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Skólasetning var í grunnskólum bæjar
ins í gær en alls eru 9 grunnskólar í bæn
um sem reknir eru af Hafnarfjarðarbæ. 
Þessir skólar eru Áslandsskóli, Engi dals
skóli, Hraun vallaskóli, Hvaleyrar skóli, 
Lækjarskóli, Öldutúnsskóli, Set bergs
skóli, Víðistaða skóli ig Skarðs hlíðarskóli

Rúmlega 4.000 börn settust á skólabekk 
og þar af eru um 350 börn að hefja nám í 
fyrsta bekk.

Hafnarfjarðarbær útvegar grunnskóla
nemendum námsgögn þeim að kostnaðar
lausu. Fá nemendur stílabækur, skriffæri, 
möppur og annað slíkt sem þeir þurfa á að 
halda í daglegu skólastarfi til viðbótar við 
námsbækur.

Grunnskólastarfið hófst í gær
Um 4.000 börn settust á skólabekk í grunnskólum bæjarins
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facebook.com/ratleikur

ratleikur.fjardarfrettir.is

Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2022
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Ratleikurinn stendur til 25. september 2022. 

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. 

fréttamiðill  Hafnfirðinga

HEILSUBÆRINN

Hafnar�örð
ur

Aðalstyrktaraðili:

RAT-022

25

Skilafrestur til 25. september

https:/ratleikur.fjardarfrettir.is

RatRatleikur leikur 
HafnarfjarðarHafnarfjarðar

Ratleikur

Ekki gleyma að skila!
Enn er hægt að vera með og ná a.m.k. 9 merkjum.
Þeir sem eru þegar byrjaðir geta enn bætt við fleirum merkjum!
Skila má lausnarblöðum í Ráðhúsinu v/ Strandgötu.

Frí Ratleikskortin má fá í Fjarðarkaupum 
Bókasafninu og víðar.

Anton 
Sveinn í 
6. sæti

Anton Sveinn McKee úr SH 
synti til úrslita í 200 m bringu
sundi á EM50 14. ágúst sl. Anton 
synti mjög vel útfært sund og 
varð í 6. sæti þrátt fyrir að hafa 
þurft að kljást við slæma matar
eitrun stuttu fyrir keppnina.

Við tekur kær komið sumarfrí 
og áður en hann byrjar að 
undirbúa sig fyrir HM25, sem 
verður haldið í Melbourne í 
Ástralíu í desember.

NÆSTA BLAÐ 
KEMUR ÚT  
5. október
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Sumargrill var loks haldið á ný á Hrafnistu og eftir það tók við söngur og dans. — Sjá myndasyrpu á Fjarðarfrettir.is

Sumargrill og gleði á Hrafnistu
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Það hafa mörg orð 
fallið um upp bygg
ingu íbúðarhúsnæðis 
í Hafnarfirði undan
farið. Þar hafa komið 
fram skoðanir um að 
ekk ert sé að gerast að 

því að gríðarleg uppbygging sé í 
bænum. Hvorugt er þó sannleikurinn 
því töluvert er verið að byggja í 
Hafnarfirði en íbúðaskortur er þó 
verulegur og eldri og yngri Hafn
firðingar hafa flúið í auknum mæli í 
nágrannasveitarfélögin.

Ungt fólk á erfitt með að kaupa sína 
fyrstu íbúð enda hefur skortur á 
íbúðum hækkað íbúðarverð gríðar
lega og nýjar íbúðir á þéttingareitum 
eru að jafnaði allt of dýrar fyrir fyrstu 
kaupendur. Einhver ástæða er fyrir 
því að íbúum Hafnarfjarðar fækkaði 
og ekki var það vegna fráflutnings 
erlendra ríkisborgara ef marka má 
tölur Hagstofunnar.

Í raun getur ungt fólk eingöngu 
horft til Hamranessvæðisins og 
Ás lands 4 því 2.600 íbúðir eru á 
Hraun unum í sk. 5 mínútna hverfi eru 
enn draumsýn og reikna má með 
mjög dýrum íbúðum þar sem þegar 
eru byggingaráform eftir dýr 
uppkaup.

Tafir í Áslandi 4
Ásland 4 hefur lengi verið í 

farvatninu og fyrstu húsin risu með 
Áslandi 3. Þar átti að úthluta lóðum á 
vormánuðum  og í bréfi til Veitna 
segir bæjarstjóri 5. júlí sl. að auglýsa 
eig lóðir þar á næstu mánuðum. 
Grunnmynd hverfisins var þó fyrst 
tilbúin 13. júní sl. og Veitur treysta sér 
ekki til að auglýsa útboð á lagningu 
hitaveitu í hverfið fyrst í nóvember á 
þessu ári en leggja þarf aðfæðingu 
meðfram Ásvallabraut sem nýtast 
muni Áslandi 4 og næsta hverfi í 
Vatns  hlíð. Því er ljóst að uppbygging 
hverfisins tefst enn frekar en Veitur 
hafna því að tafir, sem fyrirtækið ber 
ábyrgð á, valdi sveitarfélaginu tjóni í 
tilviki 4. áfanga Áslands, eins og 
bæjarstjóri heldur fram.

Fátt er um önnur byggingarsvæði 
skv. aðalskipulagi og spennandi 
verður að sjá hvaða stefnu núverandi 
bæjarstjórn tekur ef ekki á fljótlega 
aftur að verða mikill lóðaskortur í 
Hafnarfirði.

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 

Tónlistar- og barnastarf 
kirkjunnar hefst 1. september

www.frikirkja.is

SUNNUDAGASKÓLI:   Alla sunnudaga kl. 11

KRÍLASÁLMAR:   Tónlistarnámskeið fyrir ungabörn 3ja til 18 mánaða. 
Þriðjudagar kl. 10:30 - 11:15.

KRÍLAKÓR YNGRI:   Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum  
1 árs og 2ja til 3ja ára.

Þriðjudagar kl. 16:30 - 17:00

KRÍLAKÓR ELDRI:   Tónlistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 
4ra og 5 ára.

Þriðjudagar kl. 17:00 - 17:30

BARNAKÓR:  Fyrir grunnskólabörn á aldrinum 6 - 12 ára
Fimmtudagar kl. 17:00 - 17:50

SÖNGHÓPURINN EINAR: Fyrir konur á aldrinum 16-30 ára:  
Fimmtudagar kl. 18:15 - 20:00 

FRÍKIRKJUKÓRINN:  Miðvikudagar kl.  19:30: - 21:00  
 

Nánari upplýsingar á facebooksíðu kirkjunnar  
eða hafið á samband á netfangið erna@frikirkja.is
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Verkefni deildarinnar eru fjölbreytt en 
meginmarkmið verkefnanna er að sporna 
gegn félagslegri einangrun og tryggja að 
fólk búi við öryggi og hafi tækifæri til að 
dafna. 

Í vetur gafst deildinni ómetanlegt tæki
færi þegar hæfileikaríkur nemandi úr 
tækniskólanum að nafni Malen Áskels
dóttir hafði samband. Hún var að ljúka 
sinni seinustu önn fyrir útskrift sem ljós
myndari frá Tækniskólanum. Loka verk
efni í heimildarljósmyndunar áfanga 
sner ist um að fanga dýrmæt augnablik 
hjá hundavinum Rauða krossins. 
Verkefnið vann Malen af stakri prýði og 
er Rauði krossinn einstaklega þakklátur 
fyrir þetta bjarta og líflega framtak í þágu 
verkefnisins. 

Spennandi tímar eru framundan hjá 
Hundavinaverkefni RKÍ þar sem 

verkefnið er að færa út kvíarnar og 
komið í samstarf við Rauða krossinn í 
Eyjafirði. Það þýðir að fjórfætlingar og 
eigendur þeirra geta nú sótt námskeið og 
þjálfun hjá RKÍ í Eyjafirði og gerst 
Hundavinir og þar með slegið tvær flugur 
í einu höggi, átt góða stund saman og 
látið gott af sér leiða.

Heimsóknarvinir með hunda er eitt af 
kjarnaverkefnum Rauða krossins og 
markmiðið er að rjúfa félagslega einangr
un einstaklinga með aðstoð hunda. 
Sjálfboðaliðar heimsækja stofnanir og 
einstaklinga sem óska eftir því að fá 

hundavin í heimsókn til sín. Heim
sóknirnar eru oftast einu sinni í viku, 
rúmar 40 mínútur í senn. Líkt og með öll 
vinaverkefni Rauða krossins þurfa allir 
sjálfboðaliðar að ganga í gegnum 
inntökuferli ásamt því að sækja við
eigandi námskeið og fræðslu til að öðlast 
skilning og færni á því sviði sem þeir 
hafa valið sér. Verkefni Rauða krossins 
eru fjölbreytt og flestir geta fundið 
verkefni og nýtt hæfni sína og þekkingu 
samfélaginu til góða. Nánari upplýsingar 
á heimasíðu Rauða krossins, 
raudikrossinn.is eða hringja í 565 1222.

Hundavinir Rauða krossins
Mikil tilhlökkun fyrir komandi verkefni Rauða krossins í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi
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„Við ákváðum að breyta til í ferm
ingar starfinu hjá okkur í vetur í Hafnar
fjarðarkirkju og vera ekki með fræðslu 
einu sinni í viku í allan vetur eins og 
verið hefur, heldur taka vikunámskeið 
áður en skólarnir hæfust og hittast svo 
einu sinni í mánuði eftir það fram að 
fermingu. Þessi vikunámskeið hafa 
gefist vel í kirkjum þjóðkirkjunnar en 
hópurinn þjappast vel saman og börnin 
kynnast vel. Við höldum okkur þó að 
sjálfsögðu við fermingarferðalagið 
okk  ar í Vatnaskóg en farið verður í 
dags ferð, laugardaginn 17. september,“ 

segir Jónína Ólafsdóttir sóknarprestur í 
Hafnarfjarðarkirkju.

Hún segir fræðslunámskeiðið þessa 
vikuna hafi gengið vonum framar en 
hópurinn sé frábær og krakkarnir vel 
samstilltir. 

FERMINGARBÖRNIN  
ANNAST MESSU
„Dagskráin hefur verið fjölbreytt. Við 

höfum kynnst sálmaskáldinu Hallgrími 

Péturssyni, horft á Bart Simpson, lært 
sálma, skoðað flottustu orgel landsins 
sem eru í eigu Hafnarfjarðarkirkju, 
samið bænir, farið í Minute to Win it, 
bakað kókoskúlur, farið í Mission 
Impossible, búið til bænaarmbönd og 
margt fleira. Eitt af markmiðum nám
skeiðsins er að undirbúa messu sem 
fermingarbörnin annast sjálf ásamt 
prestum og starfsfólki en sú messa 

verður þann 4. september kl. 11 og 
þangað eru að sjálfsögðu allir vel
komnir.“

Um fermingarfræðsluna sjá prestar 
kirkjunnar, sr. Aldís Rut og sr. Jónína, 
ásamt æskulýðsfulltrúa kirkjunnar 
Bylgju Dís.

Enn er opið fyrir skráningar en þau 
sem skrá sig eftir námskeiðið fá bætt 
upp það sem þau hafa farið á mis við.

Skráning er á hafnarfjardarkirkja.is

Fermingarfræðsla í Hafnarfjarðarkirkju 
hófst með 5 daga námskeiði

Fermingarfræðsla í Hafnarfjarðarkirkju hófst 15. ágúst

Sr. Jónína Ólafsdóttir,  
sóknarprestur Hafnarfjarðarkirkju.

Frá fræðslunámskeiðinu í Hafnarfjarðarkirkju.

Golfklúbburinn Keilir

Glæsilegur matseðill með 
eldfjallaútsýni

Réttur dagsins súpa og brauð 
2.590 kr.
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Hellnahraun

Skarðshlíð

Leið 1 ekur að Skarðs- 
hlíðarhverfi í Hafnafirði

Frá og með 14. ágúst mun leið 1 aka að Skarðshlíðarhverfi í Hafnarfirði.

Biðstöðin Klukkuvellir lokast og í staðinn opnast tvær nýjar biðstöðvar 
á Ásvallabraut. Hamranes og Skarðshlíð.

Skipuleggðu ferðina þína á strætó.is.

Svæði sem tekur breytingum

Leið 26 er í pöntunarþjónustu
Viðskiptavinir hringja í Hreyfil í 
síma 5885522 minnsta kosti 30 
mínútum fyrir áætlaða brottför 
skv. tímatöflu.
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Karlakórinn Þrestir í Hafnarfirði 
vill bæta við sig áhugasömum 

kórfélögum í haust
Skemmtilegur og góður félagsskapur  

og munum við taka vel á móti ykkur!
Björgvin formaður kórsins  

sími 897 6605 | threstir@threstir.is

A ð a l s k o ð u n   |   H j a l l a h r a u n  4   |   H a f n a r f j ö r ð u r

Ko m d u  m e ð  b í l i n n  í  s k o ð u n .
E n g a r  t í m a p a n t a n i r,  b a r a  m æ t a .

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
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GRILL 
SPORTBAR 

BOLTINN Í BEINNI 
PÍLA 

FLOTTUR MATUR 
BARNAMATSEÐILL 

OPIÐ 
Virka daga 17.00 – 22.30 
Helgar  11.00 – 22.30 

HAPPY HOUR ALLA DAGA 17.00 – 19.00 

 
Tjarnarvellir 3, 221 Hafnarfirði (Hótel Vellir) sími 578 3056 

Opið virka daga 17.00 -22.30-Laugardaga 11.00-22.30-Sunnudaga 12.00-22.30 
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heilsaGY
M

Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar gegn 
greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

www.gymheilsa.is

Kortin gilda í líkamsrækt og sund í  
Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug og í sund í Sundhöll Hafnarfjarðar

GYM HEILSA FAGNAR 25 ÁRA STARFSAFMÆLI

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 37.990.-

Árskort eldri borgara / grunnskólanema 24.990.-

Hringdu í síma 866 3084 og pantaðu þér ókeypis prufutíma með þjálfara

Tilboðin gilda til og með 4. okt. 2022
Kortasala fer fram í afgreiðslu Suðurbæjarlaugar / Ásvallalaugar
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Fjósið í Krýsuvík má muna fífil sinn 
fegri enda að niðurlotum komið, 
bókstaflega enda þakið hrunið. Aldrei 
var það þó notað sem fjós en þar munu 
um tíma hafa verið refir og svín en var 
lengi notað sem geymsla.

Um þessar myndir eru starfsmenn á 
vegum kvikmyndafyrirtækisins True 
North við störf við fjósið, eru að gera 
þar leikmynd fyrir erlenda kvikmynd 
sem þar á að taka upp. Er m.a. verið að 
mála súrheysturnana svo þeir líti út eins 
og stálturnar og gömlum tækjum og 
vélum verður komið fyrir sem hluti af 
leikmyndinni.

ÆVINTÝRIÐ Í KRÝSUVÍK
Árið 1935 var ákveðið að leggja 

Suðurlandsbraut um Krýsuvík til að fá 
snjóléttan vetrarveg milli Árnessýslu 
og Reykjavíkur. Árið 1945 var lagningu 
vegar fyrir Kleifarvatn lokið og árið 
eftir hófst borun eftir jarðhita í 
Krýsuvík. Gróðurhús voru reist og 
tekin í notkun í mars 1949 ásamt húsi 
fyrir starfsfólk. Tveimur árum síðar 
hófst bygging bústjórahúss og 130 
gripa fjóss sem aldrei var lokið því 
1950 var framkvæmdafé á þrotum. Þá 

hafði ræst úr mjólkurskorti bæjarbúa 
með bættum samgöngum við 
Suðurland. Framkvæmdir hófust að 
nýju í Krýsuvík 1954 er 15 hektarar 
voru teknir í fulla ræktun. Keypt voru 
100 gimbralömb og flest varð féð um 
650 áður en þessum rekstri var hætt 
nokkrum árum síðar. Gróðrarstöðin og 
búskapurinn gengu ekki vel og illa hélst 
á starfsfólki. Var búrekstri af hálfu 
bæjarins hætt í Krýsuvík 1960. 

Árið 1953 kom Hafnarfjarðarbær á 
fót vinnuskóla í Krýsuvík fyrir drengi á 
aldrinum 1013 ára. Dvöldust um 
4050 drengir í Krýsuvík frá júníbyrjun 
til ágústloka, en komu heim til sín aðra 
hverja helgi. Bjuggu þeir í húsi því sem 
reist hafði verið fyrir starfsfólk gróðrar
stöðvarinnar. Drengirnir stunduðu ýmis 
störf meðan á sumardvölinni stóð, fóru 
í leiki, stunduðu íþróttir og fóru í 
gönguferðir um nágrennið. Árið 1960 
var tekið við drengjum frá 812 ára og 
dvölinni skipt upp í tvö fimm vikna 
holl. piltar í hvoru holli og var nú meiri 
áhersla lögð á léttari störf og leiki 
ýmiskonar. Lauk þessari starfsemi árið 
1964.

ER TÆKIFÆRIÐ NÚNA?
Þegar þetta ævintýri misheppnaðist að 

mestu var ekki mikil umferð um Krýsu
víkurveginn og ferðamenn fáir. Nú er 
öldin önnur og stöðug bílaumferð á svæð

inu. Umhverfið er fallegt og ummerki um 
merka sögu um allt, byggð í Krýsuvík, 
brennisteinsnámur, tilraun til orkuvinnslu 
og fl. Þá er landslagið fjölbreytilegt og 
fallegt hverasvæði og nóg af göngu
leiðum. Samt er svæðið að drabbast nið
ur, hús að grotna og drasl út um allt. 

Kannski er kominn tími til að hefja 
uppbyggingu þar að nýju, undir öðrum 
formerkjum en þarna er hiti í jörðu, næg 
orka og fegurð. 

A.m.k. er kominn tími til tiltektar en á 
víðavangi má finna byggingarrusl, gömul 
húsgögn og postulínsvaska. Samt er 
svæðið að mestu lokað en Krýsuvíkur
samtökin hafa Krýsuvíkurs kólann til 

um ráða en sú bygging er enn ein mis
heppnaða framkvæmdin á svæðinu og sú 
nýjasta. Hafa samtökin einnig haft gamla 
starfsmannahúsið til umráða og fleiri 
byggingar en starfs mannahúsið er í dag 
opið, útih urðin farin úr og húsið fullt af 
drasli.

Kvikmyndataka í fjósinu í Krýsuvík
Ævintýrið í Krýsuvík - Er kominn tími til nýs ævintýris?

Kvikmyndataka við Kleifarvatn - í landi Grindavíkur.

Vélar og tæki sem verða hluti af sviðsmyndinni við fjósið í Krýsuvík.
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Hrafnista:   Laugarás | Hraunvangur | Boðaþing | Nesvellir | Hlévangur | Ísafold | Sléttuvegur | Skógarbær

Störf hjá Hrafnistu
Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 105 ára?

Við leitum að starfsfólki á 6 Hrafnistuheimili í Reykjavík, 
Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ. Í boði er gefandi vinnuumhverfi 

og ómetanleg reynsla þar sem hæfileikar þínir fá að njóta sín. 

Hrafnista starfrækir átta hjúkrunarheimili í fimm sveitarfélögum þar sem veitt er sólarhringsþjónusta alla daga 
ársins til aldraðra íbúa heimilanna. Hjá okkur starfa tæplega 1700 manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi.

Við hlökkum til að vinna með þér!

Fjölbreyttur vinnutími í fullu starfi eða hlutastarfi.

Nánari upplýsingar.
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Á haustin, við upphaf fermingar
fræðslu Fríkirkjunnar í Hafnarfirði, 
spyrj um við fermingarbörnin hvaða 
drauma, væntingar og markmið þau 
hafa í lífinu? Eins og við er að búast eru 
svörin jafn fjölbreytt og börnin eru 
mörg. Svörin fara úr því að vera 
nákvæmlega útlistuð markmið um að 
verða læknar, atvinnufótboltafólk og 
flugmenn, eignast þrjú krúttleg börn, 
labrador hund og góðan maka yfir í 
svarið IDK. Fyrir þá sem ekki vita 
þýðir IDK, I don‘t know eða ég veit 
það ekki. Þetta er heiðarlegt svar og 
tengist fermingar fræðslunni með 
mikilvægum hætti. 

Í fermingarfræðslunni fjöllum við 
um alla heima og geima og tökum á 

málefnum sem brenna á samfélaginu á 
hverjum tíma. Við fjöllum um það hvað 
það er að vera manneskja í 
stundum flóknum heimi, við 
fjöllum um samskipti við 
annað fólk, virðingu fyrir 
okkur sjálfum og öðrum. 
Drauma, væntingar og 
markmið. Við fjöllum um 
umhverfismál, trú, efa og 
Guð. Hvað er Guð og hvað er 
trú? Við fjöllum um sorg og 
áföll og það þegar lífið fer 
kannski aðeins öðruvísi en við höfðum 
planað. Við ræðum erfiðu og flóknu 
málin rétt eins og þau skemmtilegu og 
auðleysanlegu og það er mikilvægt. 

Í fermingarfræðslunni er markmiðið 
að byggja upp sterka, unga einstaklinga 

sem hvíla örugg í sjálfu sér og 
hafa góðan grunn til að takast 
á við lífið í sinni fjölbreyttu 
mynd. En hvernig byggjum 
við upp góðan grunn? Það 
gerum við með trúnni, sem 
veitir styrk, hugrekki, 
kærleika og gleði. Fullvissu 
um að við erum elskuð fyrir 
það eitt að vera við sjálf. Við 
erum elskuð af Guði og 

þurfum aldrei að ganga ein í lífinu. 
Í fermingarfræðslu Fríkirkjunnar í 

Hafnarfirði hittum við ungmenni á 
leiðinni út í lífið. Fermingarveturinn er 
bara upphafið á langri vináttu, þar sem 

við hlæjum saman, spáum, spekúlerum 
og kynnumst. Eigum síðan dásamlega 
stund saman á fermingardaginn. Svo 
heldur lífið áfram og við hittumst aftur 
óvænt í búðinni og í sundi, á leiðinni í 
próf og úr vinnu. Á förnum vegi 
hittumst við og tökum spjall og ræðum 
lífið. Við hittumst aftur á sólríkum degi 
í skírn eða giftingu – grátum saman 
þegar dimmir og göngum hlið við hlið 
þegar við þurfum mest á því að halda. 
Það er vináttan sem hefst við upphaf 
fermingarstarfsins í Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði. Við þurfum nefnilega ekki 
að ganga ein í lífinu.

Höfundur er prestur í  
Fríkirkjunni í Hafnarfirði

55. Bikarkeppni FRÍ var haldin 13. 
ágúst sl. og urðu FHingar þrefaldir 
bik ar meistarar. FH sigraði karla, 
kvenna og heildarstigakeppnina og 
vann alls tólf greinar. Í heildarstiga
keppninni hlutu FHingar 110 stig, 
ÍRingar urðu í öðru sæti með 90 stig 
og Breiðablik í því þriðja með 75 stig.

Elísabet Rut Rúnarsdóttir (ÍR) setti 
mótsmet í sleggjukasti kvenna er hún 
kastaði 60,94 metra.

SETTI ALDURSFLOKKAMET
Sama dag fór einnig fram Bikar

keppni 15 ára og yngri en þar sigruðu 
Skarphéðinsfélagar sem urðu þrefaldir 
bikarmeistarar. Þau hlutu alls 81,5 stig 
og unnu samtals ellefu greinar. Í öðru 

sæti var lið ÍR með 72 stig og FH í því 
þriðja með 66,5 stig. 

Freyja Nótt Andradóttir, FH setti ald
urs flokkamet í 100 metra hlaupi í 12 ára 

flokki og kom hún í mark á 12,66 sek. 

Þrefaldir bikarmeistarar í frjálsum
FH-ingar sigruðu í tólf greinum og unnu öruggan sigur í kvenna-, karlaflokki og samanlagt

Keppendur og þjálfarar kampakátir með bikarana þrjá. 
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Félagshesthús SörlaFélagshesthús Sörla

Langar barnið þitt að kynnast hestum og fara á hestbak 
en vantar hest eða vantar það hesthúspláss?

Nú gefst barninu þínu einstakt tækifæri til að kynnast 
ævintýraheimi íslenska hestsins.

Fyrir frekari upplýsingar sendið tölvupóst 
á netfangið felagshus@sorli.is.

Gamla 
hús Kató 

rifið
Bæjarstjórn hefur að tillögu skipu

lags og byggingarráðs samþykkt að 
auglýsa deiliskipu lags tillögu sem gerir 
ráð fyrir að húsin að Suðurgötu 44, 
gamli Kató og leikfimi húsið, verði 
rifin.

Í þeirra stað komi 3 hús með 15 
misstórum íbúðum. Áður hafði verið 
gert ráð fyrir að núverandi húsum yrði 
breytt í íbúðarhúsnæði en eigandi 
lóðarinnar, Nesnúpur ehf. telur að húsin 
séu svo illa farin að það geti ekki 
gengið.

Gert er ráð fyrir að bílageymsla og 
geymslur verði í kjallara og 4 bílastæði 
ofanjarðar.

Íbúar geta gert athugasemd við 
tillöguna skv. skipulagslögum eftir að 
hún verður auglýst.

Hvaða drauma hefur þú í lífinu? 

Margrét Lilja 
Vilmundardóttir
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AÐSTOÐ EFTIR

AFPLÁNUN

OKKUR VANTAR SJÁLFBOÐALIÐA

Sjálfboðalið inn nýtir sína reynslu og

þekkingu til að aðstoða þátttakenda

með þarfir og væntingar hans í huga.

Það eina sem þarf er vilj inn til að vera

til staðar, hlusta og mæta

einstaklingnum þar sem hann er staddur

Sjálfboðaliðar skuldbinda sig í 12 mánuð i

og aldurstakmark er 25 ár 

Sjálboðalið i er bundinn trúnað i

Við leggjum áherslu á að koma fram við

fólk af virð ingu, skilning og

væntumþykju.

 

Aðstoð eftir afplánun
snýr að stuðning fyrir
einstaklinga sem hafa
afplánað dóm í fangelsi.

Nánari upplýsingar í síma 786-7133
eða í  póstfangi:

sigridur.ella@redcross.is

Dönsum saman 
í vetur!

Börn og unglingar
 - Ballett
 - Djassdans
 - Loftfimleikar
 - Commercial
 - Söngleikjadans
 - Nútímadans
 - Waacking
 - Styrkur og liðleiki

Fullorðnir
 - Salsa byrjendur
 - Waacking

Hægt að koma í fría prufutíma ef laust er á námskeið

Námskeið:

Fjölbreytt dansnám fyrir 4 ára og eldri

Listdansskóli Hafnarfjarðar - Helluhraun 16 - 18 - sími: 894 0577
listdansskoli@listdansskoli.is - www.listdansskoli.is
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Ráðgjafar og greiningarstöðin undir
b ýr nú flutning stofnunarinnar í ný 
heim kynni að Dalshrauni 1.

Undirbúningur að flutningi stöðvar
innar hefur staðið yfir í nokkurn tíma 
og ráðgera stjórnendur stofnunarinnar 
að hægt verði að taka á móti skjól
stæðingum í byrjun september en fram 
að þeim tíma, eða út ágústmánuð, verð
ur tekið á móti börnum og fjöl skyldum 
að Digranesvegi 5.

Starfsmenn eru 62 og forstöðumaður 
er Soffía Lárusdóttir.

Ráðgjafar og greiningarstöð er 
miðlæg þjónustu og þekkingarmiðstöð 

sem starfar á þverfaglegum grunni og 
sinnir börnum að 18 ára aldri hvar sem 
þau búa á landinu. Stofnunin starfar 
samkvæmt lögum nr. 83 frá árinu 
2003. Hlutverk hennar er meðal annars 
að annast greiningu og ráðgjöf vegna 
barna með víðtækar þroskaskerðingar, 
sinna fræðilegum rannsóknum á þessu 
sviði og veita börnum með 
óvenjuflóknar eða sjaldgæfar fatlanir 
langtímaeftirfylgd. Öflun og miðlun 
þekkingar um fatlanir og þroska
skerðingar og fræðsla um helstu 
íhlutunarleiðir er enn fremur meðal 
hlutverka stofnunarinnar.

Ráðgjafar- og 
greiningarstöðin 

flytur í Hafnarfjörð
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• Nýtt kort fyrir ungt fólk
• Forráðamenn sækja um það í appinu
• Hægt að byrja strax að nota kortið
• Full yfirsýn yfir notkun þess 

Kynntu þér kortið á  
landsbankinn.is/vasapeningar

Nýtt kort fyrir ungmenni 10 - 17 ára

Einfaldari 
Vasapeningar

Skokkhópur Hauka og Hlaupahópur 
FH eru tveir af öflugustu hlaupahópum 
landsins. Skokkhópur Hauka var 
stofnaður í september 2007 og varð 
strax fjölmennur. Hlaupahópur FH var 
svo stofnaður í febrúar 2010 og varð 
strax einnig mjög fjölmennur. 

Innan beggja hópanna eru afreks
hlauparar í bland við áhugafólk um 
hlaup og skokk og þar er fólk á öllum 
aldri þó meðalaldurinn sé sennilega 
nálægt 40 árum.

Gott samstarf hefur verið á milli 
hópanna enda rekast hlauparar í 
hópunum oft á hvern annan á hlaupum, 
á hjóli eða á gönguskíðum en almennt 
hefur fólk í hópunum mikinn áhuga á 
útivist og hreyfingu.

Í síðustu viku hittust hóparnir á 
sameiginlegri hlaupaæfingu í boði 

Hauka sem voru að endurgjalda boð 
FH fyrir stuttu. Bláir FHingarnir og 
rauðir Haukarnir mættu á blá/rauðum 
íþróttavelli við Skarðshlíðarskóla og 
hlupu þaðan mislangar vegalengdir á 
stígum upplands Hafnarfjarðar.

Tilefni var til söngs í upphafi æfingar 
en tilefnið var 82 ára afmælis Hauka 
hlaup arans Eysteins Hafbergs sem er 
glæsileg fyrirmynd yngri hlaupara. 
Sunginn var afmælissöngurinn og 
afmælinu fagnað vel.

Þegar komið var til baka buðu 
Haukar upp á íspinna enda veðrið 
af skaplega gott.

Gott samstarf FH og Hauka á hlaupum
Tveir öflugir hlaupahópar þar sem fólk á öllum getustigum nýtur þess að hlaupa 

82 ára hlauparinn Eysteinn Hafberg Hlaupið var um grófan slóða á Ásfjallinu, í lúpínubreiðinni.
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pizzahut.is - 515 1617 - Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði

PÖNNUTILBOÐ ALLA DAGA

TÆKIFÆRI TIL AÐ

PEPPERONI • HAWAII • MARGARITA • EF ÞÚ SÆKIR

STÓR PIZZA    1. 590
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Hæ Hafnarfjörður!

Ert þú með 
hugmynd?

Krónan í Hafnarfirði auglýsir 
eftir styrktarumsóknum

Við höfum áhuga á að taka þátt í uppbyggingu í 
samfélaginu og auglýsum eftir styrktarumsóknum.

Hvað getum við gert saman?
Árlega veitir Krónan styrki til verkefna í nærumhverfi verslanna 

Krónunnar. Stefna Krónunnar er að styrkja verkefni sem hvetja til 
hreyfingu og hollustu barna og/eða uppbyggingu í samfélaginu 

t.d. á sviði menningar og lista eða menntunar.

Til að sækja um
þarf að fara inn á:

kronan.is/styrkir
Umsóknarfrestur er til 

31. ágúst 2022

Afgreiðslutímar á www.kronan.is


