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Vantar þig heimasíðu?

39.900 kr. + vsk.
Fyrir fullkomna
heimasíðu tilbúna
til birtingar.
www.velgert.is

Stjórn Öldungaráðs Hafnarfjarðar ásamt frummælendum
á opnum fundi um öldrunarmál á miðvikudag
Efri röð: Halldóra Björk Jónsdóttir, Gylfi Ingvarsson, Unnur Birna Magnúsdóttir, öll stjórnarmenn, Kristján Guðmundsson, framvæmdastjóri Hafnar. Þorbjörg Samúelsdóttir , stjórnarmaður og Árni Sverrisson, forstjóri Sólvangs. Neðri röð, Gunnar Axel Axelsson,
formaður verkefnastjórnar Hádegisskarðs, Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar og Pétur Magnússon,
forstjóri Hrafnistuheimilanna. 
Mynd: HÞ

Vélfræðingar – hugvitsmenn – hönnuðir.

Hjallahraun 2 - 220 Hafnarfj.
s. 562 3833 - 863 5512
www.asafl.is - asafl@asafl.is

Helac um borð í
Þóri SF 177

Átta pláss í dagdvöl fyrir aldraðra á Sólvangi samþykkt
-bætir úr brýnni þörf

H

afnarfjarðarbær hefur fengið leyfi frá
Velferðarráðuneytinu um rekstur á 8
plássum í dagdvöl fyrir aldraða. Þau verða
tekin í notkun fljótlega. Langir biðlistar eru

eftir dagdvöl í Hafnarfirði og bíða nú um
90 einstaklingar eftir plássi. Algengt er að
fólk dvelji 2-3 daga á viku í dagdvöl og þá
gætu plássin 8 nýst 16-20 manns

Búðu þig undir
ofnæmið
Cetirizinratiopharm

10 mg - 10 stk., 30 stk. og 100 stk.

Fljótt að virka
Við einkennum frá augum og nefi
Við einkennum langvarandi ofsakláða

Þá mun Hafnarfjarðarbær taka við rekstri
á þjónustu fyrir aldraða með heilabilun sem
verið hefur starfrækt í Drafnarhúsi um
skeið. 
Sjá nánar á síðu 2

Nú

100 tö
flur
án lyf
seðils
!

Notkunarsvið: Cetirizin-ratiopharm inniheldur cetirizin
tvíhýdróklóríð, ofnæmislyf fyrir fullorðna og börn frá 6 ára
aldri; til að draga úr einkennum frá nefi og augum vegna
árstíðabundins eða stöðugs ofnæmiskvefs; til að draga úr
einkennum langvarandi ofsakláða. Frábendingar: alvarlegur
nýrnasjúkdómur, ofnæmi fyrir virka efninu, einhverju öðru
innihaldsefni Cetirizin-ratiopharm eða fyrir hydroxyzini
eða píperazín afleiðum. Varúð: Einstaklingar með skerta
nýrnastarfsemi, með flogaveiki eða sem eiga á hættu að
fá krampa skulu láta lækninn vita áður en lyfið er notað.
Hætta þarf töku lyfsins þremur dögum áður en farið er í
ofnæmishúðpróf. Meðganga og brjóstagjöf: Forðast skal
notkun lyfsins. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar eldri
en 12 ára: Ráðlagður skammtur er 10 mg, ein tafla, á dag.
Börn 6 til 12 ára: Ráðlagður skammtur er 5 mg, hálf tafla,
tvisvar á dag. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli. Algengar
aukaverkanir: Þreyta, munnþurrkur, ógleði, niðurgangur,
svimi, höfuðverkur, syfja, kokbólga og nefkvef. Lesið
vandlega fylgiseðilinn sem fylgir lyfinu. SmPC: Júlí 2012.
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Áhugaverður fundur um öldrunarmál í Hafnarfirði:

Mikil þörf fyrir hjúkrunarrými á næstu árum

V

ið gamlingjarnir þurfum ekki
svona mikið pláss“ sagði einn
fundarmanna á opnum fundi
Öldungaráðs Hafnarfjarðar á miðvikudag. Tilefni ummælanna voru umræður
um framtíð og stöðu í öldrunarmálum
í Hafnarfirði sem mikið er til umræðu
manna á meðal um þessar mundir.
Fulltrúar allra þeirra samtaka og
stofnana sem reka öldrunarheimili í
Hafnarfirði höfðu framsögu á fundinum. Þar var meðal annars fjallað
um byggingu nýs hjúkrunarheimilis á
Völlum þar sem sumum fundarmanna
þótti pláss hvers heimilismanns helst til
of mikið en í dag er gert ráð fyrir því að
hver íbúi búi í 30 fermetra rými. Öðrum

fannst sem pláss á hvern heimilismann
á Sólvangi væri heldur naumt.
Skiptar skoðanir voru meðal fundarmanna varðandi staðsetningu nýs hjúkrunarheimilis, sumum þótti staðsetningin
ekki nógu missvæðis. Gunnar Axel Axelsson, formaður verkefnastjórnar nýja
hjúkrunarheimilisins, benti á að fyrirhugað væri að byggja upp þrjá þjónustukjarna aldraðra í bænum, einn á Hrafnistusvæðinu, aðra á Sólvangsreitnum og
þann þriðja í Hádegisskarði. Stefnt er að
því að taka heimilið í notkun í apríl 2015
og hefja teikningavinnu í haust.
Nánar verður fjallað um fundinn í
næsta tölublaði Bæjarblaðsins Hafnarfjörður.

T

G

Víkingahátíðin blandast við hátíðahöldin þann 17. júní ef tillögur um breytingar á þeim verða að
veruleika.

fjarðar og í ár verður engin kvölddagskrá eins og hefðin býður heldur lýkur
dagskránni milli klukkan 18 og 19.
Í ár er hugmyndin að dagskráin
hefjist klukkan 13 í miðbænum, viðburðir dagsins verði tengdir saman í
miðbænum sem verður lokaður fyrir
bílaumferð. Viðburðirnir sem um er
rætt eru Víkinghátíð, 90 ára afmæli
Hellisgerðis og Austurgötuhátíðin sem
hefur verið að festa sig í sessi síðustu ár.
Geir Bjarnason hefur veg og vanda
af skipulagningunni. Hann segir að
hugmyndin sé að nýta miðbæinn
betur og breyta útaf hefðinni. Aðspurður um hvort ekki sé hætta á að
þröngt verði á þingi segir hann: „Jú
það er hætt við að það verði þröngt
þarna en við stefnum á að loka öllum
götum til að tryggja öryggi og nýta
göturnar, bílaplönin og allt til að
koma þessu fyrir. ”
Skrúðgangan verður í ár frá Ásvöllum í miðbæinn en ekki frá Hellisgerði eins og áður hefur verið. Rétt er
að taka fram að tillögurnar hafa ekki
verið samþykktar.

Foreldrar ósáttir
við aukastarfsdag
í leikskólum

Áhugasamir fundargestir hlýða á framsögu á fundinum

Fyrrverandi gjaldkeri starfsmannafélags:

alsverðar breytingar verða á
17. júní hátíðahöldunum í
Hafnarfirði í ár frá því sem
verið hefur ef tillögur um breytingar
þess efnis verða samþykktar. Hátíðahöldin verða færð í miðbæ Hafnar-

Stal tæpum 3 milljónum
úr starfsmannasjóðibrotin stóðu yfir í 4 ár
jaldkeri starfsmannafélags
Lækjarskóla var dæmdur til
þriggja mánaða skilorðsbundins fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness
á dögunum. Gjaldkerinn dró sér fé úr
sjóðum félagsins en hefur endurgreitt
féð að mestu.
Forsagan er sú að viðkomandi var
gjaldkeri starfsmanna- og kennarafélags
Lækjarskóla. Upphæðin var tekin úr af
þremur reikningum í eigu félagsins um
árabil og nam upphæðin 2. 904. 000 án
dráttarvaxta. Uppvíst varð um þjófn-

aðinn í júní 2010 er málið var kært til
lögreglu. Gjaldkerinn fyrrverandi játaði
brot sitt við yfirheyrslur sem fóru fram
ári eftir að málið var kært. Ekki var þó
ákært í málinu fyrr en í mars 2013.
Í dómsorði segir meðal annars að
vegna dráttar á afgreiðslu málsins sé
rétt að skilorðsbinda refsingu konunnar
en einnig beri að líta til þess „að brotin
stóðu yfir í mörg ár og ákærða naut
trúnaðar og trausts sem gjaldkeri félags kennara og starfsmanna skólans,
sem hún brást”

Garðabær:

Bæjarráð úthlutar styrkjum

B

æjarráð Garðabæjar úthlutaði á
dögunum styrkjum til félaga og

samtaka samkvæmt fjárhagsáætlun.
Eftirtaldir fengu styrki bæjarráðs:

Félag eldri borgara í Garðabæ

kr. 400.000

Garðakórinn

kr. 300.000

Stígamót

kr. 150.000

Samtök um kvennaathvarf

kr. 400.000

Sjónarhóll

kr. 50.000

Sjálfsbjörg
FLEIRI VÖTN ÓBREYTT VERÐ

kr. 100.000

Auglýsingasíminn er 578 1190
00000

w w w. v e i d i k o r t i d . i s

Netfang: auglysingar@fotspor.is
www.fotspor.is

Á fundi fræðsluráðs Hafnafjarðar
í vikunni voru skóladagatöl næsta
vetrar til umfjöllunar. Fulltrúi foreldraráðs leikaskóla Hafnarfjarðar
mótmælti því að starfsdögum í leikskólum hafi verið fjölgað í sex, en
fjölgunin tók gildi í fyrra. Því eru
starfsdagar leikskólanna 6 í stað 5
áður.
Í bókun fulltrúa foreldraráðs leikskólanna segir meðal annars að
,,lokanir á leikskólum eru komnar
yfir þolmörk foreldra. Foreldrar
eiga ekki rétt á svo löngu fríi eins
og skólayfirvöld ætla þeim að taka
sbr. fimm vikna sumarlokanir og
sex skipulagsdagar.”
Í ljósi þessa óskar foreldraráðið eftir
því að bærinn endurskoði þessar
lokanir og komi til móts við foreldra
í málinu.

Kannabisræktun
í iðnaðarhúsnæði
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
stöðvaði kannabisræktun í iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði um síðustu
helgi. Við húsleit á áðurnefndum
stað var lagt hald á nokkra tugi
kannabisplantna, auk búnaðar sem
tengdist starfseminni.
Í húsinu var einnig að finna 1,5
kg af marijúana sem var tilbúið til
dreifingar og var það einnig tekið í
vörslu lögreglu. Karl á þrítugsaldri
var yfirheyrður í þágu rannsóknarinnar.

Gjaldkerinn starfaði í mötuneyti Lækjarskóla.

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

Fjórir
sóttu um á
Hörðuvöllum
Fjórar umsóknir bárust um starf
leikskólastjóra á Hörðuvöllum, þrjár
konur og einn karlmaður. Eftirtaldir
sóttu um starfið:
María Niznianská
Sigþrúður Sigurþórsdóttir
Svanhildur Ósk Garðarsdóttir
Sverrir Jörstad Sverrisson

Tillögur um breytingar á 17. júní hátíðahöldum:

Öll dagskrá fer
fram í miðbænumengin kvölddagskrá

Stutt og laggott

fotspor.is

Námskeið fyrir 6 ára
áður en skólar hefjast
Fyrirhugað er hjá ÍTH að halda
námskeið fyrir þá krakka sem hefja
skólagöngu í haust. Dagana 7.-21.
ágúst eða frá því að sumarlokun leikskólanna lýkur og þar til starf grunnskólanna hefst með formlegum hætti.
Námskeið verða haldin í öllum
tómstundamiðstöðum ÍTH sem
eru staðsettar í grunnskólum bæjarins en alla jafna er rými frístundaheimilanna nýtt undir starfið. Námskeiðin eru að hluta byggð upp líkt
og hefðbundin leikjanámskeið ÍTH
en mikil áhersla er lögð á útiveru,
hreyfingu og hollustu og sérstaklega
er lagt upp með að kenna gömlu
góðu leikina.

HRESST
SUMARÁTAK

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

131023

Hress býður nú upp á sex vikna kraftnámskeið
fyrir þá sem vilja koma sér í gott form í góðum
félagsskap. Námskeiðin hefjast 22. maí.

ÁTAK – KONUR
MÁN. / MIÐ. / FÖS. kl. 6.05
MÁN. / MIÐ. / FÖS. kl. 9.15
MÁN. / MIÐ. / FIM. kl. 17.30

ÁTAK – KARLAR
MÁN. / ÞRI. / FIM. kl. 18.30

Verð: 24.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 15.990 kr.

Þriggja mánaða
kort – sumartilboð!

Verð: 19.900 kr.

Skráning og nánari upplýsingar
í síma 565 2212 og 565 2712
mottaka@hress.is . www.hress.is

ALMENNIR TÍMAR Í SUMAR: Zumba Fitness • Zumba Toning • RPM • Body Vive • Body Pump • Body Balance
Body Attack • Warm-Fit • SB 30/10 • Stöðvaþjálfun • Krossþjálfun • Tabata • Yoga • Warm Yoga
Hot Yoga • Foam-Flex • Spinning • Vaxtarmótun • Byggjum og brennum

NÁMSKEIÐ:

Námskeið fyrir 12–16 ára stráka • Námskeið fyrir 12–16 ára stelpur • Átak karlar • Átak konur

ÞJÓNUSTA:

Sund • Vatnsgufa • Sauna • Einkaþjálfun • Hópþjálfun • Nudd • Aðgangur að Bjargi Akureyri
Aðgangur að Hressó Vestmannaeyjum

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is
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Bjartir dagar haldnir í ellefta sinn:

Leiðari

N

Fjölbreytt dagskrá í boði
og allir geta tekið þátt

Hafnarfjörður
er nú fátækari
ú er skarð fyrir skildi. Einn helsti skólamaður landsins, Kristján
Bersi Ólafsson fyrrum skólameistari Flensborgarskólans í Hafnarfirði er allur og var jarðsettur síðastliðinn miðvikudag.

Hafandi stundað mitt nám til stúdentprófs undir stjórn skólameistarans
Kristjáns Bersa og síðar eftir að hafa unnið við skólakerfið í ein 11 ár, verð
ég æ skilningsríkari á hugmyndir Kristjáns Bersa um áfangaskólanna og
mikilvægi þeirra í skólakerfinu. Þeir hafa opnað fyrir möguleika fjölda
fólks að framhaldsskólanum. Hafnfirðingar eru fátækari eftir fráfall þessa
merka borgara Hafnarfjarðar. Kristján Bersi var leiðandi skólamaður um
áratuga skeið. Einn af þeim sem ruddi brautina og fór þar fremstur meðal
jafningja. Ávallt bar maður virðingu fyrir þessum vitra manni sem án vafa
tók flestum fram.
Ég sat í skólastjórn Flensborgaskólans um tíma. Við þau nánari kynni, fékk
maður það á tilfinninguna á stundum, að þarna færi maður fyrri alda. En
þegar betur er að gáð, þá var hann maðurinn sem ruddi brautina. Brautina
að því að sem flestir ættu möguleika á að verða sér út um einhverja menntun.
Í ræðu sinni við útskrift mína frá Flensborgarskóla vorið 1987 gerði hann
einmitt orðið menntun að umtalsefni, þ.e. hvað það orð í raun þýddi. Margir
hafa reynt það með mismunandi árangri. Hann sagði í minningunni eitthvað
á þá leið: „Menntun væri það sem gerði mann að manni“. Þar var hann síður
en svo að hugsa um allir þyrftu að nema í háskóla. Síður en svo. Heldur
hitt – að hver menntun sem við öfluðum okkar væri til þess fallin að gera
okkur að því sem við værum. Mönnum. Um þessa ræðu hans héf ég hugsað
með reglubundnum hætti síðan ég útskrifaðist og hef sífellt sannfærst meira
og meira um að þarna hitti hann naglann á höfuðið.
Kristjáni Bersa (sem skírður var Kristján Bessi en breytti nafni sínu eftir
lestur Íslendingasagna í Bersa) kann ég hinar mestu þakkir fyrir hlutdeild
hans í að gera mig og margan Hafnfirðinginn og fleiri, að manni. Virðing
mín fyrir honum dvínaði aldrei heldur óx með aukinni menntun og aldri.
Vonandi stend ég undir því sem hann boðaði og sagði þá.

B

jartir dagar hefjast þann 31.
maí næstkomandi. Þessi árlega lista- og menningarhátíð
í Hafnarfirði verður nú haldin í ellefta
sinn. Að sögn Ásbjargar Unu Björnsdóttur, menningarmálafulltrúa verður
dagskráin fjölbreytt og stefnt er á að
hún nái til breiðs hóps íbúa bæjarins.
Listamenn opna
vinnustofur sínar
Hátíðin verður sett þann 31. maí kl
10:00 þegar allir nemendur í fjórða
bekk grunnskóla Hafnarfjarðar syngja
saman á Thorsplani. Brúðubíllinn
mun kæta yngstu Hafnfirðingana á
bílastæði Bókasafns Hafnarfjarðar og
um kvöldið verður gengið um bæinn
þegar listamenn opna vinnustofur sínar
og gestum og gangandi gefst kostur á
að líta inn.
Björg Magnúsdóttir blaðamaður
mun opna sýningu sína Hvers er að
minnast? Örsögur í opinberum rýmum
Hafnarfjarðar sem sett er saman úr
fjölda skilta sem geyma örsögur sem
tengjast bænum á einn eða annan hátt.
Skiltin verða staðsett víða um bæinn

og boðið verður upp á göngu á milli
þessara skilta.
Uppákomur út um allan bæ
Menningarviðburðirnir fara fram út
um allan bæ og staðarvalið er ekki
alltaf hefðbundið. Sem dæmi um það
má nefna tónleika sem fara fram við
heitu pottana í Sundhöllinni. Opnaður
verður handverksmarkaður í Gúttó og
uppákomur verða til dæmis í Hellisgerði og á Byggðasafninu auk þess sem
fjallahjólamót verður í miðbænum.
Leikskólalist verður til sýnis en
yngstu nemendurnir munu sýna hand-

bragð sitt á stofnunum og í fyrirtækjum
víða í bænum. Hátíðinni lýkur á Sjómannadaginn, þann 2. júní.
Ásbjörg Una segir að tilgangurinn
með Björtum dögum sé að efla menningar- og listalíf í bænum. „Við kappkostum að hafa sem flest frítt fyrir alla.
Enginn á að þurfa að vera vel fjáður til
að njóta þess sem Hafnarfjörður hefur
upp á að bjóða. ‘‘ bætir hún við. Menningarviðburðirnir eru enn að bætast
í dagskrána og í næstu viku verður
gefinn út bæklingur með nánari upplýsingum um það sem í boði verður á
Björtum dögum. 
LHÞ

Þeir sem ekki kynntust Kristjáni Bersa eru fátækari en ég.
En umfram allt er Hafnarfjörður fátækari og ég mun sakna þess að sjá hann
ekki á sinni göngu, þó hægt hafi verið farið yfir hin síðari ár. Blessun sé
yfir minningu afburða skólamanns, skólamanns Hafnarfjarðar – Kristjáni
Bersa Ólafssyni
Með kveðju,
Sigurður Þ Ragnarsson

Skólameistari Flensborgarskólans lætur af störfum

E

inar Birgir Steinþórsson, skólameistari í Flensborgarskólanum lætur af störfum í vor
eftir 15 ára starf . Ráðningasamningur
hans rennur ekki út fyrr en vorið 2014
vor en Einar hefur ráðið sig til starfa

sem aðstoðarskólastjóri í grunnskóla
í Kópavogi.
Magnús Þorkelsson, aðstoðarskólameistari, tekur við starfi Einars
og staða Magnúsar verður auglýst á
næstunni.

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN?
Spurningin í þessu blaði er:

?

Hver var fyrsti bæjarstjóri Hafnarfjarðar?

Hvað veistu um bæinn þinn eru laufléttar spurningar um Hafnarfjörð og sögu hans.
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Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@
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Frá Björtum dögum árið 2012.

Dansað
með Ingó
veðurguð

Þ

að var mikið dansað og tjúttað
á árlegum dansleik fatlaðra í
Garðabæ um helgina. Kiwanisklúbbarnir í Hafnarfirði, Kópavogi og
Garðabæ buðu heimilisfólki á sambýlum í áðurtöldum sveitarfélögum
til dansleiks þar sem Ingó veðurguð
hélt uppí stuðinu. Boðið var uppá
veitingar sem eflaust voru kærkomnar
eftir dansinn.

Mikið stuð var á ballinu og sporið tekið. 

Mynd: Þórir Snær

nýTT vöRumERki í bT
Haier:

Birt með fyrirvara um villur í texta og/eða myndabrengl

China‘s first
global brand.
Forbes.

Hágæða sjónvörp
á frábæru verði
Haier:

The #1 global
major appliances
brand For 4th
Consecutive year.
Euromonitor
International.

32”

79.900

HaiER 32” lED C800H

n 1366x768 — HD Ready
n 4.000.000:1 Dynamic Contrast
n 100Hz endurnýjunartíðni
n DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
n 2xHDMI, SCART, Optical, USB, VGA, heyrnartól
n USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum
n TimeShift USB upptaka

gæði
nýjungaR
Hönnun

39”

109.900

HaiER 39” lED C800HF

n 1920x1080p — Full HD
n 4.000.000:1 Dynamic Contrast
n 200Hz endurnýjunartíðni
n DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
n 2xHDMI, SCART, USB, VGA
n USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum
n TimeShift USB upptaka

HaiER 50” lED C800HF

50”
32”

99.900

SamSung 32” EH5005 FullHD lED

179.900

46”

199.900

SamSung 46” F5005 FullHD lED

n Upplausn: 1920x1080p — FullHD
n Samsung HyperReal myndvinnsluvél
n 100Hz Clear Motion Rate
n DVB-T2 háskerpumóttakari
n 2xHDMI, USB, SCART, Optical, heyrnartól og fleira
n USB ConnectShare Movie (myndbönd, myndir og tónlist

Sala
ÞjónuSTa
ÁbyRgð

46” 279.9

00

SamSung 46” 3D SmaRT lED ES6545
n Upplausn: 1920x1080p — FullHD
n Samsung 3D HyperReal myndvinnsluvél
n 400Hz Clear Motion Rate
n DVB-T2 og DVB-S2 háskerpumóttakarar
n Samsung SMART HUB — Þráðlaust netkort
n 3xHDMI, 3xUSB, SCART, Optical, heyrnartól og fleira
n USB ConnectShare Movie (myndbönd, myndir og tónlist)
n 2x3D gleraugu fylgja

BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is

www.godverk.is

n Upplausn: 1920x1080p — FullHD
n Samsung HyperReal myndvinnsluvél
n Digital Noise Filter
n DVB-T2 háskerpumóttakari
n 2xHDMI, USB, SCART, Optical, heyrnartól og fl.
n USB ConnectShare Movie (myndbönd, myndir og tónlist)

n 1920x1080p — Full HD
n 4.000.000:1 Dynamic Contrast
n 200Hz endurnýjunartíðni
n DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
n 2xHDMI, SCART, USB, VGA
n USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum
n TimeShift USB upptaka

6

17. maí 2013

FH sigursælt í
Víðavangshlaupi Íslands

L

augardaginn 11. maí fór fram
Víðavangshlaup Íslands við
frábærar aðstæður. Hlaupinn
var hringur við þvottalaugarnar og
grasagarðinn í Laugardal. FH sendi
fullmannaða sveit í yngri flokkum og
var félagið mjög sigursælt í flokkum
13 ára stúlkna og pilta.
Hinrik Snær Steinsson FH, sigraði
í flokki 13 ára pilta á tímanum 3: 50
mín og Nökkvi Már Nökkvason FH,
varð í þriðja sæti. FH sigraði með yfir-

burðum í fjögurra manna sveitakeppni
en í sveitinni voru Daníel Ingi Egilsson, Bjarki Guðmundsson auk Hinriks
Snæs og Nökkva.
Í flokki 13 ára stúlkna sigraði Þórdís Eva Steinsdóttir á tímanum 3:
47 mín. FH-stúlkur sigruðu einnig
í sveitakeppninni eftir harða keppni
við ÍR. Sveitina skipuðu Þórdís Eva,
Steinunn Bára Birgisdóttir, Birgitta
Þóra Birgisdóttir og Mist Tinganelli.
Það er skemmtileg tilviljun að Steinunn

Þær voru glaðbeittar stúlkurnar í sveitakeppni FH, enda glæsilegur árangur
Mynd: Steinn Jóhannsson.
að baki. 

og Birgitta eru tvíburar, Þórdís á tvíburabróður (Hinrik Snæ) og Mist á
tvíburasystur.
Framtíðin er svo sannarlega björt
hjá FH-ingum þegar kemur að hlaupagreinum.

Drengirnir í sveitakeppni FH veifa hér
bikarnum.  Mynd: Steinn Jóhannsson

ALÞRIF + GEYMSLA
Í 5 DAGA
LÍTILL

ALÞRIF + GEYMSLA
Í 5 DAGA
STÓR

BORGARFERÐ

DJÚPHREINSUN
HANDBÓN
GEYMSLA

PIPAR/TBWA-SÍA - 131557

frá kr. 19.900

HREINN VIÐ
HEIMKOMU
2 VIKUR

eyrarvatn og Stórhöfða. Þorri leiðarinnar liggur um góða stíga.
Að loknu hlaupi verður dregnir
út mikið af veglegum útdráttarvinningum m. a. sex pör af Asics hlaupaskóm, máltíðir frá Fjörukránni, Ítalíu,
Gamla Vínhúsinu o. fl. Sundlaugin
á Ásvöllum mun síðan bjóða öllum
hlaupurunum í sund og heita potta
eftir hlaup.
Hlaupið hentar flestum hlaupurum
sem farnir eru að hlaupa lengri
vegalengdir og er eins mjög gott
æfingahlaup fyrir þá hlaupara sem
stefna á að taka þátt í einhvejru af
fjölmörgum utanvegahlaupum sumarsins. Nú þegar hafa flestir af þeim
hlaupurum sem voru að vinna þau
utanvegahlaup sem í boði voru sl
sumar staðfest þátttöku við aðstandendur hlaupsins, þannig að auk þess
að bjóða uppá gott hlaup fyrir alla
hlaupara stefnir í að mikil keppni
verði um fyrstu sætin í hlaupinu.
Opnuð hefur verið heimasíða fyrir
hlaupið http: //www. hvitasunnuhlauphauka. com. Einnig má finna
hlaupið á facebook undir “Utanvegarhlaup á Hvítasunnu”

Hlaupahópur Hauka á æfingu við Hvaleyrarvatn á dögunum.

Mynd: Þórður Ingi

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Hafnarfjarðar:

Ný stjórn og markmið sett

frá kr. 25.900

frá kr. 24.900

A

frá kr. 17.900

Komur

P2

Flugstöð

Bíll sóttur hjá Bílahóteli

P1

Brottfarir

Svona notar þú þjónustuna:
Þegar komið er að Keflavíkurflugvelli er ekið inn á bílastæði P1,
brottfararmegin.
Lyklar eru settir í afgreiðslukassa Bílahótels í brottfararsal.

kokkhópur Hauka ásamt fjölmörgum samstarfsaðilum
efnir til eins af fyrstu utanvegahlaupum sumarsins 2013. Hlaupið
verður um uppland Hafnarfjarðar
annan í Hvítasunnu, þann 20. maí
2013 og hefst það klukkan 10. Mikil
vinna hefur verið lögð í hlaupið og er
markmiðið að eitt af glæsilegustu utanvegarhlaupum á Íslandi verði haldið
í Hafnarfirði – en hlaupið er haldið í
fyrsta sinn nú í ár. Hlaupaleiðin liggur
um einstaka náttúruperlu Hafnarfjarðar í nágrenni Hvaleyravatns og
hefur hlauparinn stórkostlegt útsýni
allt frá því að hann leggur af stað og
þar til hann kemur í mark.
Unnið er hörðum höndum að
framkvæmdin verði sem veglegust
þannig að hlauparinn fái sem mesta
ánægju útúr hlaupinu. Lögð verður
áhersla á vel merkta braut með góðri
gæslu. Að hlaupi loknu verður boðið
uppá súpu og brauð. Tvær drykkjarstöðvar verða á leiðinni þar sem
boðið er uppá drykki frá Ölgerðinni.
Hlaupið er 17,5 km á lengd og er lagt
af stað frá Ásvöllum. Hlaupið er um
svæði skóræktar við Ástjörn, Hval-

frá kr. 23.900

SUMARFRÍ
SÉRTILBOÐ

Bíll afhentur til Bílahótels

Utanvegahlaup á mánudaginn- öllum boðið í
sund að hlaupi loknu

S

Bílar elska
Bílahótel!
frá kr. 21.900

Utanvegahlaup Hauka:

ðalfundur Ferðamálasamtaka
Hafnarfjarðar var haldinn
síðastliðið þriðjudagskvöld í
Gaflaraleikhúsinu. Fyrsta starfsári samtakanna er lokið en þau voru stofnuð
fyrir rúmu ári síðan. Lárus Villhjálmsson, formaður ferðamálasamtakanna las
skýrslu stjórnar. Samtökin stóðu meðal
annars fyrir Degi ferðaþjónustunnar
í Hafnarfirði í mars síðastliðnum. Þar
gafst öllum hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu í Hafnarfirði tækifæri til að
kynna þjónustu sína og vörur fyrir

öðrum. Kosið var í bæði stjórn og
varastjórn og gáfu flestir kost á sér aftur.
Rætt var um markmið samtakanna
fyrir næsta starfsár og er stefnan að
einbeita sér að því að vera hagsmunaaðilar og grasrótarsamtök gagnvart
stjórnsýslunni og bæjarbúum. Einnig
munu ferðamálasamtökin vera upplýsingaveita og leiðbeinandi fyrir
ferðaþjónustuaðila varðandi leiðir
og möguleika í nýsköpun með fyrirlestrum og viðburðum.
LHÞ

Þegar komið er út úr tollafgreiðslu er afgreiðsla Bílahótels á
hægri hönd. Lyklum er komið fyrir í afgreiðsluhólfi. Númer
hólfsins er sent til viðskiptavinar með sms, ásamt lykilorði.
Bíllinn bíður á komustæði, P2, 50 metra frá útgangi.

Bókaðu bílinn núna á www.bilahotel.is.

P3

Hlíf Ingibjörnsdóttir, Sigríður Didda Aradóttir, Þórður Ingi Bjarnason, Lárus
Villhjálmsson, Ása María Valdimarsdóttir, Elísabet Brand, Súsanna Rós Westlund og Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir

Grillað með Jóa Fel
Ný og glæsileg grillbók
frá eldsnögga bakaranum.
Í bókinni er fjöldi uppskrifta af ómótstæðilega góðum grillmat fyrir alla grillara.
Bókin er í stóru broti, ríkulega myndskreytt og á fjórðahundrað blaðsíður.

Jói Fel mælir með gæðakjúklingi
frá Holta á grillið í sumar!
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450 konur mættu á Gyðjugleði í Hafnarfirði:

Frítt inn og gestir
leystir út með gjöfum

F

jórar athafnakonur í Hafnarfirði
stóðu að svokallaðri Gyðjugleði
á Ásvöllum á dögunum. Hugmyndin er að eiga kvöldstund með
öðrum konum undir kjörorðunum
kærleikur, gleði og gæfa.

Að Gyðjugleðinni stóðu Málmfríður, eigandi Carita-Snyrting , Ása
Karín, ráðgjafi hjá Capacent, Linda,
framkvæmdastjóri Hress, og Sigga
gullsmiður hjá Siggu&Timo.
Glæsileg dagskrá var í boði, meðal

Umsögn dómnefndar: ,,Helgi er heiðraður fyrir vinnusemi sína og elju í
uppbyggingu á fyrirtækjum sínum. Helgi hefur haft hálfan Hafnarfjörð í
vinnu í gegnum tíðina. Hann er gjafmildur og styrkir íþróttastarfið dyggilega í bænum. Berst fyrir öldruðum og stendur keikur eftir erfið áföll.” Hér
er Helgi ásamt dóttur sinni Ingunni og Rósu Guðbjartsdóttur, bæjarfulltrúa

annars tróðu þeir Bjarni Ara og Eyþór
Ingi upp, Sigríður Snævarr og María
Björk Óskarsdóttir kynntu bókina
sína Nýttu kraftinn, hljómsveitin
Yellow void flutti nokkur lög, og Hrefna Björg Gylfadóttir tróð upp með
jóðli ásamt harmonikuleikaranum
Ásgeiri Jónasi.
Hápunktur kvöldsins var þegar
Helga í Góu var veitt Gyðjuklappið
sem er viðurkenning frá Gyðjunum.
Í heiðursverðlaun voru Helga færðir
nýbakaðir kanelsnúðar sem ein úr
undirbúningshópnum hafði bakað og
mjólk með.
Við brottför fengu allir gestirnir
Gyðjugleði gjafapoka”sem í var ýmis
glaðningur: Marc Jacobs diet Coke frá
Vífilfelli, Xtreme Popp frá Iðnmark,
nýmalað og sérpakkað gæða kaffi frá
Te&Kaffi, Sjónlínan í Hafnarfirði gaf

Eyþór Ingi Evróvisjónfari tók lagið fyrir konurnar og fékk gríðargóðar móttökur.

Þær báru hitann og þungann af Gyðjukvöldinu: Málmfríður, Sigga, Ása Katrín
og Linda.

fría sjónmælingu, Corny og Extra
tyggjó frá Innnesi var í pokunum,
nikeverslun. is gaf 2. 000. kr inneign,
Bata skóverslun gaf 15% afsláttarmiða
og Kjötkompaní gaf 15% afsláttarmiða,
Tíra gaf endurskinsmerki, Tempt gaf
tarrotspil, Artica heildverslun gaf
Calvin Klein ilmvatn, Ilma ehf gaf Ole
Henriksen krem og Comfort Zone

krem frá Proact, Carita-Snyrting gaf
OPI naglalakk og naglaþjalir, Hress
Heilsurækt gaf vikupassa í líkamsrækt
og Sigga&Timo gáfu skarthreinsiklút.
Aðstandendur voru afar ánægðar
með viðtökurnar í ár, mikill vinkonukærleikur var á svæðinu að þeirra
sögn en þröngt var setið og fjölbreytt
flóra kvenna mætti á staðinn.

Héðan fór enginn tómhentur! Veglegir gjafapokar handa konunum 450.

Matur og lífsstíll

Lágkolvetna mataræði er vinsælast í dag
Bókin sem vermir efstu sæti metsölulista bókabúðanna um þessar mundir
er LKL bókin, lágkolvetnalífstíllinn.
Hún er eftir Gunnar Má Sigfússon
sem hefur um langt árabil verið einn
vinsælasti líkamsræktarþjálfari og
heilsuráðgjafi landsins.
Dagskipunin er: út með kolvetnin inn
með fituna.

Fyrir 30 árum hófst barátta gegn
fituríkum mat og markaðssetning og
sala fitusnauðrar fæðu hóf innreið
sína. En síðan hefur offita aukist í
heiminum og verður sífellt meira
heilbrigðisvandamál.

Margar nýlegar rannsóknir sýna og
sanna að mataræði sem byggir á lágu
kolvetnainnihaldi og hærra hlutfalli

fitu skilar fólki mestum árangri við
þyngdarstjórnun, að öðlast heilbrigðari lífsstíl og betri heilsu. Fólk
um víða veröld er að tileinka sér
lágkolvetna mataræði. Smjör, rjómi,
beikon og egg, er það sem allir eru að
tala um.
Við fengum góðfúslegt leyfi frá útgefanda til að birta uppskrift úr bókinni.

NAUTALUNDIR MEÐ
CHIMICURRI SÓSU
OG ASPAS
Þessi uppskrift úr bókinni hefur
notið mikilla vinsælda en chimicurri sósan lyftir matnum yfir á
næsta stig. Hún er góð með ýmsu
kjöti og fiski. Í þennan rétt er hægt
að nota hvaða kjöt sem er, t.d.
lambalundir, lambainnanlæri eða
svínalundir. Hér er gefin uppskrift
að þessari vinsælu sósu með
smjöri en í bókinni er einnig uppskrift að henni með olíu en þær
eru ólíkar á bragðið.

Fyrir 4
800 g nautalundir
16 ferskir grænir aspasstilkar
2 msk. smjör eða olía til steikingar
salt og pipar
Skerðu kjötið í þunnar sneiðar og
steiktu létt á pönnu. Kryddaðu til
með salti og pipar. Settu aspasinn í

sjóðandi vatn í 2-3 mínútur. Taktu
vatnið af honum, smjörsteiktu á
pönnu og saltaðu aðeins.

CHIMICURRI SÓSA
MEÐ SMJÖRI
½ búnt steinselja
¼ rauðlaukur, smátt saxaður
4 hvítlauksgeirar, pressaðir
2 sm engifer, pressað og skorið
smátt
3 msk. graslaukur, smátt saxaður
1 rautt chillí, smátt saxa’
200 g smjör
2 msk. sojasósa
1 msk. rauðvínsedik
salt og pipar
Bræddu smjörið og láttu það sjóða
aðeins þannig að það brúnist.
Bættu sojasósu og ediki saman
við og síðan kryddjurtum, lauk og
engifer. Taktu af hitanum og láttu
sósuna standa í 10 mínútur áður
en þú berð hana fram.
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Íbúafundur um leiðakerfi strætó í Hafnarfirði:

Notkunin stóð ekki undir væntingum

Í

búafundur um leiðakerfi Strætó
í Hafnarfirði var haldinn síðastliðinn mánudagskvöld í
rskóla. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri tók fyrst til máls og
bauð alla velkomna. Margrét Gauja
Magnúsdóttir bæjarfulltrúi fór yfir þær
breytingar sem urðu á leiðarkerfinu
síðastliðið haust og það sem lagfært
var eftir endurskoðun á því.
Einar Kristjánsson frá Strætó bs.
kynnti núverandi leiðarkerfi og fór yfir
tölulegar upplýsingar um notkunina.
Þar kom meðal annars fram að töluverð
fækkun var á farþegum í Hafnarfirði

allt til ársins 2012 og notkunin stóð
ekki undir væntingum, ólíkt öðrum
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Einar segir að Frístundabíllinn
hafi grafið undan notkuninni. Í vetur
fjölgaði hins vegar hafnfirskum farþegum um 50%. Í Hafnarfirði eru 135
stoppistöðvar og á hverjum degi stíga
2921 farþegi inn í vagn í bæjarfélaginu.
Að lokum fór fram umræða í
hópum þar sem íbúar bæjarins höfðu
möguleika á að koma hugmyndum
sínum og skoðunum um leiðarkerfið
á framfæri.
LHÞ

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir bæjarstjóri í Hafnarfirði og Einar Kristjánsson
frá Strætó bs.

Margrét Gauja skráir og skipuleggur.

Spáð í leiðarkerfið

Myndir: Þórður Ingi

Sigurður Helgason skrifar:

Góður árangur í baráttu gegn slysum

Í

slysaskýrslu Umferðarstofu sem
kynnt var nýlega kemur fram að
alvarlegum slysum og banaslysum
fækkaði hér á landi á síðasta ári. Sé
fjöldi banaslysa síðustu fimm ára borinn saman við næstum fimm ár þar
á undan kemur í ljós að fækkunin er
48%.
Á síðasta ári létust 9 manns, en á
fimm ára tímabili létu 58 manns lífið
í umferðinni. Til samanburðar létust
111 fimm árin þar á undan eða frá
2003 til 2007. Varðandi banaslysin er
það ánægjuleg staðreynd að enginn
ölvaður ökumaður kom við sögu í
banaslysum ársins. Er það að í fyrsta
sinn í marga áratugi, að mati þeirra
sem best þekkja til.
Ungir ökumenn valda
færri slysum en áður
Mjög mikil fækkun varð á slysum þar
sem ungir ökumenn komu við sögu

sérstaklega þegar fjöldi þeirra er borinn saman við fjölda slysa árið 2007.
Hægt er að skýra það með markvissum
aðgerðum, sem felast í fræðslu í framhaldsskólum, eflingu ökukennslu og
því að þeir ungu ökumenn sem brjóta
ítrekað af sér þurfa að sækja sérstök
námskeið og gangast aftur undir bæði
skriflegt og verklegt ökupróf.
Svo að við höldum okkur áfram
við góðar fréttir þá hafa aldrei eins fá
börn slasast í umferðinni eins og árið
2012, sé að minnsta kosti er miðað
er við þann gagnagrunn sem stuðst
er við en hann er frá árinu 1986. Ef
horft er til heildarfjölda slasaðra og
látinna barna undanfarin 10 ár þá
kemur í ljós að meðaltalið er 120.
Árið 2012 var heildarfjöldi 88, en tekið
skal fram að ekkert barn lét lífið, en
yngsta fórnarlamb umferðarslyss var
21. árs ökumaður. Ein forsenda þess
að þetta skuli hafa getað gerst er meðal

annars síaukin notkun barnabílstóla
og annars öryggisbúnaðar í bílum og
notkun hjólreiðahjálma.
Eigi að greina skýringar á fækkun
alvarlegustu slysanna á árinu má
meðal annars geta aðgerða sveitarfélaga, sem hafa í síauknum mæli lækkað
hámarkshraða í íbúðahverfum og við
skóla og leikskóla í 30 km/klst. Sú aðgerð ein hefur án efa leitt til mikillar
fækkunar alvarlegra slysa. Þá má ekki
gleyma þeirri staðreynd að bílar verða
sífellt öruggari frá hendi framleiðenda
og að ábyrgðartilfinning ökumanna
virðist hafa farið vaxandi.

Umtalsverð fækkun
slysa í Hafnarfirði
Þegar staðan í Hafnarfirði er skoðuð
kemur í ljós allgóður árangur. Alvarlegum slysum fækkaði um eitt milli
áranna 2011 og 2012, en umtalsverð
fækkun varð á slysum þar sem fólk varð

fyrir litlum meiðslum, en þau voru 33
árið 2011, en 15 á síðasta ári. 40 slösuðust fyrra árið, en þeir voru 21 í fyrra.
Við skoðun á hvar slysin eiga sér
stað, kemur í ljós að flest slys og óhöpp
með og án meiðsla á árunum 2008 til
2012 urðu á gatnamótum Flatahrauns
og Bæjarhrauns og næst þar á eftir
voru gatnamót Reykjanesbrautar,
Lækjargötu og Hlíðarbergs. Sé til tekin
þau tilvik þar sem slys urðu á fólk á
sama árabili eru gatnamót Hraunbrúnar, Reykjavíkurvegar og Flatahrauns þau hættulegustu í Hafnarfirði
og þar á eftir koma gatnamót Hólshrauns og Fjarðarhrauns.
Ekkert alvarlegt slys á
Álftanesi og í Vogum
Á Álftanesi varð ekkert slys með alvarlegum meiðslum, hvorki árið 2011 né
2012, en eitt slys með litlum meiðslum
varð bæði árin.

Sigurður Helgason.

Í Vogum er staðan einnig allgóð.
Þar varð ekkert slys með meiðslum
árið 2012, en þau voru 3 árið á undan.
Ekki er ólíklegt að þakka megi
margvíslegum aðgerðum til að draga
úr ökuhraða það, hversu góð staðan
er á þessum stöðum. Og það verður
alltaf að hafa í huga, að eitt slys er einu
of mikið. Það er ekki hægt að sætta
sig við þau.
Höfundur er sérfræðingur
á Umferðarstofu

Ábendingar um efni í blaðið sendist á netfangið: hafnarfjordur@vedurehf.is
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Bæjarbúinn uppljóstrar – Jóhann Sigurðarson leikari

„Að leika og syngja er alltaf jafn skemmtilegt og krefjandi“

J

óhann Sigurðarson, leikari býr í
Garðabæ ásamt fjölskyldu sinni.
Hann hefur verið á fjölunum í 30
ár og er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Maki?
Guðrún Sesselja Arnardóttir.

og gott samtal. Þessi blanda leiðir oft af
sér mikla rómantík.

Fullt nafn?
Jóhann Sigurðarson

Starf maka?
Hún er hæstréttarlögmaður.

Hvað gerir konur aðlaðandi?
Frelsi og sjálfstæði.

Börn?
Örn Gauti 18 ára og Jóhann Ólafur 16 ára

Hver er þinn helsti kostur?
Aðrir verða að svara því.

Fæðingardagur og ár?
21. apríl 1956.

Er gott að búa í Garðabæ og afhverju?
Já. Þar er jákvæður andi, gott fólk, fínir
skólar og svo einstaklega gott veður!!

Stjörnumerki?
Naut

Í hvað hverfi býrðu?
Arnarnesinu

Starf og/eða menntun?
Leikari og söngvari

Ef þú byggir ekki í Garðabæ, hvar þá?
Þá myndi ég helst vilja búa í sveit.

Hæð:
1,98 metrar.
Foreldrar?
Guðrún Birna Hannesdóttir tónlistarkennari
Hvert liggja ættir þínar (móðurleggur
/ föðurleggur)?
Móðurleggur er í Þingeyjasýslu og Húnavatnssýslu. Föðurleggurinn í Borgarfjörð.
Grunn- og/eða framhaldsskóli sem þú
sóttir?
Laugarnesskóli, Laugarlækjaskóli og
Vogaskóli. Síðan lá leiðin í Leiklistarskóla
Íslands og Nýja tónlistarskólann.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú
yrðir stór?
Flugstjóri, bóndi og ef ég man rétt margt
fleira!

Hefurðu búið erlendis?
Já ég bjó á Ítalíu.
Stærsti sigurinn?
Börnin mín
Mesta axarskaftið?
Þau eru of mörg til að telja upp hér!
Helstu áhugamál?
Hestamennska og veiði og jú badminton.
Ertu tilfinninganæmur?
Já ég er það.
Ertu rómantískur?
Já, ég get stundum verið rómantískur
þegar sá er gállinn á mér.
Áttu góða uppskrift að rómantísku
kvöldi?
Góður matur með viðeigandi rauðvíni

20% afsláttur
af öllum skóm

En galli?
Ég hef enga galla – ég hef alltaf haldið
að ég væri gallalaus. Að því spurt er,
þá ætti ég kannski að ræða þetta við
konuna mína!
Kanntu á saumvél?
Nei , en var mjög fær á tímabili en er farinn að ryðga. Eða eiginlega bara búinn
að gleyma hvernig maður gerði.
Kanntu að bakka bíl með kerru aftaní?
Já auðvitað. Með mikla reynslu úr
sveitinni. Menn þar sáu strax að ég var
efnilegur með heyvagnana.
Hvað er með því skemmtilegasta sem
þú gerir?
Leika og syngja – það er ótrúlegt hvað
það er alltaf gaman og í senn krefjandi.
Svo er líka skemmtilegt og notalegt að
tsilla með familíunni.
Ertu flughræddur?
Nei það er ég ekki.
Kemstu með góðu móti fyrir í flugvél.
(Innskot blaðamanns:
Jóhann er með stærri mönnum sbr. svar
hans fyrr)?
Já við neyðarútgang eða á Saga C.
Ertu með bíladellu og hvernig bíl áttu?
Nei, það er ég ekki. Á gamlan Pajero.
Fínn bíll.
Ferðastu mikið (innanlands og/eða
utan)?
Já eins og ég get.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Íslensku öræfin í öllum sínum litum.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Ítalía. Ákaflega fallegt land.
Eftirminnilegur staður?
Péturskirkjan í Róm.
Ertu hjátrúarfullur?
Jaaá....ekki alveg laus við það.

Vertu vinur okkar á Facebook

Jóhann í hlutverki sínu í leikritinu Milljarðamærin snýr aftur

Trúir þú á framhaldslíf?
Ég vil alla vega alls ekki afneita því. Það
hlýtur að vera eitthvað fyrir handan.
Hefurðu farið til spámiðils. Trúir þú
á slíkt?
Já ég hef farið og miðillinn kom mér
mjög á óvart.

Ertu góður að elda?
Er að bæta mig. Þarf smá tíma í viðbót!!
Ferðu oft út að borða?
Ekki eins oft og áður.
Besti eða eftirminnilegasti veitingastaðurinn?
AGUA í Barcelona í útlöndum og síðan
Sjávargrillið Skólavörðustíg hér heima.
Uppáhalds tónlistarmaður eða tónlist?
Bróðir minn Þorsteinn Gauti píanóleikari er minn uppáhalds tónlistarmaður.
En ég er í raun hrifinn af allri góðri
tónlist.
Hvort er skemmtilegra að leika á sviði
eða í kvikmyndum?
Mér finnst nú alltaf skemmtilegast að
leika á sviðinu.

Besta bókin?
Eins og er það Hamlet, er að lesa hann
mér til mikillar ánægju.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist?
Það fer nú eiginlega eftir því hvernig
skapi ég er í.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða
ekki í góðu skapi?
Geri eitthvað til að rífa mig upp. Til
dæmis lesa, nú eða taka til í bílnum eða
bílskúrnum. Það virkar oft vel. Tala við
vini. Geri bara allt til að rífa sig upp.
Ómögulegt að eyða tímanum í að vera
í vondu skapi – beinlínis ómögulegt.

WHITE-TAILED EAGLE
Nýtt model
Mótor: 250 W, brushless
Litir: Kóngablátt og silfur
Gírar: 6 Shimano TX51
Rafhlaða: Panasonic 24 volt Li-ion 8,8 Ah
Dekk: 26 x 1.75 tommur
Þyngd: 23 kg
Verð: 185.361,- Staðgreitt: 179.800,-

ARCTIC TERN
Nýtt model
Mótor: 250 W, brushless
Litir: Vínrautt og silfur
Gírar: 6 Shimano TX51
Rafhlaða: Panasonic 24 volt Li-ion 8,8 Ah
Dekk: 26 x 1.75 tommur Þyngd: 23 kg
Verð: 195.670,- Staðgreitt: 189.800,-

MERLIN
Nýtt model
Mótor: 250 W, brushless
Litir: Vínrautt, kóngablátt og silfur
Gírar: 6 Shimano TX51
Rafhlaða: Panasonic 24 volt Li-ion 8,8 Ah
Dekk: 24 x 1.75 tommur Þyngd: 23 kg
Verð: 154.433,- Staðgreitt: 149.800,-

Bindir &
stál
ehf.
MINI
Hvaleyrarbraut 39
RAFMAGNS
VESPA

Verð: 88.800,-

220 Hafnarfjörður
S. 864 9265

www.el-bike.is
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Heilsuárið 2013 með Siggu í Hress

ER ÞAÐ EKKI ALLTAF
EIGINMAÐURINN?

Við hvað miðar þú?

Þ

Metsölubók
um allan heim!

„Sagan hreinl
eg
hrífur lesand a
ann
með sér, þett
a
hrein og klár er
fíkn.“
WAS
HINGTON POST

DYNAMO REYKJAVÍK
K

ÞÝÐANDI: BJARNI JÓNSSON

17. maí 2013

Til sjávar og sveita í 70 ár

3 0 ár á Íslandi

Yfir 1000 bátar seldir

egar þú lítur í spegilinn og klípur
í holdið á þér og ert óánægð/ur
með þig. . . . . . . . . . . . við hvað
ertu þá að miða? Ertu að miða þig við
fótósjoppuð módel í tískublöðum eða
konur/karla sem eru um það bil að stíga
á svið í fitnesskeppni? Ertu að bera þig
saman við það sem er ekki til og/eða
líkamsástand sem varir bara í ákveðinn
tíma. Það er hreinlega kjánalegt að bera
sig saman við fótósjoppað fólk og vera
með minnimáttarkend, óánægju eða
þráhyggju af því að þú munt aldrei ná
þessu útliti. Ertu að bera kviðinn á þér
saman við fólk sem fór í myndatöku
daginn sem það keppti í fitness og skilur
þú ekki afhverju það er ekkert að frétta
hjá þér, þú sem æfir og æfir. Áttaðu þig
á raunveruleikanum og hættu að rífa
þig niður fyrir að vera ekki svona eða
hinsegin miðað við aðra og þá allra helst
fótósjoppaðar myndir og myndir af fólk
sem er að detta inná svið í fitnesskeppni.
Það er allt í lagi að vera með háleit
markmið og ætla sér mikið EN þau
verða að vera raunhæf og heilbrigð.
Vökvatæmdir og skornir líkamar eru
bara keppnis og þetta líkamsástand varir
einungis í nokkra daga í kringum mót.
Það er skiljanlega svekkjandi að bera
sig saman við slíkar myndir og jafnvel
skemmandi.

stundina, allt til þess að vöðvaskurður
verði sem mestur. Ég er ekki að fría mig
frá því að taka þátt í þessu, þar sem hluti
af starfi mínu er að þjálfa keppendur
fyrir fitness. Ég er bara að biðja fólk að
vera ekki að bera sig saman við þetta
líkamsástand í DAGLEGA lífinu sínu.
Það er engin/n að vökvatæma sig nema
að vera að fara að stíga á svið og því
eru líkamslínurnar mýkri og fyllri með
eðlilegu vökvamagni í líkamanum og
óraunhæft að gera slíkan samanburð.
Marga dreymir um skorinn líkama og
keppast í ræktinni og skera mataræðið
við nögl, því öðruvísi næst þetta ekki.
Þetta er mikil áskorun og ekki á færi
allra að halda þetta út. Vinsældir fintess
fara stöðugt vaxandi og fleiri og fleiri
reyna sig í þessu. Gleymum samt ekki að
þetta er hinn öfginn á „heilsu skalanum“.
Þetta eru alveg jafn miklar öfgar og að
vera orðin offitunni að bráð, hreyfa sig
ekkert og borða bara drasl. Það er ekkert
heilbrigt við það heldur. Líkaminn er

Öfgar í fitness- eiga ekki við
í daglega lífinu
Fitness er einn öfginn á „heilsu skalanunm“, þeir sem stíga á svið æfa öfgakennt, borða öfgakennt og síðast en ekki
síst vökvatæma líkamann fyrir stóru

gerður til að hreyfa sig og þarf ákveðið
magn af orku til að vinna, umframorkuna sem líkaminn fær og notar ekki
setur hann beint í fituforðann og hann
hleðst upp og það er endalaust hægt að
bæta við. Það má segja að þessir pólar
kallist á. Annar gengur nærri líkamanum með því að skera í burtu alla líkamsfitu og vökvatæma sig meðan hinn
treður endalausri orku í líkamann, orku
sem er ekki nýtt og spillir lífsgæðum og
lífshamingju. Hér eru öfgar í báðar áttir
sem hvorugar eru góðar fyrir líkamann
og geta/eru heilsuspillandi.
Jákvæð hvatning virkar best
Það er ekki hægt að bera sig saman við
aðra og ætla að verða eins og þeir. Hver
og einn er einstakur. Það er slítandi að
eyða lífinu og orkunni í óþarfa gremju
alla daga og vera aldrei sáttur. Það má
hinsvegar bæta sig og gera betur í dag
en í gær. Það væri miklu betra að horfa
í spegilinn og klípa í holdið og segja
nokkur vel valin og hvetjandi orð við
sjálfan sig, eins og: í dag ætla ég að velja
hollan og góðan mat, mat sem ég veit
að nærir mig almennilega og ekki í of
miklu magni. Ég ætla að hreyfa mig til
að gera heilsu minni gott og auka lífsgæði mín og lífshamingju.
Veldu alltaf jákvæða hvatningu hvort
sem hún kemur innan frá eða þú sækir
hana utan frá. Það eru margar fb síður
þar sem hægt er að ná sér í hvatningu
meðan annars síðan mín fitbody365. is.
Vertu velkomin/n í heimsókn þangað.
kær heilsukveðja, Sigga

Ný sýning í Hafnarborg
-hluti af Listahátíð 2013

L

augardaginn 18. maí verður
opnuð í Hafnarborg sýningin
Art=Text=Art með verkum
eftir hátt í fimmtíu alþjóðlega
myndlistarmenn, sem öll eiga það
sameiginlegt að hafa sjónræna eða
hugmyndalega tengingu við texta og
ritað mál. Flestir listamannanna koma
frá Bandaríkjunum og margir teljast
á meðal áhrifameiri listamanna síðari ára. Þeirra á meðal má nefna Dan
Flavin, Jasper Johns, Sol LeWitt, Ed

Ruscha, Cy Twombly, Trisha Brown,
Elena Del Rivero og Lawrence Weiner,
en þar að auki eru verk eftir íslenska
listamanninn Jón Laxdal.
Á sýningunni eru á níunda tug
listaverka sem unnin eru á árunum
um 1960 til 2012, teikningar, grafíkverk og bókverk og eru öll úr safni
Sally og Wynn Kramarsky. Þetta er
í fyrsta sinn sem verk eftir margra
af listamönnunum sem eiga verk á
sýningunni eru sýnd hér á landi.

Sunnudaginn 19. maí kl. 15 verður
boðið upp á leiðsögn um sýninguna
í fylgd með Rachel Nackman, sýningarstjóra Kramarsky Collection.
Leiðsögnin fer fram á ensku.
Sýningin er hluti af Listahátíð 2013

SH orðið stórveldi í þríþraut

Tehri Nordic 6020 C

Vélasalan ehf · Dugguvogi 4
104 Reykjavík · Sími, 520 0000
www.velasalan.is

Innkaupakerruhlífar til sölu.
Hreint og þægilegt fyrir
barnið, 3 gerðir.

Sjá www.spurning.is

S

unnudaginn 12. maí fór fram
fyrsta þríþrautakeppni ársins en
keppt var í sprettþraut þar sem
syntir voru 400m, hjólaðir 10,3km og
hlaupnir 3,55km. Keppnin var í boði
Breiðabliks en hún er elsta þríþrautakeppni landsins og jafnframt sú fjölmennasta en rúmlega 100 manns tóku
þátt og voru keppendur ræstir í tveimur
riðlum. Þríþrautadeild SH (3SH) fjölmennti og kepptu 25 frá félaginu. Sigurarvegarnir í karla og kvennaflokki
komu báðir úr röðum 3SH, Hákon
Hrafn Sigurðsson og Birna Björnsdóttir.
Þess má geta að af 12 verðlaunahöfum
átti 3SH 10 verðlaunahafa sem verður
að teljast frábær árangur. Hákon Hrafn
sigraði í aldursflokki karla 39 ára og

Á verðlaunapalli í þríþrautakeppninni.

yngri, Steinn Jóhannsson í flokki karla
40 ára og eldri, Ebba Særún Brynjars-

dóttir í flokki kvenna 39 ára og yngri
og Birna í flokki kvenna 40 ára og eldri.
Að lokinni hinni hefðbundnu þríþrautakeppni fór fram fjölskyldukeppni
í þríþraut þar sem fjölskyldumeðlimir
skiptu greinunum þremur á milli sín.
Sigurvegarinn kom úr Hafnarfirði og
hét liðið Ofurhetjur ehf en liðið skipar
Þórdís Eva Steinsdóttir, Hinrik Snær
Steinsson og Steinn Jóhannsson.
Þessi árangur lofar svo sannarlegu
góðu um framhaldið. Þann 2. júní
heldur 3SH Hálf ólympísku Intersport þríþrautina og má búast við að
þátttökumet verði slegið. Eru Hafnfirðingar hvattir til að koma og horfa á
en þrautin hefst stundvíslega kl. 09:00
í Ásvallalaug.

FÓTBOLTASKÓLI UMFÁ
ÍÞRÓTTASKÓLI STJÖRNUNNAR
SUMARNÁMSKEIÐ VÍFILS OG SVANA
GOLFNÁMSKEIÐ REIÐSKÓLI
SKÓLAGARÐAR SUMARLESTUR
SMÍÐAVÖLLUR SÖNGLEIKJANÁMSKIEÐ
SUNDNÁMSKEIÐ ÚTILÍF OG ÆVINTÝRI
GO-KART NÁMSKEIÐ KÖRFUBOLTASKÓLI
MYNDLISTARNÁMSKEIÐ TENNISSKÓLI

Upplýsingar á vef Garðabæjar

www.gardabaer.is

...OG MARGT FLEIRA

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

28 mm bjálki

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²
kr. 139.900,- án fylgihluta

VH/13- 01

www.volundarhus.is

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

kr. 2.699.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti / án verandar.
Grunnmynd og nánari

volundarhus.is · Sími 864-2400

kr. 369.900,- m/fylgihlutum

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²
kr. 2.299.900,- án fylgihluta / án verandar.

Vel valið fyrir húsið þitt

kr. 329.900,- án fylgihluta

upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 359.900,- án fylgihluta
kr. 399.900,- m/fylgihlutum
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ÞEKKIR ÞÚ FÓLKIÐ?

B

æjarblaðið Hafnarfjörður og
Byggðasafn Hafnarfjarðar birta
myndir í h
 verju tölublaði úr
safni Byggðasafnsins. Tilgangurinn er
að leita liðsinnis íbúa bæjarins við að
nafngreina fólkið á myndunum. Átak
stendur yfir hjá Byggðasafninu við að
skrá myndir í eigu safnsins en Ljós
myndasafn Byggðasafns Hafnarfjarðar

varðveitir í kringum 140 þúsund filmur,
myndir og glerplötur. Ef þú þekkir
fólkið á myndunum, vinsamlegast
hafðu samband við Byggðasafnið með
því að senda tölvupóst á netfangið:
rosakaren@hafnarfjorduris, senda
bréfapóst til safnsins á heimilisfangið
Strandgötu 4, eða h
 ringdu í síma 5855780.

LESENDUR ÞEKKTU FÓLKIÐ

G

uðmundur Guðmundsson er
skráður fyrir myndinni en hún
er af Guðmundi, Matthildi Sigurðardóttur konu hans og börnum þeirra.
Á myndinni eru : efri röð f. v.
Halldór Guðmundsson f. 13. október
1930 d. 2. desember 2001 sjálfstæður
byggingameistari og stofnandi fyrirtækisins Halldór Guðmundsson hf. ,
Jónína Margrét f. 19. apríl 1932.
Fremri röð f. v.

Matthildur Sigurðardóttir f. á Akranesi 30. júní 1901 d. 18. jan. 1987,
Ásgeir Jón f. 9. feb. 1935 stofnandi
húsgagnaframleiðslufyrirtækisins Á.
Guðmundsson, Kristín Sigríður f. 17.
febrúar 1937, Guðmundur Kristján
Guðmundsson vörubifreiðastjóri f.
í Arnarfirði 2. nóvember 1898 d. 24.
júní 1971.
Fjölskyldan bjó lengst af á Herjólfsgötu 14 hér í bæ.

ÚTFARARSTOFA
HAFNARFJARÐAR

NÝ MYND

Mynd þessi af þremur börnum er tekin í ágúst 1933. Sigurður Flygenring. er skráður fyrir myndinni.

Á

henni er starfsfólk Símstöðvarinnar á Austurgötu 11
Efri röð frá vinstri (Ari) Hermann
Ólafsson f. 21. ágúst 1873 d. 3. júlí 1962
innheimtumaður og bréfberi, Magnús
Eyjólfsson f. 14. október. 1915 d. 16.
janúar 2009, stöðvarstjóri pósts og síma
í Hafnarfirði 1962-1978.
Fremri röð frá vinstri: Guðbjörg
Sigurðsson f. 5. ferbrúar 1897 d. 20.
feb 1977 símastúlka, Ingibjörg Ögmundsdóttir f. 6. júlí 1895 d. 26. sept
1977 símstöðvarstjóri 1916-1919 og
1935-1961, Guðrún Guðmundsdóttir,
dóttir Ingibjargar f. 11. desember.
1916 d. 26. júní 2003 símastúlka.

LESENDUR ÞEKKTU FÓLKIÐ

Leiðrétting varðandi mynd úr síðasta blaði

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.iss
Flat

Allan sólarhringinn

Sverrir Einarsson

dóttir f. 27. október 1925, d. 4. ágúst
1992).
Einnig vantaði fæðingarár Eyjólfs

Hvað veistu um bæinn þinn?

Vaktsími:
565 5892 & 896 8242
V
Va

Komum heim til
aaðstandenda ef óskað er

M

isfarið var með fæðingarár
Guðnýjar Eyjólfsdóttur en
rétt ártal er 1925, ( Guðný Eyjólfs-

Kristín Ingólfsdóttir

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

CABAS tjónaskoðun

Bílaspítalinn – Kaplahrauni 1 – Hafnarfirði
Sími 565 4332 – bsp@bsp.is

Fyrsti bæjarstjóri Hafnarfjarðar
var Páll Einarsson, en hann gengdi
jafnframt hlutverki bæjarfógeta eins
og venja var í kaupstöðum á árum

Svar:

áður, ef frá er talin Reykjavík. Páll var
skipaður bæjarfógeti hinn 28. mars
árið 1908 en gegndi því starfi aðeins
í fáeina daga uns Magnús Sigurðs-

Kristjánssonar en hann var fæddur
árið 1902 ( Eyjólfur Kristjánsson f. 18.
janúar 1902 d. 5. maí 1947). Beðist
er velvirðingar á þessum mistökum.

son tók við embættinu þann 10. júní
sama ár. Magnús gegndi því embætti
til mánaðamóta október-nóvember
það haust.

Tjónaviðgerðir fyrir öll
tryggingafélögin

TÍMAREIMAR – BREMSUR – BILANAGREINING - OLÍUSKIPTI
ÁSAMT ÖLLUM ALMENNUM BÍLAVIÐGERÐUM

Veisluþjónusta
fyrir útskriftina

Veisluborð og gjafavörur

LOFTVERKFÆRI.IS
Háþróaður næstu kynslóðar kóðalesari
AutoLink AL319 ** Nauðsynlegur í alla bílskúra **
* Les OBDII & CAN Kerfi í bílum frá 1996
* Birtir villukóða (P0, P2, P3, and U0), og tegundatengda kóða
(P1, P3, and U1) bæði núverandi og þá sem eru í minni tölvunnar.
* Birtir orsakir bilana, þurrkar út kóða og slekkur vélarljós og gerir margt margt fleira.

Verð aðeins: 12.590.-kr

Meira á www.auteltech.is
Við erum umboðsaðilar Autel
bilanagreiningarbúnaðar fyrir bíla

.is

Þú átt heima
hjá okkur!

Helluhraun 14 - Hafnarfjörður (við Bónus) - Sími 565-9595 - www.vaxtarvorur.is
Opið 10:00 til 18:30 virka daga - 12:00 til 16:00 á laugardögum

Ný sending af beltum komin í hús

Endalaust úrval af vörum fyrir þig ;) Kíktu í heimsókn!

