
viðarparket

Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.590 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
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10. tölublað 3. árgangur g a r ð a b æ r / V O g a r UMHVErFISVOTTUð PrENTUN

Góð þátttaka var í 1. maí hátíðahöldunum á miðvikudag og báru margir kröfuspjöld með misjöfnum kröfum launamanna. Hærri 
skattleysismörk, verjum velferðarkerfið og lægri vextir voru meðal þeirra krafna sem landsmenn héldu á lofti.   Mynd: Þórir Snær

Fram þjáðir menn....

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga  steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

 Vertu vinur okkar á 
Facebook, það borgar sig 

Start hnakkurinn
Gæði á góðu verði 

Ögurhvarfi 2, Kópavogi  s. 565 5151

S
G

tilboð 199.900 kr.

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Erum á Facebook 

Vorum að taka upp 
nýja náttkjóla 

Verð frá 7.990,-

Fáðu ókeypis söluverðmat frá fagmönnum  
án nokkurra skuldbindinga

WWW. EIGNAVERDMAT.IS

Fá betri svefn, hætta að reykja, 
léttast/þyngjast eða láta sér líða 
betur á margan annan máta. 

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslutæknir.

Tímapantanir í síma 864 2627 & 
bernhoft@gmail.com

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

VÉLANAUST ehf

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

FIMMTUDAGUR  20. desember 2012 7

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

SPARAÐU BENSÍN!
Metan uppfærðu bílinn þinn

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas International srl, einum 
þekktasta framleiðanda á gas búnaði fyrir bifreiðar í Evrópu.

Leitið tilboða í búnað og ísetningu – sparið með Metan
Lán til allt að 48 mánaða

Velras.is • Sími: 555 6670 • Álhella 4

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
New Holland – O&K – Fiat – Fiat Hitachi

VÉLANAUST ehf
Álhella 4 • Símar: 555 6670 / 892 3996 • www.velanaust.isÁlhella 4 • Símar 555 6670 • 892 3996 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta
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Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 

FLEIRI VÖTN   ÓBREYTT VERÐ

Garðabær:

Sorpa vill 
urðunarstað
Sorpa hefur óskað eftir tilnefn-

ingum frá Garðabæ varðandi 
mögulega urðunarstaði fyrir sorp í 
sveitarfélaginu. Málið kom til kasta 
skipulagsnefndar sem taldi að sá 
staður væri ekki fyrir hendi í landi 
Garðabæjar en vísaði málinu áfram 
innan kerfisins.

Garðabær:

Úthlutun úr 
19. júní sjóði
Íþrótta og tómstundaráð Garða-

bæjar auglýsir eftir umsóknum í 
19. júní sjóð Garðabæjar og er um-
sóknarfrestur til 10. maí.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja 
og efla íþróttir kvenna í Garðabæ 
með því að veita fé til uppbyggingar 
á því sviði. Sótt er um rafrænt á 
Mínum Garðabæ. 

Hafnarfjörður

Sjálfstæðismenn 
ósáttir við kröfu 
ESH í BYR
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks-

ins fengu bókað eftirfarandi í 
bæjarstjórn vegna kröfu eftirlauna-
sjóðs Hafnarfjarðar  í BYR sparisjóð: 

“Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins harma það tjón sem Hafnar-
fjarðarbær verður fyrir með því að 
rúmlega 1,2 milljarða króna krafa 
ESH á hendur Byr sparisjóði muni 
flokkast með almennum kröfum. 
Sjálfstæðismenn óska eftir því að 
bæjarráð hlutist til um að farið verði 
ofan í kjölinn á því hvaða ráðstaf-
anir voru gerðar til að aflétta ábyrgð 
bæjarins og tryggja hagsmuni bæj-
arsjóðs í þessu máli í tengslum við 
breytingar á eignarhaldi sparisjóðs-
ins.”

Hafnarfjörður:

Meira fé í 
gangstéttir
Bæjarstjórn  Hafnarfjarðar sam-

þykkti á fundi í síðustu viku að 
veita auknu fjármagni til að klára 
gangstéttir á nýbyggingarsvæðum 
í Áslandi  og á Völlum.

Á fundi Umhverfis- og fram-
kvæmdaráðs 3. apríl var samþykkt 
endurskoðuð áætlun um frágang 
steyptra stétta á Völlum 6 og í Ás-
landi 3. Samkvæmt henni er gert ráð 
fyrir að sá hluti framkvæmdanna 
sem átti að fara fram á árinu 2014 
fari fram á árinu 2013.

 Með því verður lokið við við 
þær framkvæmdir sem fyrirhug-
aðar voru við frágang steyptra stétta 
í nýjum íbúðahverfum á tímabilinu 
2013-2014

Stutt og laggott

Álftanesvegur stopp:

Greinargerð Vegagerðarinnar  
tilbúin innan 2-3 vikna
Eins og kunnugt er óskaði innanrík-

isráðherra, Ögmundur Jónasson, 
eftir því að Vegagerðin og Garðabær 
myndu fara aftur yfir forsendur fyrir 
lagningu Álftanesvegar. Fram kom á 
fundi bæjarráðs Garðabæjar á þriðju-
dag að skýrsla Vegagerðarinnar verði 
tilbúin innan nokkurra vikna. 

Á fund bæjarráðs mættu Hreinn 

Haraldsson, vegamálastjóri og Jónas 
Snæbjörnsson, svæðisstjóri.   Gerðu 
þeir grein fyrir stöðu málsins og ósk 
ráðherra um endurmat á forsendum 
framkæmdanna.  Fram kom að hafin 
er vinna á vegum Vegagerðarinnar við 
greinargerð um málið og er stefnt að 
því að hún verði lögð fram eftir tvær 
til þrjár vikur.

FH-ingar stefna hátt  
í Pepsideildinni
Nú um helgina hefst Pepsi-

deildin sem er úrvalsdeild 
karla í knattspyrnu.  Liðin tólf 

sem keppa í deildinni eru nú í óða önn 
að undirbúa sig fyrir keppnina.  FH-
ingar eiga titil að verja því þeir fögnuðu 
Íslandsmeistaratitlinum í fyrra og var 
það í sjötta skiptið frá árinu 2004 sem 
þeir gerðu það.  Heimir Guðjónsson 
er þjálfari FH-liðsins.  Að hans sögn 
hefur undirbúningstímabilið gengið 
ágætlega.  ,,Við höfum átt góða leiki 
en þess á milli lélega,‘‘ segir hann.  
Heimir segir að tímabilið hafi verið 
sveiflukennt og það hafi vantað vissan 
stöðugleika.  Leikmenn hafa meiðst og 

það hefur komið ákveðnu róti á liðið.  
,,Við unnum þó KR-ingana á sunnu-
daginn,‘‘ segir Heimir en FH-ingar eru 
meistarar meistaranna eftir 3 – 1 sigur í 
leik gegn Vesturbæingunum sem fram 
fór í Egilshöll síðastliðinn sunnudag. 

Aðrir leikmenn fá tækifæri 
til að stíga upp
Nokkrar breytingar eru á liði FH-
inga frá því í fyrra.  ,,Við höfum misst 
reynslumikla leikmenn,‘‘ segir Heimir 
og á þá meðal annars við Bjarka Gunn-
laugsson og Gunnleif Vigni Gunnleifs-
son.   Hann segir að það verði til þess að 
aðrir leikmenn fá tækifæri til að stíga 

upp og sýna enn frekar hvað í þeim 
býr.  Einnig hafa nýir leikmenn gengið 
til liðs við félagið og nefnir Heimir á 
nafn meðal annars þá Ingimund Níels 
Óskarsson sem kemur frá Fylki, Daða 
Lárusson sem kominn er aftur ,,heim‘‘ 
og Englendinginn Dominic Furniss 
sem spilaði með liði Tindastóls á síð-
astliðnu ári.  Aðspurður hvaða mark-
mið liðið setur sér fyrir sumarið segir 
Heimir að farið verði yfir það seinna 
í vikunni.  ,,En við höfum alltaf stefnt 
hátt og munum gera það áfram,‘‘ segir 
Heimir að lokum.    

LHÞ

Gerð undirgangna undir Reykjanesbraut við Hvaleyrarholt:

VHE ehf í Hafnarfirði ódýrastir
Tilboð þeirra 99,1% af kostnaðaráætlun

Vegagerðin hefur opnað tilboð 
við gerð undirgangna undir 
Reykjanesbraut við Hval-

eyrarholt ásamt tilheyrandi stígagerð. 
Verkið felst einnig í gerð bráðabirgða-
vegar auk færslu og endurnýjunar á 
lögnum. Undirgöngin verða 9 m breið 
og um 28 m löng og unnið verður við 
alls um 0,3 km af stígum.

Ódýrasta tilboðið sem barst kom frá 
VHE ehf uppá tæplega 126 milljónir 
króna en áætlaður verktakakostnaður 
var 127 milljónir.  

Framkvæmdin er liður í að opna og 
auðvelda samgöngur milli Vallarhverf-
isins og Holtahverfsins. 

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóv-
ember á þessu ári.   

Bæjarstjórn  
Voga Vatnsleysuströnd:

Kirkjugarður 
Kálfatjarnar-
kirkju  
stækkaður
Bæjarstjórn Voga hefur sam-

þykkt umsókn Umhverfis- 
og skipulagsnefndar um 

framkvæmdaleyfi til stækkunar 
kirkjugarðsins við Kálfatjarnar-
kirkju. Bæjarstjórn samþykkti 
samhljóða  framkvæmdaleyfið og 
breytingu deiliskipulagsins. 

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall
Ístak hf., Mosfellsbæ 162.447.735 127,9
Urð og Grjót ehf., Reykjavík 148.868.200 117,2
ÍAV hf., Reykjavík 139.825.102 110,1
Suðurverk hf. og Skrauta ehf. 131.401.400 103,5
Áætlaður verktakakostnaður 127.000.000 100,0
VHE ehf., Hafnarfirði 125.912.190 99,1

Ekki hefur verið gengið frá samningum milli Vegagerðarinnar og þess verktaka sem fær verkið.

Vogar Vatnsleysuströnd: 

Vatnslaust á mánudag
Lokað verður fyrir kalda vatnið 

næstkomandi mánudag 6. maí 
milli kl. 14:30-20:00. Unnið er 

að breytingum og tengingum  á vatns-

lögn í Tjarnargötu. Gert er ráð fyrir að 
framkvæmdum verði lokið um kl. 20 
eins og fyrr segir. 

Auglýsingasíminn er 578 1190

Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is fotspor.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi:

Þremur milljónum úthlutað úr 
Samfélagssjóði fyrirtækisins

Gengið hefur verið frá fyrstu 
úthlutun úr Samfélagssjóði 
Rio Tinto Alcan á Íslandi sam-

kvæmt tilkynningu á heimasíðu félags-
ins. Að þessu sinni voru teknar fyrir 
styrkumsóknir sem bárust sjóðnum frá 
1. október 2012 til og með 31. janúar 
2013. Níu verkefni hlutu styrk að þessu 
sinni en alls reyndust 42 umsóknir um 
styrk úr sjóðnum uppfylla skilyrði út-
hlutunarreglna hans. Heildarfjárhæð 
styrkja nam að þessu sinni þremur 
milljónum króna.
Eftirtaldir aðilar hlutu styrk í þessari 
fyrstu úthlutun ársins 2013:
Hrafnista Kópavogi, vegna kaupa á 
standbekk fyrir sjúkraþjálfunardeild 
– 700.000 kr.
Barnaspítalasjóður Hringsins, til kaupa 
á handavinnuefni – 500.000 kr.
Hraunvallaskóli, vegna kaupa á leik-
sviði í samkomusal – 500.000 kr.
Björgunarsveit Hafnarfjarðar, vegna 
kaupa á fjarskiptabúnaði fyrir kafara 
– 450.000 kr.
Flugbjörgunarsveitin Hellu, vegna 
endurnýjunar á sjúkrabúnaði - 300.000 
kr.

VSÓ Ráðgjöf, vegna verkefnisins 
„umferð á hættu- og neyðartímum“ 
– 250.000 kr.

Öldutúnsskóli, vegna kaupa á kennslu-
búnaði – 200.000 kr.

Skólar ehf., vegna kaupa á tölvubún-
aði fyrir börn í heilsuleikskólanum 
Hamravellir – 100.000 kr.

Karlakór eldri Þrasta í Hafnarfirði, til 
stuðnings kórnum – 50.000 kr.

Þegar er farið að taka á móti styrk-
umsóknum sem koma til skoðunar 
fyrir aðra úthlutun ársins 2013. Um-
sóknarfrestur er til 31. maí 2013 og 
mun úthlutun fara fram í júlí í sumar.

Álver Rio-Tinto alcan í Straumsvík



HREINSUNAR

6. og 7. maí
DAGAR

Nú er rétti tíminn fyrir garða- og lóðahreinsun.
Dagana 6. og 7. maí munu starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðar 

fara um bæinn og hirða garðaúrgang sem settur hefur verið út fyrir lóðamörk.
Eftir Hreinsunardagana þurfa bæjarbúar sjálfir að koma garðaúrgangi á endurvinnslustöðvar

svo það er alveg grænupplagt að nýta sér þessa þjónustu.

Nánari upplýsingar um losun garðaúrgangs,
þjónustu bæjarstarfsmanna o.fl. eru á www.hafnarfjordur.is.

FAllEGUR bæR ER okkUR kæR!

GRæNUPPlAGT!

Við bendum á að hæfilega þungir 
og umfangsmiklir pokar auðvelda 
starfsmönnum Þjónustumiðstöðvarinnar 
hreinsunarstörfin. 



4 3.  maí  2013

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR / vogAR
10. TbL. 3. ÁRgANgUR 2013
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@
fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. auglýsingastjóri: 
Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@
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Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing. Veffang: fotspor.is

Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  ÁlFtanesi  /  Vogum

Þá eru þær afstaðnar, blessaðar kosningarnar. Ljóst er að ekki eru allir á 
alls sáttir með niðurstöðurnar og telja þeim allt til foráttu, kjósendur 
séu heimskir, þjáist af minnisglöpum og siðferði þeirra sé verulega 

ábatavant. Að minnsta kosti var slík gífuryrði víða að finna á fésbókinni 
á sunnudagsmorgun er (sumir) vinstri menn á Íslandi vöknuðu upp við 
vondan draum. En svona virkar lýðræðið, meirihlutinn ræður og hinir verða 
bara að sætta sig við niðurstöðurnar. Áberandi var í ræðum forystumanna 
stéttarfélaganna 1. maí að krafa sé gerð um að kosningaloforðin verði efnd. 
Kjarasamningar margra stétta renna út næsta vetur og vænta má þess að mikil 
pressa verði á verulegar kjarabætur almennings sem hefur tekið á sig launa-
skerðingar og aukinn framfærslukostnað síðustu árin. Öruggt er að landinn 
bíður þess nú í ofvæni að kjörin verði leiðrétt og við taki betri tíð með blóm 
í haga. Almenningur hefur beðið eftir nauðsynlegum leiðréttingum og það 
er nú eða aldrei að standa við stóru orðin. 

Eins furðulegt og það nú er þá er liðið hátt á annað ár síðan Hæstiréttur skar 
uppúr með að ekki væri heimilt að krefjast vaxta afturvirkt á gengistryggð 
lán. Samt eru lán þessi innheimt af fullum þunga og ekkert gefið ekkert. Ein 
þeirra mistaka sem fráfarandi ríkisstjórn gerði var að setja ekki lög um að öll 
sambærileg lán skyldu falla í sama flokk. Það tækifæri var ekki nýtt og þess í 
stað eru dómstólar landsins fullir af fólki sem eru að reyna að sækja rétt sinn 
með ærnum tilkostnaði og tímasóun.

 Þess er óskandi að næsta ríkisstjórn láti það vera eitt af sínum fyrstu verkum 
að setja lánamálin í forgang og eyða óvissu sem þessari sem allra fyrst. 

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Betri tíð með blóm í haga?

Leiðari

Hvað veistu  um bæinn þinn eru laufléttar spurningar um Hafnarfjörð og sögu hans. 
Svar á bls 14

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? ?Spurningin í þessu blaði er:
Hvað heitir lista- og menningarhátíð  
Hafnarfjarðar og hvenær er hún haldin?

Ástjörn Hafnarfirði: 

Öll umferð 
óheimil 
1. maí  
- 15. júlí 
Frá og með miðvikudeginum, 

1. maí til og með 15. júlí er 
öll umferð gangandi fólks 

óhemil um friðlandið kringum 
Ástjörn í tengslum við fuglavarp á 
þessum tíma við tjörnina. Þetta er 
árviss lokun en friðlýstum svæðum 
er almennt lokað yfir varptímann. 
Ástjörn og svæðið umhverfis hana 
var friðlýst árið 1978. Í desember 
1996 var verndarsvæðið stækkað 
með stofnun fólkvangs við Ástjörn 
og Ásfjall umhverfis friðlandið.

  Ástjörn er einstætt náttúrufyr-
irbæri sem á sér enga hliðstæðu í 
næsta nágrenni hins nær samfellda 
þéttbýlis höfuðborgarsvæðisins. 
Tjörnin og svæðið umhverfis hana 
einkennist af mjög auðugu gróður- 
og dýralífi. Þar er t.d. að finna eina 
flórgoðavarpið á Suðvesturlandi en 
tegundinni hefur fækkað til muna 
frá því sem var á fyrri hluta 20. aldar 
og er flórgoði  alfriðuð tegund og á 
válista.  Í tjörninni er mikið smá-
dýralíf sem er þó lítt rannsakað.

Dimmisjón í Flensborg
Furðuverur sáust á sveimi um 

Hafnarfjörð í síðustu viku þegar 
nemendur dimmiteruðu frá 

Flensborgarskólanum og þá var gleðin 

við völd. Nú hefur alvaran hinsvegar 
tekið við en vorprófin hófust í skólanum 
í gær.

Hreinsunardagar Hafnarfjarðar 
byrja á mánudaginn
Árlegir hreinsunardagar í Hafnarfirði 

standa yfir dagana 6.-7. Maí og eru 
allir hvattir til að leggjast á eitt og gera 
bæinn okkar snyrtilegan fyrir sumarið.

Þá fara starfsmenn þjónustumið-
stöðvar Hafnarfjarðar um bæinn og 

fjarlægja garðaúrgang sem settur hefur 
verið út fyrir lóðamörk.

Að hreinsunardögunum loknum 
þurfa bæjarbúar sjálfir að sjá um að 
koma garðaúrgangi til endurvinnslu-
stöðva SORPU og Gámaþjónustunnar.

550 kepptu í Víðavangshlaupi Hafnarfjarðar

Víðavangshlaup Hafnarfjarðar 
fór fram á sumadaginn 
fyrsta, á Víðistaðatúni.

Keppendur voru tæplega fimm-
hundruð og fimmtíu í 14 flokkum, 
fjölmennast var í yngstu flokkunum. 
Birgir Gilbertsson var fyrstur  í mark 
í  flokkum 15 ára og eldri karla. 
Margrét Rósa Hálfdanardóttir var 
sjónarmun á undan systur sinni 
Sylvíu Rún Hálfdanardóttur í 
flokkum 15 ára og eldri kvenna.

Á meðan á hlaupinu stóð var kalt 
veður og vindur. Frjálsíþróttadeild 
FH sá um framkvæmd hlaupsins.

Verðlaun voru gefin af Hafnar-
fjarðarbæ allir keppendur fengu 
verðlaunapeninga og fyrstu í mark 
í hverjum flokki fengu verðlauna-
bikara.

Keppni var hörð og góð í öllum 
flokkum, fyrstu í hverjum flokki voru 
eftirtalin:

 Karlar 15 - 20 ára
Ólafur Tryggvi Magnússon 13:00
Gabríel Óskar Halldórsson 13:18

Konur 15 - 20 ára
Margrét Rósa Hálfdanardóttir 9:06
Sylvía Rún Hálfdanardóttir 9:06
Erla Guðbjörg Hallgrímsdóttir 9:18
Birgitta Lind

Karlar 21 árs og eldri 
Birgir Gilbertsson 9,02                 
Þorvarður Jónsson 10:31                              
Ásbjörn Jónsson 10:33               
Hjörtur Howser 

Konur 21 árs og eldri
Alma Brown
Eyrún Ósk Jónsdóttir

Piltar 13 - 14 ára 
Hinrik Snær Steinsson

Stúlkur 13 - 14 ára 
Þórdís Eva Steinsdóttir
Andrea Anna Ingimarsdóttir
Hrafnhildur Ólafsdóttir

Piltar 11 - 12 ára 
Friðleifur Kristinn Friðleifsson
Baldur Sverrisson
Tómas Bragi Starrason

Stúlkur 11 - 12 ára 
Helena Ósk Hálfdánardóttir

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
Birgitta Rún Árnadóttir

Piltar 9 - 10 ára 
Dagur Þór Hafþórsson
Auðunn Gauti Auðunsson
Baldur Örn Þórarinsson

Stúlkur 9 - 10 ára
Vigdís Pálmadóttir
Arna Sigurðardóttir
Andrea Marý Sigurðardóttir

Hnokkar 7 - 8 ára
Andri Classen
Dagur Óli Grétarsson
Sigfús Hrafn Þormar Garðarsson

Hnátur 7 - 8 ára 
Elísa Lana Sigurjónsdóttir
Sól Mixa
Alexía Mixa

Hnokkar 6 ára og yngri
Egill Jónsson
Baldvin Viðarsson
Arnar Valur Valsson 

Hnátur 6 ára og yngri 
Rakel Eva Bjarnadóttir
Rut Sigurðardóttir
Sandra Logadóttir

Þær vermdu fyrstu sætin í stúlknahópnum 13-14 ára : Þórdís Eva Steinsdóttir 
1. sæti andrea anna Ingimarsdóttir 2. sæti  og Hrafnhildur Ólafsdóttir 3.sæti

Sigurvegarinn í 13-14 ára hópi pilta:  
Hinrik Snær Steinsson.

Ársreikningur Sveitarfélagsins Voga 2012 lagður fram

Hagnaður bæjarsjóðs 
192,2 milljónir króna
Rekstrarniðurstaða 

A hluta bæjarstóðs 
reyndist jákvæð 

um 179,8 m.kr. samkvæmt 
endurskoðuðum ársreikn-
ingi sveitarfélagsins. Þetta 
er mun betri staða en 
áætlun gerði ráð fyrir, en 
hún hljóðaði upp á neikvæða 
rekstrarniðurstöðu sem nemur 36,3 
m.kr. Rekstrarniðurstaða A og B hluta 
er jákvæð um 192,2 m.kr., en áætlun 
gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu 
uppá 24,8 m.kr. 

A-hluti er starfsemi sveitarfélagsins 
sem byggir nær eingöngu á skattfé en 
til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð 
starfsemi.

 Hin bætta rekstrarafkoma bæj-
arsjóðs ræðst fyrst og fremst að 

áhrifum fjárhagslegrar 
endurskipulagningar 
Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar ehf. sem lauk 
í upphafi árs 2013. Leig-
ugreiðslur voru leiðréttar 
aftur í tímann, auk þess 

sem uppgreiðsluverðmæti 
eigna lækkaði umtalsvert. 

Samkvæmt efnahagsreikningi eru 
eignir sveitarfélagsins (A og B hluti) 
2.432 milj.kr. í árslok, skuldir og skuld-
bindingar samtals eru 1.470 m.kr.. 
Bókfært eigið fé í árslok er 962 m.kr. 
Eiginfjárstaða sveitarfélagsins batnaði 
um 192 m.kr. á árinu og hækkaði úr 
31% í 40% borið saman við árið 2011. 
Samkvæmt sjóðsstreymi var veltufé frá 
rekstri jákvætt um 28,7 m.kr. í A-hluta, 
en 54,8 m.kr. í A og B hluta.

Mynd: Þórður Ingi



ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75670FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75470FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60460FL

PAR 1 PAR 2

Listaverð:
135.900,-

1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
27.180,-

Listaverð:
189.900,-

1600 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
37.980,-

Listaverð:
179.900,-

1400 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
35.980,-

Listaverð:
145.900,-

1400 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
29.180,-

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð á PARINU:
329.800,-
Þú sparar: 65.960,-

ÞVOTTAVÉL
1400 snúninga · Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg þvottaker�
Íslensk notendahandbók

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn: 8 kg
Stafrænn framvinduskjár
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
363.800,-
Þú sparar: 72.760,-

ÞVOTTAVÉL
1600 snúninga · Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M 

LÁGMÚLA 8
SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-15

VAXTALAUSAR RAÐGREIÐSLUR
3.6% lántökugjald

ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

Listaverð:
149.900,-
Þú sparar:
29.980,-

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð:
197.900,-

1600 snúninga
Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
39.580,-

K
V

I
K

A

12 manna stell
5 þvottaker�
Turbo-þurrkun
Hljóðlát vél: 47db (re 1 pW)
Orkunýtni: A
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

UPPÞVOTTAVÉL FAVORIT 45010-W/M

TILBOÐSVERÐTILBOÐSVERÐTILBOÐSVERÐ ––– 95.920,-  STÁL
87.920,-  HVÍTTILBOÐSVERÐ –  116.720,-

TILBOÐSVERÐ –  151.920,-TILBOÐSVERÐ –  143.920,-

TILBOÐSVERÐ –

TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 263.840,- TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 291.040,-

TILBOÐSVERÐ –  119.920,-TILBOÐSVERÐ –  158.320,-

TILBOÐSVERÐ –  108.720,-

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI
LAVAMAT 75470 & LAVATHERM T76280

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 87680FL

LAVAMAT 87680FL & LAVATHERM T86280IC

12 manna stell
5 þvottaker�
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

89.990,-  STÁL
79.900,-  HVÍT

afsláttur af öllum
þvottavélum,  þurrkurum

og uppþvottavélum
NÝ TIÐ TÆKIFÆRIÐ MEÐAN ÞAÐ GEFST!

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ ÍSLENSKT STJÓRNBORÐÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

FRÁBÆRT PAR! FRÁBÆRT PAR!
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Heimsþekkt vörumerki frá öllum helstu framleiðendum í iðnaðarvörum og þetta er aðeins brot af þeim merkjum sem við bjóðum upp á

Legur og drifbúnaður

Verkfæri og öryggisvörurLoft- og vökvakerfi

Kjördagur og eftirleikur 
hans í máli og myndum
Tíðindamenn Bæjarblaðsins Hafnarfjörður gerðu víðreist  
á kjördag og fönguðu stemminguna útum allan bæ.   
Svo var skundað á Bessastaði og augnablikið fest á filmu.

Bjarni Benediktsson ávarpar félaga sína á kosninganótt.  Mynd: Þórður Ingi Sigmundur Davíð fór á fund forseta íslands  á þriðjudaginn og fékk umboð hans til stjórnarmyndunar. Mynd: Þórður Ingi

Jóhanna Sigurðardóttir skilaði um-
boði sínu til forseta íslands á sunnu-
dag.  Mynd: Þórir Snær

Kosningakaffi hjá Framsóknarflokknum var vel sótt, Siv, Sigurjón og Eygló 
tóku á móti gestum. Mynd Þórir Snær

Krúttlegasta kosningaskrifstofa landsins var án efa hjá Bjartri framtíð í Hafnarf-
irði. En þröngt mega sáttir sitja og það gerðu þær Guðlaug og Freyja á kjördag.

Fullt hús var hjá Sjálfstæðsmönnum í Hafnarfirði. Valdimar, Þorgerður, Helga 
og Rósa tóku vel á móti gestum.  Mynd HÞ

Vinstri-græn buðu uppá kaffi og meðlæti og Guðrún Ágústa bæjarstjóri 
spjallaði við gestina.  Mynd: Þórir Snær

að morgni sunnudags kom í ljós að aðeins einn þessara þingmanna Samfylk-
ingarinnar verður þingmaður á næsta kjörtímabili. Þau voru bjartsýn og kát 
á kjördag: magnús Orri, Katrín og Lúðvik með ungan herramann á milli sín. 
 Mynd: Þórir Snær 



Opnunartilboð 
í Hafnarfirði
Í tilefni af glæsilegum og endur-
bættum stað okkar í Hafnarfirði 
bjóðum við 12” bát og gos á 

aðeins 1000 kr. 
dagana 1.–5. maí á Subway 
Reykjavíkurvegi*

ferskt
&

gott

alltaf ferskt

*Tilboðið gildir eingöngu á Subway Reykjavíkurvegi dagana 1.-5. maí og ekki með öðrum tilboðum.
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DAS, DAS, DAS og aftur DAS:

Frá bílum og bátum í einbýlishús með bílskúr
-happdrætti DAS hefur 59. starfsárið með stæl

Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar síðan Happdrætti 
DAS var hleypt af stokk-

unum fyrir röskum 59 árum. Fyrstu 
áratugina voru vinningar af ýmsum 
toga, bílar, traktorar og bátar til að 
byrja með og síðar komu íbúðir og 
glæsileg einbýlishús til sögunnar sem 
fyrsti vinningur i happdrættinu.  Um 
tíma voru utanlandsferðir á vinninga-
skrá sem og búfé og húsbúnaður. Frá 
árinu 2005 hefur verið heimild til að 
greiða út vinninga í peningum en fram 
að því hafði happdrætti Háskólans eitt 
happdrætta leyfi til þess.

Bæjarblaðið Hafnarfjörður hitti Sig-
urð Ágúst Sigurðsson, forstjóra Happ-

drættis DAS, að máli en nýtt happdrætt-
isár hefst hjá DAS í maí.

„Tilgangur happdrættisins er sá að 
byggja og reka hjúkrunarheimili fyrir 
aldraða  á höfuðborgarsvæðinu. Í ár 
gefum við í og bjóðum upp á 1.000 
milljónir króna í vinninga þeir eru alls 
um 50.000 í ár. Sex Volkswagen bjöllur 
verða í boði á árinu  hver að verðmæti 5 
milljónir króna og eru allir vinningarnir 
skattfrjálsir. Ef menn eiga tvöfaldan 
miða þá er vinningurinn tvöfaldur, þe 
bjallan og 5 milljónir króna í skottinu. 
Ef menn kjósa frekar þá er hægt að taka 
vinninginn út í peningum og þá er upp-
hæðin 10 milljónir króna. Nú höfum 
við verið að breyta íbúðunum á Hrafn-

istu í Reykjavík.  Við höfum sameinað 
tvö herbergi í eitt svo hvert herbergi er 
núna 14 fm að stærð og hver með sér 
baðherbergi. Áður voru þau 7 fm hver 
og sameiginlegt baðherbergi  fyrir hver 
tvö herbergi.“ segir Sigurður.

Nýlega var skrifað undir samning 
við Reykjavíkurborg um byggingu á 90 
þjónustu- og öryggisíbúðum og þjón-
ustukjarna þeim tengdum við Sléttu-
veg og segir Sigurður að mikil þörf sé 
á búsetuúrræðum fyrir eldri borgara.

 Hrafnista er á þremur stöðum, í 
Hafnarfirði, Reykjavík og í Kópavogi 
.Naustavör, dótturfyrirtæki Sjómanna-
dagsráðs, er eigandi 183 leiguíbúða fyrir 
60 ára og eldri á höfuðborgarsvæðinu.-

Úr sögu DAS
Fyrsti útdráttur DAS fór fram 

þann 3. júlí 1954. Þá voru tímar 
skammtana í landinu en þó fékk 
happdrættið úthlutað 6 bifreiðum af 
þeim 9 sem  fluttar inn það árið. 

„Til að byrja með þá voru vinn-
ingarnir bílar og bátar, jafnvel trakt-
orar og það tímabil var á árunum 
1954-1987. Árið 1955 fórum við að 
hafa íbúðir í fyrsta vinning og það hélt 
áfram til ársins 1991“ segir Sigurður.

Sjálfsagt muna margir sem komnir 
eru yfir fertugsaldurinn eftir því að 
hafa skoðað DAS hús en venjan var 
sú að hafa opið hús í þeim fasteignum 
sem voru aðalvinningur á hverjum 
tíma. Húsin voru mubleruð upp af 
húsgagnafyrirtækjum sem sáu sér 
hag í að koma vöru sinni á framfæri 

á þennan hátt. Vinningshafinn fékk 
síðan lykilinn að fullbúinni eigninni 
og gat flutt inn samdægurs.

Biðraðir fólks að skoða húsin
„Á árinum 1955 til 1978 stóð fólk 

í biðröð til að skoða húsin. Þetta 
breyttist svo uppúr því þegar farið 
var að hafa stórar vörusýningar í 
Laugardalshöllinni og einnig fór sjón-
varpið að senda út lengri dagskrá og 
það hafði áhrif á aðsóknina.“ segir 
Sigurður. 

Hann segir að á árunum 1955-1991 
hafi íbúðarvinningarnir verið 136 
talsins; 13 einbýlishús, 6 raðhús, 111 
íbúðir og 6 sérhæðir. Eignirnar voru 
víða á höfuðborgarsvæðinu,  í Reykja-
vík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði 
og Mosfellsbæ.  HÞ

Árið 1974 var aðalvinningurinn þetta hús á Túngötu á Álftanesi. myndin sýnir þá húsbúnaðartísku sem ríkti á þeim 
tíma: plast og sterkir jarðlitir.

Árið 1959 var þessi flotti moskvitch einn af aðalvinningum í happdrætti 
DaS. Hún hefur klætt sig upp í sitt fínasta púss konan á myndinni sem veitir 
bílnum móttöku.Þetta hús sem nú tilheyrir Einibergi í Setbergshverfinu var aðalvinningurinn árið 1976. Þá var ekki búið að skipuleggja 

byggð í Setbergi og hét gatan þá Hraunbergsvegur.

Innréttingarnar sem hér sjást voru í íbúð sem var aðalvinningur í happdrætti 
DaS árið 1972 eru þær allra eftirsóttustu í dag. Hver man ekki eftir grænum 
og appelsínugulum eldhústækjum?

Sigurður Ágúst Sigurðsson, forstjóri happdrættis DaS með Bingó Bjössa sér við hlið. Bjössi kom fram í þáttunum 
Bingó-Lottó með Ingva Hrafni hér um árið.
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-Sumardagurinn fyrsti
Eins og hefð er fyrir var haldið upp 

á Sumardaginn fyrsta í Hafnarfirði.  
Húsmóðirin hefur sterka þjóðernis-
kennd og finnst mikilvægt að fagna 
öllum hátíðar- og tyllidögum.  Hún lét 
sig því ekki vanta í skrúðgönguna með 
afkvæmin sín. 

vetrarúlpan kvödd
Að sjálfsögðu klæddi húsmóðirin sig 
upp í tilefni dagsins og tilvalið fannst 
henni að kveðja vetrarúlpuna sam-
hliða vetrinum og klæðast þess í stað 
ljósu sumarkápunni og fagna þannig 
sumri.  Uppáklædd og prúðbúin mætti 
húsmóðirin með afkvæmin að Víði-
staðakirkju í þann mund sem skátarnir 
lyftu fánum á loft og lúðrasveitin setti sig 
í stellingar.  Sjálf stillti húsmóðirin sér 
fyrir aftan lúðrasveitina því nauðsyn-
legt var að heyra vel meðan arkað væri 
um bæinn.  Bassatromman stóra sló 
taktfast og gangan hélt af stað.  Veð-
urguðirnir ákváðu greinilega að hæð-
ast að húsmóðurinni fyrir að velja sér 
sumarkápuna því á skall él í upphafi 
skrúðgöngunnar.  

Sem betur fer voru skátarnir fóta-
fráir og því var arkað frekar hratt og 
þannig næstum hægt að hlaupa sér til 
hita.  Sífellt fleiri bættust í gönguna sem 
stefndi að Thorsplani.  Húsmóðirin gekk 
áfram fyrir aftan lúðrasveitina og var í 
miklu sumarskapi, þrátt fyrir veðrið.   
Eitt augnablik leit húsmóðirin út að sjó 
og dáðist af fallega firðinum sem hún 
er svo stolt af að búa í.  Í sama mund 
hægðu skátarnir og lúðrasveitin á sér en 
húsmóðirin varð ekki vör við það.  Því 
gekk hún beint að trommuleikaranum 
sem sveiflaði kjuðanum kröftulega á 
sama augnabliki með þeim afleiðingum 
að hann lenti beint í andliti húsmóð-
urinnar. 

valhoppað með fána
Þetta var óneitanlega sársaukafullt en 
trommuleikarinn hélt áfram keikur 
enda tók hann ekki eftir því hvar kjuðinn 

lenti.  Afkvæmin voru upptekin af að 
sveifla fánunum sínum og valhoppuðu 
um svo þau urðu ekki vör við hrakföllin 
heldur.  Þar sem skrúðgangan nálgaðist 
nú Thorsplanið ört var ekkert annað í 
myndinni en að bera höfuðið hátt og 
þramma áfram eftir lúðrasveitaleik.  
Aukinn sársauki gerði vart við sig og 
húsmóðirin fann fyrir svima.  

Sólin lét sjá sig þegar skrúðgangan 
gekk eftir Strandgötunni.  Um leið hlýn-
aði í veðri.  Fjöldi fólks stóð sitthvorum 
megin á gangstéttunum og fylgdist með 
þessari glæsilegu göngu.  Sviminn jókst 
enn frekar og húsmóðirin átti erfitt með 
að ná jafnvægi.  Þegar örfáir metrar voru 
eftir játaði hún sig svo sigraða.  Hún 
datt niður kylliflöt fyrir framan sig á 
stéttina og náði sem betur fer að bera 
hendurnar fyrir sig.  Aðrir göngumenn 
snarstoppuðu til að forðast að stíga á 
uppgefnu húsmóðurina.  

Hruflaðar hendur og eldrjóð-
ar kinnar
Kynnirinn stóð á sviðinu og var í þann 
mund að bjóða alla velkomna.  Með 
undrunarsvip fylgdist hann með að-
förum húsmóðurinnar og kallaði yfir 
mannskapinn;  ,,hey, þú sem liggur 
þarna, er allt í lagi með þig?‘‘  Þetta varð 
að sjálfsögðu til þess að húsmóðirin fékk 
athygli allra viðstaddra meðan hún reis 
á fætur eins tignarlega og kostur var á, 
með marið auga, stóra kúlu á enni, 
hróflaðar hendur og eldrjóðar kinnar.  
Dagskráin var að vanda skemmtileg 
en mest óskaði húsmóðirin þó þess að 
töframaðurinn á sviðinu gæti 
látið hana hverfa.  

Húsmóðirin er ein af 
þeim seinheppnari 
sinnar tegundar og 
deilir ævintýrum 
hversdagsins með 
lesendum blaðsins.

Vortónleikar Kvennakórs Hafnarfjarðar
Kvennakór Hafnarfjarðar heldur 

sína árlegu vortónleika laugar-
daginn 4. maí undir yfirskriftinni Litir 
vorsins.  Líkt og aðrir vorboðar sem 
gleðja okkur með söng sínum hyggst 
kórinn fagna komu vorsins með litríkri 
söngdagskrá.  

Vetrarstarf kórsins hefur verið öfl-
ugt og markast af því að í byrjun júní 
heldur kórinn í tónleikaferðalag til 
Portoroz og Bled í Slóveníu þar sem 
hann mun kynna þarlendum sönglist 
íslenskra kvennakóra.  Æfingar hafa 
verið strangar og vel vandað til laga-
vals en jafnframt hefur verið haldið úti 
öflugri fjáröflun með kökubösurum og 
flóamörkuðum.  Vilja kórkonur þakka 
öllum sem stutt hafa starf kórsins og lagt 

honum lið við fjáröflunina.  Dagskrá 
vortónleikanna að þessu sinni litast að 
einhverju leyti af væntanlegri utanför 
kórsins þar sem kirkjuleg tónlist og ís-
lensk þjóðlög verða í forgrunni.  Að auki 
verða á efnisskrá vortónleikanna íslensk 
og erlend söng- og dægurlög og ættu 
því allir að finna eitthvað við sitt hæfi.

Stjórnandi Kvennakórs Hafnarfjarðar 
er Erna Guðmundsdóttir og undirleik 
annast Antonia Hevesi.  Tónleikarnir 
verða laugadaginn 4. maí í Hásölum við 
Strandgötu og hefjast kl. 16:00.  Miða-
verð er 2500 krónur og fer miðasala 
fram hjá kórkonum og við innganginn.  
Gestum er boðið að þiggja kaffi og 
konfekt í tónleikahléi.

-Fréttatilkynning

Árið 1955 var þessi Chevrolet Bel air einn af  bílavinningunum hjá DaS. Hér tekur Úlfur Indriðason á móti glæsikerrunni. 

Ábendingar um efni í blaðið 
sendist á netfangið:

hafnarfjordur@vedurehf.is hafnarfjordur@vedurehf.is

ÆVINTÝRI HÚSMÓÐURINNAR

Svona bílar fjást ekki lengur en þessi Fiat multipla 600 var einn af vinningunum árið 1958. Lilja Ólafsdóttir var sú 
heppna og vann þennan forláta bíl í happdrætti DaS.

Árið 1978 var þetta parhús við Breiðvang fyrsti vinningur í Happdrætti DaS. Það voru biðraðir útá götu til að sjá dýrðina.
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Fullt nafn:
Hrönn Bergþórsdóttir
Aldur:
51árs
Foreldrar:
Bergþór Jónsson og Jóhanna M. Sig-
urjónsdóttir
Hvert liggja ættir þínar?
Ég er ættuð frá Hafnarfirði, Ólafsvík 
og Akranesi
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Hótelstjóri og eiga bókabúð
Nafn maka:
Ég á voða góðan kærasta sem heitir 
Egill Bjarki Gunnarsson
Starf maka:
Hann er vélstjóri
Börn/barnabörn:
Tvær dætur Silju og Söru Úlfarsdætur 
og tvo ömmuprinsa Sindra og Snævar 
Vignissyni
Stærsti sigurinn?
Ætli það sé ekki þegar ég hljóp Two 
Ocean Marathon í Suður Afríku 56 
km fjallamaraþon í steikjandi hita. Ég 
held að þetta sé og verði mitt stærsta 
hlaup á lífsleiðinni.

Mesta axarskaftið?
Á örugglega nokkur góð en man ekkert 
í augnablikinu
Vandræðalegasta augnablikið:
Uss á mörg vandræðaleg augnablik 
þegar ég rata ekki á staði sem ég þekki 
t.d. þegar ég ruglast aftur á hvorum 
megin ég á að fara á bílaplanið heim til 
Bylgju vinkonu minnar og hún horfir á 
mig út um gluggann og hlær að mér…
einu sinni enn.
Í hvað hverfi býrðu?
Ég er nýflutt á holtið og nýt þess að 
hafa dásamlegt útsýni vítt og breitt, 
yfir golfvöll Keilis, dyngjurnar, Keili 
og Snæfellsjökul
Er Hafnarfjörður áhugaverður til 
búsetu? Ef svo er afhverju?
Hafnarfjörður er yndislega fallegur bær 
og þar finnst mér gott að búa. Það gerir 
mannlífið og bæjarbragurinn. Það er svo 
notalegt að labba um bæinn og heilsa 
öðrum hverjum manni. Hér er líka svo 
stutt í fallega náttúru eins og Ástjörn, 
Helgafell, Hvaleyrarvatn og Sléttuhlíðin 
er í algjöru uppáhaldi hjá mér.
Hefurðu búið erlendis?
Nei, því miður stefni á það í ellinni 
ásamt því að spila golf

Ertu tilfinninganæm?
Já, frekar á það til að tárast yfir ýmsu 
og stundum á óheppilegum stundum.
Ertu rómantísk?
Já, mjög og elska kertaljós enda 
stundum kölluð Rökkurró
Hvað gerir þú þegar þú vilt dekra við 
makann?
Elda lambalundir með villisveppasósu 
og Hasselback kartöflum og kveiki á 
kertum, hann elskar það
Hver er þinn helsti kostur?
Geðgóð og þrautseig
En galli?
Er alltaf til í hitt og þetta og er svo á 
kafi.
Ertu flughrædd?
Nei sem betur fer ekki en ég er vatns-
hrædd
Ferðastu mikið (innanlands eða 
utan)?
Já, bæði innanlands og utan alltaf þegar 
ég hef tækifæri til.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Auðvitað Hafnarfjörður og nágrenni
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Vancouver í British Columbiu í Kanada 
„heaven on earth“ eins og innfæddur 
vinur kynnti staðinn og ég er svo sam-
mála .
Eftirminnilegur staður (afhverju)?
Dolomite fjöllin svo hrikaleg en falleg 
í senn .
Ertu hjátrúarfull?
Já, eða trúuð ég verð alltaf að hafa 
ákveðinn kross á mér sem fyrrverandi 
tengdamanna og tengdapabbi gáfu mér 
þegar ég er að fást við krefjandi verk-
efni.
Trúir þú á líf eftir dauðann?
Já
Hefurðu farið til spákonu og/eða 
trúir þú á slíkt?
Já, ég hef farið til spákonu og miðils. 
Sumt hefur ræst annað ekki það er nú 
bara þannig.
Hver eldar oftast á heimilinu?
Ég hef mjög gaman að því að elda og er 
frekar góður kokkur þó ég segi sjálf frá.
Uppáhaldsmatur?
Indverskur kjúklingur með bönunum 
og naanbrauði ótrúlega góður

Uppáhaldsdrykkur?
Vatn auðvitað
Áttu þér uppáhalds tónlistarmann 
eða tónlist?
Já marga uppáhaldstónlistarmenn, 
hljómsveitin Nýdönsk er í uppáhaldi 
og svo hlusta ég á jass og blues líka.
Uppáhalds bókin?
The book of negroes, söguleg skáldsaga 
eftir kanadíska höfundinn Lawrence 
Hill alveg frábær og ógleymanleg bók.
Uppáhalds leikari :
Ólafía Hrönn að sjálfsögðu hún er svoo 
fyndin og góð leikkona
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Þá finnst mér best að fara út að hlaupa 
og þá fýkur allt burt og ég kem heim í 
ljómandi skapi.

Evrópusambandið, já eða nei (stutt 
rök)?
Ég er enn að melta þetta já eða nei
Ertu ánægður með meirihlutan í 
Hafnarfirði (stutt rök)?
Að mörgu leyti já.
Ertu pólitísk?
Er hægt að komast hjá því?
Ef svo er – hvernig líst þér á umrótið 
í íslenskri pólitík?
Ekkert sérstaklega vel en það verður 
spennandi að sjá hvað gerist á næst-
unni.
Uppáhalds stjórnmálamaður?
Ég held mikið upp á Katrínu Jakobs-
dóttur, klár og skelegg en samt svo 
mikil stelpa. 
Lífsmottó?
Ég get allt sem ég vil er mitt lífsmottó.

Hvaleyrarbraut

Melabraut

Brekkutröð 

Brekkutröð 1 - 220 Hafnar�örður
Sími 565 1944 - Fax 555 1945

Gsm 891 9524 - hagstal@simnet.is

Grétar Guðnason
Vélfræðingur

Ryðfrí, ál, blikk og almenn sérsmíði
Pólýhúðum felgur og aðra málmhluti

Brekkutröð 1 - 220 Hafnar�örður
Sími 565 1944 - Fax 555 1945

Gsm 692 1829 - hagstal@simnet.is

Guðni Guðnason
Vélvirkjameistari

Ryðfrí, ál, blikk og almenn sérsmíði
Pólýhúðum felgur og aðra málmhluti

Brekkutröð 1 - 220 Hafnarfjörður - Sími 565 1944 - Fax 555 1945
hagstal@simnet.is

Pólyhúðum og blásum felgur og aðra málmhluti,  
vönduð og góð vinna

11 ára reynsla

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Hrönn Bergþórsdóttir, núverandi skólastjóri Setbergsskóla og verðandi skólastjóri Víðistaðaskóla:

Nýdönsk er í uppáhaldi

mL systur á Grænudyngju.

með dætrunum Silju og Söru eftir hlaup.



Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

SEX    VW BJALLA!
Sex sinnum á happdrættisárinu verður dregin út 
Volkswagen Bjalla, sportlegur lúxusbíll, 5 milljóna virði.

eða 10 milljónir í peningum.
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Nýtt happdrættisár framundan

5 MILLJÓNIR KRÓNA Í SKOTTINU
á tvöfaldan miða

STYRKTU MÁLEFNI
ALDRAÐRA

MILLJÓNAVINNINGAR
7×6 milljónir og 39×4 milljónir

Fjórtán 3 milljóna króna og sjötíu og átta
2 milljóna króna vinningar á einfaldan miða.

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.
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Góður árangur FH-inga í handknattleik
FH-ingar hafa uppskorið vel í 

handknattleik á tímabilinu.  
Strákarnir í 2. flokki hafa verið 

sigursælir í vetur.  Þeir hafa unnið alla 
þá titla sem í boði voru í vetur og eru 
því bikarmeistarar, deildarmeistarar 
og Íslandsmeistarar.  Síðastnefnda tit-
ilinn unnu FH-ingarnir síðastliðinn 
laugardag þegar þeir báru sigurorð 
af nágrönnum sínum úr Haukum 
32 – 22.  Þjálfarar liðsins eru Guðjón 
Árnason og Árni Stefán Guðjónsson.  

Á laugardaginn urðu FH-ingar Ís-
landsmeistarar í  3. flokki karla.  FH-
ingar sigruðu lið Gróttu örugglega 26 
– 18 í úrslitaleiknum sem fram fór á 
Seltjarnarnesi.  Þetta er annar titillinn 
sem strákarnir vinna á tímabilinu en 
fyrr í vetur hömpuðu þeir bikarmeist-
aratitlinum.  Þjálfarar liðsins eru Árni 
Stefánsson og Sigursteinn Arndal.  

Strákarnir í 6. flokki eldri hjá FH 
hafa aldeilis staðið sig vel í vetur í 
handboltanum.  FH1 vann síðasta 
mót Íslandsmótaraðarinnnar og 
endaði í öðru sæti yfir heildina.  FH2 
vann sína deild í Eyjum um helgina 
og FH3 hefur einnig staðið sig vel.  
Það er því ljóst að framtíðin er björt í 
handboltanum hjá FH.  

Innkaupakerruhlífar til sölu.
Hreint og þægilegt fyrir 
barnið, 3 gerðir.
Sjá www.spurning.is

Úrval af gæludýrafóðri 
Opið 8:30 – 17:30 virka daga 
www.dagfinnur.is

SkólavörðuStíg 35a – Sími 552-3621

HumarhúsiðHumarhúsið

101 Reykjavík · humarhusid@humarhusid.is 
Amtmannsstíg 1   sími: 561·3303

101 Reykjavík · humarhusid@humarhusid.is 

Þegar njóta á 
     kvöldsins...
Þegar njóta á 
     kvöldsins...

Stjarnan stefnir á að  
vera á meðal þeirra bestu
Undirbúningur Stjörnunnar 

fyrir Pepsideildina sem 
hefst næstu helgi hefur 

gengið ágætlega.  Að sögn Magnúsar 
Viðars Heimissonar, rekstrarstjóra 
knattspyrnudeildar Stjörnunnar fékk 
liðið strax í haust nýja þjálfara.  Logi 
Ólafsson tók við af Bjarna Jóhannssyni 
sem hafði komið liðinu á þann stað sem 
það er í dag og átti gríðarlega mikinn 
þátt í því að Stjörnuliðið er orðið eitt af 
bestu liðum deildarinnar.  Rúnar Páll 
Sigmundsson tók við sem nýr aðstoðar-
þjálfari af Kristni Lárussyni sem hafði 
verið aðstoðarþjálfari Bjarna. 

æfingaferð til Spánar
,,Stjörnuliðið hefur spilað þó nokkra 
æfingaleiki á undirbúningstímabilinu 
og hefur árangurinn verið ágætur,‘‘ 
segir Magnús.  Liðið fór í æfingaferð 
til Spánar í byrjun apríl sem tókst mjög 
vel og þjappaði leikmannahópnum vel 
saman. Aðspurður segir Magnús að 
nokkrir nýir leikmenn hafa gengið til 
liðs við félagið.  Veigar Páll Gunnars-
son spilaði á sínum yngri árum með 
liðinu en hefur spilað í atvinnu-
mennsku í næstum 10 ár.  Ólafur Karl 
Finnsen kom heim aftur eftir að hafa 
spilað með liði Selfoss í fyrra.  Þá kom 
Kennie Chopart aftur til félagsins en 
hann spilaði sitt fyrsta tímabil með 
Stjörnunni í fyrra.  Tveir Danir hafa 

gengið í raðir Stjörnumanna en það 
eru þeir Martin Rausenberg og Michael 
Præst.  Norðmaðurinn Robert Sandnes 
spilar einnig með Stjörnunni í sumar 
en hann spilaði með liði Selfoss í fyrra 
undir stjórn Loga.

Rétt misstu af Evrópusæti
Magnús segir að liðið hefur einnig 
misst tvo leikmenn.  En stærsti missir-
inn er þó án efa Alexander Scholz sem 
var langbesti leikmaður liðsins í fyrra.  
Alexander var seldur til Lokeren í Belgíu 
síðastliðið haust. Ellert Hreinsson sem 
spilaði með félaginu í nokkur ár ákvað 
að snúa aftur heim í Breiðablik.  

Árangur Stjörnumanna síðast-
liðin tvö tímabil hefur verið góður 
að sögn Magnúsar.  Liðið rétt missti 
af Evrópusæti og hefur endað í einu 
af efstu sætunum.  ,,Það má því segja 
að það að ná Evrópusæti og vera á 
meðal þeirra bestu í deildinni sé eitt 
af aðalmarkmiðum liðsins í sumar,‘‘ 
segir Magnús.  Fyrsti leikur liðsins 
verður þann 6. maí á móti KR og fer 
leikurinn fram kl 19:15 í Frostaskjóli. 
Fyrsti heimaleikur liðsins verður þann 
12. maí kl 19:15 en þá tekur liðið á 
móti Víkingi frá Ólafsvík. 

LHÞ

2. flokkur. Mynd:  Eyjólfur Garðarsson

3. flokkur. Mynd:  Eyjólfur Garðarsson

6. flokkur.  Mynd:  Brynja Traustadóttir
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Systkinin Guðný og Einar Eyjólfsbörn
Á myndinni eru: Guðný Eyjólfs-

dóttir f. 19. október 1927 d. 17. 
júlí 1997 og Einar Eyjólfsson f. 13. 
apríl 1924 d.9. janúar 1947. Systkinin 
eru bæði fædd í Reykjavík en komu til 
Hafnarfjarðar ásamt fjölskyldu sinni 
árið 1927. Guðný giftist Kristjáni Þor-
valdssyni verslunarmanni árið 1946. 
Búskap byrjuðu  þau í Hafnarfirði en 
fluttu síðar til Reykjavíkur.

Einar fór skömmu eftir fermingu að 
sigla með togurum, hann lauk síðar 
prófi úr stýrimannaskólanum með 
ágætis einkunn.  Einar féll útbyrðis 
og drukknaði er hann var við vinnu á 
botnvörpungnum Maí.  Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar stóð fyrir minningar-
athöfn um hann í Hafnarfjarðarkirkju.

Önnur systkin Guðnýjar og Einars 
voru Reynir Eyjólfsson f. 19.nóvember 
1927 d. 17. júlí 1997 og Björg Eyjólfs-
dóttir f. 1. apríl 1930 d. 28. nóvember 
1996

Foreldrar systkinanna voru Guðlín 
Jóhannesdóttir f. 30.júní 1896 d.10. maí 

1982 og Eyjólfur Kristjánsson verslun-
armaður og síðar sparisjóðsgjaldkeri í 
Hafnarfirði  f.18. janúar(óvíst um ár-
tal) d. 5. maí 1947. Fjölskyldan bjó á 
Jófríðarstaðavegi 15 hér í bæ.

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

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242

Allan sólarhringinn

Komum heim til 
aðstandenda ef óskað er

sFlat

VaVV

aSverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
HAFNARFJARÐAR

SKIPHOLTI 17 - 105 REYKJAVÍK      SÍMI 588 4699      FAX: 588 4696      VEFSÍÐA: WWW.OBA.IS      NETFANG: OBA@OBA.IS 

Þjónusta til frambúðar! 

Fjölnotatæki - lita og s/h 
Laserprentari 

Ljósritunarvél 

Skanni 

Faxtæki 

Hagkvæmt í rekstri 

Spjaldtölvur 
OliPad3 spjaldtölvur - Android 4 

10,1” skjár 

Þunnar og þægilegar 

Fá góða dóma í Morgunblaðinu 

Bæj ar blað ið Hafn ar fjörð ur og 
Byggða safn Hafn ar fjarð ar  birta 
mynd ir í  hverju tölu blaði úr 

 safni Byggða safns ins. Til gang ur inn er 
að  leita lið sinn is íbúa bæj ar ins við að 
nafn greina fólk ið á mynd un um. Átak 
stend ur yf ir hjá Byggða safn inu við að 
skrá mynd ir í eigu safns ins en Ljós-
mynda safn Byggða safns Hafn ar fjarð ar 

varð veit ir í kring um 140 þús und film ur, 
mynd ir og gler plöt ur. Ef þú þekk ir 
fólk ið á mynd un um, vin sam leg ast 
 hafðu sam band við Byggða safn ið með 
því að  senda tölvu póst á net fang ið:
ro sak ar en@hafn arfj ord uris,  senda 
bréfa póst til safns ins á heim il is fang ið 
Strand götu 4, eða  hringdu í síma 585-
5780.

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN?
Bjartir dagar er lista- og menningarhátíð Hafnarfjarðar og hún er haldin um mánaðamótin maí og júní hvert ár.

Svar:

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Nafn á eiganda þessarar myndar er nokkuð á reiki. Hún gæti verið í eigu Guðmundar Guðmundssonar eða Guðbjargar 
Oliversdóttur. myndin er tekin í apríl 1941.

Ingibjörg Ögmundsdóttir er skráð fyrir myndinni sem hér sést Hún er tekin í október 1940.

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð

NÝ MYND

NÝ MYND



Skeifan 2 - 108 Reykjavík 
Sími 530 5900 - www.poulsen.is

Gerum við 
framrúður og 
skiptum um 
bílrúður fyrir öll 
tryggingafélög

Framrúður 
Hliðarrúður
Afturrúður
Bílrúðuviðgerðir
Vinnum fyrir öll tryggingafélög

í meira en 100 ár

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Hringdu og við 
gerum tilboð, þér að 
kostnaðarlausu.

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Við hjá Bor ehf. erum sérfræðingar 
í steypusögun og kjarnaborun

Nánari upplýsingar: 
Guðjón Þór, S: 895 9490

borehf@simnet.is



LOFTVERKFÆRI.IS

Við erum umboðsaðilar Autel
bilanagreiningarbúnaðar fyrir bíla

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.

Meira á  www.auteltech.is
Verð aðeins: 12.590.-kr

Þú átt heima
 hjá okkur!

.is
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!


