeirri fjölgun sem af 
þessu hlýst. Aukið líf og heilt yfir almennt 
meiri lífsgæði öllum til handa. Ég er 

ánægður með þessa þróun hér í bæ og veit 
að þetta verður áfram verkefni okkar sem 
í stjórnmálum eru á komandi árum.

HAFNARFJÖRÐUR 
STÆKKAR

Lyft hefur verið grettistaki í 
upp byggingu íbúða hér í 
Hafnarfirði á yfirstandandi 
kjör  tímabili og má þar helst 
nefna Skarðshlíð sem er upp-
seld, hundr uð íbúða í Hamra-
nesi, þar sem upp bygg ing er nú 
þegar hafin, Hraun vestur - 
Gjótur, Hjalla braut, Hraun-

tungu og Flens borgarhöfn svo einhver 
dæmi séu tekin. Þessu til viðbótar gengur 
skipu lagsvinna við Ás land 4 vel, en þar er 
gert ráð fyrir um 480 íbúðum, mest megnis 
sérbýli í bland við lítil fjölbýli. Það er því 
bjart fram undan hér í Hafnarfirði og íbúum 
mun fjölga svo um munar á næstu mán-
uðum og árum, annars vegar á svæðum 
sem eru að taka rökréttum eðlilegum breyt-
ingum í takt við tímann, og hins vegar á 
nýbygg ingarsvæðum sem loks hafa opnast 
eftir að línur voru færðar. Allt er þetta í 
samræmi við markmið svæðisskipulags 
höfuð borgarsvæðisins sem er sameiginleg 
stefna sveitarfélaganna um náið samstarf, 
skipu lagsmál og hagkvæman vöxt 
svæðisins til næstu 25 ára.

Höfundur er formaður bæjarráðs og 
situr í 2. sæti á lista Framsóknar í 
Suðvesturkjördæmi.

Húsnæðiskostnaður er einn stærsti 
útgjaldaliður heimila. Því er húsnæði á 
viðráðanlegum kjörum eitt mikilvægasta 
kjaramál fólks. Allar fjölskyldur eiga rétt á 
húsnæðisöryggi. Undanfarin ár 
hefur staðan á húsnæðismarkaði 
einkennst af óstöðugleika, verð-
hækkunum og ófyrirsjáanleika 
um leigu. Slíkt ástand skapar 
óöryggi og ýtir undir ójöfnuð og 
fátækt. Því er mikilvægt að 
skipta um kúrs og Samfylkingin 
mun hafa forystu um 
nauðsynlega stefnu breytingu á 
næsta kjörtímabili. 

Samstarf við verkalýðshreyfingu og 
húsnæðisfélög 
Ungt fólk á erfitt með að fóta sig á hús-

næðismarkaði þegar húsnæðisverð rýkur 
upp og það hefur komið sérstaklega illa 
nið ur á þeim efnaminni. Samfylkingin 
ætlar að bregðast við þessu með mark-
vissum aðgerðum til þess að stuðla að 
auknu öryggi fyrir ungt fólk á erfiðum og 
óstöðugum húsnæðismarkaði. 

Á næsta kjörtímabili ætlar Samfylkingin, 
í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og 
húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða, að 
byggja 1000 íbúðir á hverju ári en það 
kallar á tvöföldun stofnframlaga. Með 
þessu móti fjölgum við íbúðum um allt 

land fyrir tekjulægri hópa og temprum 
húsnæðisverðið. 

Stefnu og verkleysi í Hafnarfirði 
í Hafnarfirði hefur metnaðar leysi 

meirihluta Framsóknar- og 
Sjálfstæðisflokks í hús næðis-
málum orðið til þess að Hafnar-
fjörður hefur undanfarin ár stöð-
ugt rekið lestina á meðal 
sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæð inu hvað varðar íbúðir í 
byggingu. Nú er svo komið að 
stefnu- og verkleysi meiri-
hlutans hefur leitt til fólksfækk-
unar í fyrsta sinn í tugi ára. 

Samfylkingunni best treystandi til 
breytinga 
Grundvallarforsenda heilbrigðs hús-

næðismarkaðs er húsnæði á viðráð an-
legum kjörum sem tryggir  fjölskyldum 
húsnæðisöryggi. Sagan sýnir að Jafn aðar-
mönn um er best treystandi til þess að 
stuðla að nauðsynlegum breytingum í 
hús næðismálum. Af þessum sökum er 
mikil vægt að tryggja Samfylkingunni 
öflugan stuðning og góða kosningu í 
alþingiskosningunum 25. september nk. 
svo hægt verði að mynda ríkisstjórn um 
breytta og betri forgangsröðun í húsnæðis-
málum. 

Höf. skipar 8. sæti á framboðslista 
Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi. 

Af stækkandi bæ 

Heilbrigðari 
húsnæðismarkaður

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Vetrarstarfið er að hefjast 
í Hafnarfjarðarkirkju

Velkomin í fjölskylduguðsþjónustu
Sunnudaginn 5. september bjóðum við ykkur öll velkomin til 
fjölskylduguðsþjónustu kl. 11 í Hafnarfjarðarkirkju. 
Óvæntur gestur mætir á svæðið, unglingakór kirkjunnar syngur 
og kynning verður á barnastarfi vetrarins.
Við hvetjum fermingarbörn og foreldra sérstaklega til að mæta.

Býr lítill söngfugl á þínu heimili? 
Í Hafnarfjarðarkirkju er starfræktur Barna- og unglingakór fyrir 
börn og unglinga á aldrinum 6 - 17 ára. Í kórastarfinu er lögð 
áhersla á að allir fái notið sín í söng, leik og góðum félagsskap.
Kórarnir æfa einu sinni til tvisvar í viku og koma fram við ýmis 
spennandi tilefni innan kirkjunnar sem utan.
Nánari upplýsingar og innritun er á heimasíðu kirkjunnar.

Er ekki tilvalið að skella sér í sunnudagaskólann!? 
Í sunnudagaskóla Hafnarfjarðarkirkju fáum við útrás í 
hreyfisöngvum og leikjum og heyrum svo sögu og höfum það 
kósý saman. Í lokin fá allir mynd með sér heim í Fjársjóðskistuna 
sína. 
Hittumst á sunnudagsmorgnum kl. 11.

Ertu búin/n að skrá þig í fermingarfræðslu? 
Fermingarfræðslan í Hafnarfjarðarkirkju hefst 12. september. 
Skráning stendur yfir á heimasíðunni hafnarfjardarkirkja.is og 
eru öll börn fædd 2008 hjartanlega velkomin í fermingarstarf í 
Hafnarfjarðarkirkju.

www.hafnarfjardarkirkja.is
Finnið okkur líka á Facebook og Instagram
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Vinna við nýja Ásvallabraut gengur vel 
og áætlað er að taka hana í notkun eigi 
síðar en í nóvember. Ný undirgöng fyrir 
gang andi og hjólandi verða við Kald-
árselsveg, undir brautina og malarstígur 
með fram henni sem tengir saman Kald-
árselsveg og Skarðshlíð fyrir gangandi og 
hjólandi. Gönguþveranir verða á brautinni 
þar sem upplandsslóðar þvera hana og 
miðeyjur á brautinni. Hámarkshraði verður 
50 km/klst.

Brautin hefur verið á skipulagi frá 1980 
en gatan var færð fjær byggð í Áslandi 3 en 
áður var áætlað. Er hún talin mikil 
samgöngubót og mun stytta akstursleiðir 
fjölmargra íbúa í innstu hverfum Valla.

Verktakakostnaður er 704 millj. kr. en 
Snókur ehf. átti lægsta tilboðið.

Ásvallabraut tekin í notkun í nóvember
Mun tengja hverfi saman og fjölga leiðum

Unnið við uppsetningu öryggisgirðinga við veginn, skammt frá nýjum undirgöngum.
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Það hefur væntanlega ekki farið fram 
hjá neinum sem átt hefur leið hjá 
Víðistaðakirkju í sumar að þar hafa 
verktakar verið að störfum. Löngu 
tíma bær viðgerð og enduruppbygging á 
þakkanti kirkjunnar fer fram auk 
viðhaldsvinnu á læstri málmklæðningu 
á þaki og endurnýjunar á áfellum. 
Einnig verður skipt um glugga og 
hurðir sunnan megin í kirkju bygg-
ingunni. Það er Rafblikk ehf í Hafnar-
firði sem annast framkvæmd verksins.

Að loknu þessu verki standa vonir til 
að loftun þaks stórbatni og minni hætta 
verði á leka í kirkjunni, sem því miður 
nokkuð hefur borið á í gegnum tíðina 
að sögn Hjörleifs Þórarinssonar, 
formanns sóknarnefndar. Verkið er 

unnið undir  umsjá og eftirliti verkfræði-
stofunnar VSB. 

Áætluð verklok eru 1. september og 
markar þessi framkvæmd fyrsta áfanga 
á viðamiklu viðhaldsverkefni sem 
söfnuðurinn stendur frammi fyrir. Á 
næsta ári er ráðgert að halda áfram og 
endurnýja loftaplötur inni í kirkjunni, 

en þær eru á mörgum stöðum ónýtar 
vegna rakamyndunar. Einnig þarf að 
skipta út og endurnýja rakasperru inni í 
kirkjunni.

Heildarkostnaður við þessar fram-
kvæmdir er áætlaður um 70 milljónir 
og verkefnið er því risavaxið fyrir 
söfnuðinn. Styrkur til fram kvæmd-

arinnar hefur fengist úr Jöfnunarsjóði 
sókna á þessu ári, en það er mikið verk 
fram undan við að fjármagna framhald 
verksins.

„Fyrir utan að hýsa eitt merkasta 
kirkjulistaverk á Íslandi, freskumyndir 
Baltasar Samper, þá er Víðistaðakirkja 
einnig samveru og samkomustaður 
sóknarbarna og allra annarra Hafn firð-
inga sem þangað leita. Fjöldi athafna, 
s.s. funda, tónleika og skóla útskrifta og 
fleiri viðburða á vegum Hafnar-
fjarðarbæjar og hinna ýmsu samtaka og 
félaga, fara fram í Víðistaðakirkju á ári 
hverju og því er mikilvægt að vel takist 
til í þessu mikla verkefni,“ segir 
Hjörleifur Þórarinsson, formaður 
sóknarnefndar.

70 millj. kr. viðgerðir á Víðistaðakirkju
Kirkjan er mjög vinsæll tónleikastaður auk þess að hýsa hið hefðbundna kirkjustarf
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Sundskóli SH 0. Fyrir 2-5 ára 1x í viku með foreldrum
Sundskóli SH 1. Fyrir 4-5 ára 2x í viku
Sundskóli SH 2. Fyrir 5-6 ára 2x í viku
Sundskóli SH 3. Fyrir 6-7 ára 2x í viku

Sundskóli SH 4. Fyrir 7-10 ára 2x í viku
Sundskóli SH 5. Fyrir 8-12 ára 3x í viku

SUNDSKÓLI SH 0 TIL 5
Grunn laug

Djúp laug

KOMDU Í SUND Í 
VETUR

SKRÁNING Á 
sportabler.com/shop/sh

HAFA SAMBAND:
skrifstofa@sh.is
Sími: 555-6830

Sundkennsla í 4. vikur 2x í vikur fyrir
fullorðna. Kennsla þriðjudaga og
fimmtudaga kl 20-21 Ásvallalaug. 

Næstu námskeið byrja:

Sundkennsla fyrir 4 - 12 ára í boði

SKRIÐSUNDNÁMSKEÐ FYRIR
FULLORÐNA

SUNDSKÓLI SH
STIG 0 TIL 5

7. sept
6. okt
3. nóv

Sundskóli SH 0. Fyrir 2-5 ára 1x í viku með foreldrum
Sundskóli SH 1. Fyrir 4-5 ára 2x í viku
Sundskóli SH 2. Fyrir 5-6 ára 2x í viku
Sundskóli SH 3. Fyrir 6-7 ára 2x í viku

Sundskóli SH 4. Fyrir 7-10 ára 2x í viku
Sundskóli SH 5. Fyrir 8-12 ára 3x í viku

SUNDSKÓLI SH 0 TIL 5
Grunn laug

Djúp laug

KOMDU Í SUND Í 
VETUR

SKRÁNING Á 
sportabler.com/shop/sh

HAFA SAMBAND:
skrifstofa@sh.is
Sími: 555-6830

Sundkennsla í 4. vikur 2x í vikur fyrir
fullorðna. Kennsla þriðjudaga og
fimmtudaga kl 20-21 Ásvallalaug. 

Næstu námskeið byrja:

Sundkennsla fyrir 4 - 12 ára í boði

SKRIÐSUNDNÁMSKEÐ FYRIR
FULLORÐNA

SUNDSKÓLI SH
STIG 0 TIL 5

7. sept
6. okt
3. nóv
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Öll vitum við að taka þarf til víðtækra 
aðgerða í loftslagsmálum til þess að sporna 
við hlýnun jarðar af losun gróður húsa-
tegunda og nýleg skýrsla Sam einuðu 
þjóðanna sem birt var í þessum mánuði er 
enn ein staðfesting þess hversu mikil vægt 
það er að draga verulega úr losun til þess 
að ná viðmiðum Parísar samkomulagsins 
sem Ísland er hluti af. Skýrslan sýnir með 
ótvíræðum hætti að það eru athafnir manna 
sem hafa hitað lofthjúpinn, haf og land-
svæði og þessar breytingar eru for-
dæmalausar þegar litið er til síðustu alda.

80 PRÓSENT AF FERÐUM ÍBÚA 
ERU INNANBÆJARFERÐIR
Umhverfismál varða okkur öll og við 

getum öll lagt okkar af mörkum til þess 
að  markmið um minni losun náist.  Sam-
göngur skipta þar miklu og við Hafn-
firðingar búum við góð skilyrði til þess að 

auka vistvænar samgöngur innan bæjar-
landsins. 80% af ferðum í Hafnar firði eru 
ferðir sem eru farnar innan bæjar og það 
er því til mikils að vinna að 
fjölga vist vænum ferðum 
bæjarbúa. Lega bæjarins í 
kringum höfnina og miðbæinn 
gerir það að verkum að 
vegalengdir íbúa til þess að 
sækja vinnu og þjónustu er 
yfirleitt ekki lengri en svo að 
það vel er hægt að ganga eða 
hjóla drjúgan hluta af þeim 
ferðum sem farnar eru. 

MINNKUM SKUTL OG 
FJÖLGUM VIST VÆNUM 
FERÐUM!
Grunnskólar bæjarins eru almennt 

staðsettir í miðju hverfanna og að jafnaði 
ekki löng vegalengd fyrir nemendur að 

ganga í skólann og það er viðurkennt að 
sú hreyfing skilar sér í betra jafnvægi 
nemenda.  Það sýna rann sóknir og einn 

grunnskóli í Hafnarfirði, 
Skarðs hlíðarskóli hefur það 
sem eitt af sínum verkefnum 
að nemendur gangi 1 mílu á 
dag sem sam svarar um 1,6 
kíló metra en það er einmitt 
sama vegalengd og miðað er 
við að sé að öllu jöfnu ekki 
lengri fyrir börn sem ganga í 
skólann sinn.

Íþrótta- og tómstundalíf er 
ákaflega fjöl breytt í Hafnarfirði og 
margir mögu leikar fyrir börn og 
ungmenni að stunda æfingar og 
tómstundir.  Strætó BS keyrir þrjár leiðir 
í Hafnarfirði og leiðanetið gerir börnum 
og ungmennum auðvelt að nota strætó til 
þess komast á sínar æfingar. Leið 19 er 

innanbæjarleið sem byrjar á Ásvöllum 
og endar á Kaplakrika með viðkomu í 
flestum hverfum og mið bænum.  Leið 1 
og leið 21 ásamt leið 19 mynda þétt net 
innan bæjar þannig að foreldrar geta 
minnkað skutl og þannig stuðlað að því 
að fjölga vistvænum ferð um innanbæjar.  
Það er frítt í strætó fyrir börn undir 12 ára 
og mjög hóflegt gjald fyrir ungmenni að 
17 ára aldri.

Umhverfis- og loftslagsmálin munu á 
komandi árum verða æ stærri þáttur í lífi 
okkar með breytingum á lífsháttum sem 
óhjákvæmilega eru fylgifiskur þess að 
sporna við hlýnun jarðar.  Við getum öll 
gert eitthvað og saman getum við gert 
heilmikið.  Hvert skref skiptir máli.

Höfundur er bæjarfulltrúi og formaður 
umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Hvað getum við gert betur fyrir um hverfið 
og loftslagsmálin í Hafnarfirði?

Helga  
Ingólfsdóttir

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Tjakkaverkstæði | Renniverkstæði | Stálsmíði | Glussalagnir | Kranaviðgerðir

Öll þjónusta á einum stað

Hvaleyrarbraut 2  |  www.cyltech.is  |  Facebook  |  cyltech@cyltech.is | Instagram
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ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 35.990 KR. (Eingreiðsla)
Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði. 

7.-10. bekkur grunnskólaárskort 24.990
Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM 
heilsu samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. 
Nemendur 7. og 8. bekk mega eingöngu æfa í 
salnum í fylgd forráðamanna

60 ára og eldri hjartanlega velkomnir
60-67 ára árskort á aðeins 28.990 kr.
67 ára og eldri árskort á aðeins 24.990 kr.

heilsaGY
M

GYM heilsa opnar glæsilega heilsurækt 
 í Ásvallalaug, stefnt er á opnun í október,  

um leið og ný tæki koma til landsins. 

Meðlimir GYM heilsu í Hafnarfirði geta því æft  
bæði í Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug og nýtt  
kortið í sund  í öllum sundlaugum Hafnarfjarðar.  

(Ásvallalaug, Suðurbæjarlaug og Sundhöll Hafnarfjarðar)
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Hafnfirsku ungmennin, Deniel Nils 
Dmitrisson og Erika Ósk Hrannarsdóttir 
náðu frábærum árangri á dögunum á 
einni stærstu og virtustu barna og 
unglingakeppni sem haldin er í 
heiminum í dag, British Junior Dance 
Festival og er haldin í Blackpool.

Keppnin stóð yfir í heila viku og 
komust Deniel og Erika tvisvar sinnum 
í úrslit á mótinu. Þau náðu 5. sæti í 
flokki 12-13 ára latin þar sem dansaðir 
voru tveir dansar cha-cha-cha og rúmba 
og þá urðu þau í 4. sæti í jive í 
flokknum undir 16 ára

Það er töluvert langt síðan Ísland 
hefur átt par í úrslitum í þessum 
flokkum. Auk þess komust þau í 
undanúrslit í latin keppni í flokknum 

undir 16 ára þar sem dansaðir voru allir 
dansarnir fimm.

Þetta er glæsilegur árangur hjá þessu 
unga og efnilega pari sem er að taka sín 
fyrstu skref á dansgólfinu í 
unglingaflokki. Þau hafa verið mjög 
dugleg að æfa allt síðasta ár á meðan 
heimsfaraldurinn hefur geisað yfir og 
voru m.a. í fjarkennslu í gegnum Zoom 
til að missa ekki niður æfingar á meðan 
allt íþróttastarf lá niðri. Þau æfa og 
keppa nú fyrir dansdeild HK en hafa 
lengst af æft og keppt með 
Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar.

Hafnfirðingar geta verið stoltir af 
þessu unga pari en Deníel Níls er í 7. 
bekk í Áslandskóla og Eríka Ósk er í 8. 
bekk í Setbergsskóla.

Hafnfirsk ungmenni náðu glæstum 
árangri í dansi í Blackpool

Deniel Nils Dmitrisson og Erika Ósk Hrannarsdóttir

Fríkirkjukórinn
Viltu syngja með?

Fríkirkjukórinn í Hafnarfirði hefur eflst mjög á síðustu 
árum og eru nú í kórnum á fjórða tug félaga.

Samhliða því að syngja við guðsþjónustur og á 
öðrum viðburðum á vegum Fríkirkjunnar leggja 
kórfélagar mikið upp úr góðum félagsskap og er 

jafnan glatt á hjalla á kóræfingum. 

Kirkjukórinn æfir í safnaðarheimilinu á 
miðvikudögum kl. 18:30 og eru þeir sem hafa áhuga 

á því að taka þátt í starfi kórsins beðnir að hafa 
samband við stjórnanda kórsins, Örn Arnarson í síma 

861 9234 eða á t.pósti orn@frikirkja.is 

Laus störf í 
heimabyggð

Nánari upplýsingar á:
radningar.hafnarfjordur.is

Aðstoðar 
leikskjólastjóriSkóla- og 

frístundaliðar
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Forfallakennarar
Grunnskólakennarar

Leikskólakennarar

Tómstundaleiðbeinandi
ÞroskaþjálfiErtu í leit að framtíðarstarfi, starfi sem bíður 

upp á námssamninga og/eða starfi með 

skóla? Komdu að starfa með okkur!

Bíddu Bara
Hlátursprengja fyrir

glaðsinna grindarbotna

Frumsýning
10. september

Miðasala .565 5900 Tix.is
Björk Jakobs

Salka Sól
Selma Björns

Vefauglýsingar
sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is
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Stöðugleiki 
skiptir máli

xd.is
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Hestamannafélagið Sörli býður nú börnum og unglingum á aldrinum 
9-18 ára upp á frábært tækifæri til að stunda hestamennsku.  
Annars vegar verður byrjendum boðið upp á aðstoð við að stíga 
sín fyrstu skref undir handleiðslu leiðbeinenda. Ásamt því að fara á 
hestbak læra börnin undirstöðuatriði við umhirðu og umgengni við 
hesta og fá þannig raunverulega innsýn í hvað í því felst að halda 
hest. Hins vegar mun börnum/unglingum sem hafa eigin hest til 
afnota og vilja stunda sína hestamennsku í félagsskap annarra 
jafnaldra undir yfirumsjón leiðbeinenda, standa til boða að leigja 
pláss í félagshesthúsinu.
 
Boðið verður upp á hesta við hæfi, fyrirmyndar aðstöðu, handleiðslu 
leiðbeinenda, aðgang að hestum og reiðtygum og frábæran, 
félagsskap!  
 
Takmarkaður fjöldi plássa verður í boði.
 

Langar barnið þitt að kynnast hestum 
og fara á hestbak og vantar hest eða 
vantar það hesthús pláss?
 
Nú gefst barninu þínu einstakt 
tækifæri til að kynnast ævintýraheimi 
íslenska hestsins.

Fyrir frekari upplýsingar sendið 
fyrirspurnir á felagshus@sorli.is

Félagshesthús Sörla

Rauðhellu 16 |  www.stjornustal.is  |  stjornustal@stjornustal.is | símar 555 3686, 666 1122

Stjörnustál tekur að sér meðal annars smíði og 
uppsetningu á handriðum, stigum, innréttingum, 
girðingum, hillum og rekkakerfum
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Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir umsóknum um styrki 
til verkefna, viðburða og samstarfssamninga á sviði 
menningar og lista í Hafnarfirði

Umsóknum skal skilað með rafrænum hætti í gegnum 
Mínar síður á hafnarfjordur.is til og með 13. september

hfj.is/menningarstyrkir

Menningar-
styrkir

Gym heilsa mun í október opna sína 
aðra líkamsræktarstöð í Hafnarfirði en 
fyrirtækið hefur frá árinu 1999 rekið 
stöð í Suðurbæjarlaug. 

Skrifuðu Kjart an Már Hallkelsson, 
annar eigandi Gym heilsu, og Rósa 
Guðbjarts dóttir, bæjars tjóri undir 

leigusamning til fimm ára fyrir 
skömmu.

Munu áskrifendur Gym heilsu hafa 
aðgang að bæði líkamsrækt og sundi á 
báðum stöðunum í Hafnarfirði.

Gym heilsa rekur fyrir tíu heilsu-
ræktarstöðvar tengdar sundlaugum. 

Gym heilsa opnar í 
Ásvallalaug

Geir Bjarnason, íþrótta- og tómstundafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, Kjartan 
Már Hallkelsson, eigandi Gym heilsu og Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri.

Sambo hefur fengið samþykki 
ólympíunefndarinnar og  verður 
ólympíugrein í París 2024.

Síðustu tvö ár hefur verið hægt að 
æfa Sambo í Hafnarfirði þar sem 
Aleksandr Stoljarov þjálfar, en hann er 
með alþjóðleg þjálfararéttindi og  for-
maður Sambo á Íslandi. Hafnar-
fjarðarbær styður við starfsemi félags-

ins með æfingahúsnæði að Flatahrauni 
14 en félagið hefur hvorki fengið 
inngöngu í ÍBH eða ÍSÍ.

Tíu iðkendur í Sambo tóku um 
þarliðna helgi alþjóðlegt próf í Sambo 
og  félagið stefnir á að senda fyrstu 
keppendur frá Íslandi til keppni í 
Hollandi í desember næstkomandi

Sambo verður 
ólympíugrein

Sjálfsvarnar- og glímuíþrótt

Firði, verslunarmiðstöð,  
5. hæð (norðurturn), Hafnarfirði

Ársæll SteinmóðssonÁrsæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is  | sími:  896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki,  

vönduð vinnubrögð  
og persónuleg 

þjónusta“

Frítt söluverðmat, sanngjörn  
söluþóknun, fagljósmyndari
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