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Allar gerðir
bætiefna fyrir
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og gírkassa
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Allt á einum stað

GlerPró ehf. Kaplahrauni 8  220 Hafnarfjörður

Framrúðu ísetningar
Framrúðu viðgerðir

Bílljósaviðgerðir
Smáviðgerðir

848 7007 453 7075 776 8600

Framrúðu og bílljósaviðgerðir

Allar viðgerðir á framrúðum eru bíleiganda að kostnaðarlausu. 
Vinnum fyrir öll tryggingafélög. 

Framrúðuviðgerðir og framrúðuskipti

GlerPró ehf. Funahöfði 13 .110 Reykjavík
848 7007 - 776 8600

www.glerpro.is - glerpro@gmail.com

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Eru köngulærnar að plaga þig?

Eitra fyrir köngulóm, roðamaur,  
silfurskottum, maðk og fleiru.

Magnús sími  863-1291

12. júlí 2013
15. tölublað 3. árgangur g a r ð a b æ r UMHVErFISVOTTUð PrENTUN

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

Á útilífsnámskeiði hjá skátunum
Þessir flottu krakkar voru á útilífsnám-

skeiði hjá Hraunbúum á miðviku-
daginn og létu vel af sér. Leiðbein-

andi á námskeiðinu sem hefur starfað með 
börnum í allt sumar segir að í heildina litið 

hafi starfið gengið vel í sumar þrátt fyrir að 
hitastigið væri með lægra móti.  Á nám-
skeiðinu læra krakkarnir ýmis atriði varð-
andi útilíf og ferðalög og farið er í útilegu á 
Hvaleyrarvatni í lok námskeiðs.

Leiðbeinandinn sagði að foreldrarnir 
mættu búa sín börnin betur því oft væru 
þau orðin illa blaut  um hádegi þar sem rignt 
hefur óvenju mikið að undanförnu.    
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húsnæði í boði
Til leigu snyrtilegt ca 80 m² 

skrifstofuhúsnæði við Reykjavíkur
veg í Hfj. Laust strax. Uppl. Í s. 695 

1095 eða gyda@fastko.is

húsnæði óskast
Hjón, 35 ára lögfræðingur og 38 

ára tölvunarfræðingur í sjálf stæð 
um rekstri óska eftir 34 herb 

íbúð í Hfj. til leigu frá júlí/ágúst. 
Erum traust og reglusöm. Reyklaus 

með 2 sætar innikisur. Mjög 
áreiðanlegir leigjendur. Uppl. í síma 
8681379 eða elsaedv@gmail.com

þjónusta
Tölvuviðgerðir alla daga, kem á 

staðinn, hægstætt verð.  
Sími 664 1622 - 587 7291.

Tölvuaðstoð og viðgerðir 
Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun.  

Apple* & Windows. Kem í 
heimahús. Sími 849 6827 - 

hjalp@gudnason.is

Bílaþrif. Kem og sæki.  
Alþrif, þvottur, bón og vélarþvottur.  

Úrvals efni. Hagstætt verð. 
Uppl. í s. 845 2100.

Betri líðan. Mæli þyngd og ástand 
líkama þíns. Ókeypis. Gerður 

Hannesdóttir sjálfstæður 
dreifingaraðili Herbalife, gsm.  
865 4052, ghmg@internet.is

Garðumhirða, garðsláttur.  
Góð tæki, vanur maður.  

Uppl. í s. 845 2100.

til sölu
Nýtt drengjahjól, Nitro Prostyle. 

Tilboð. Uppl. í s. 848 1416.

smáauglýsingar 
aug l y s i n gar@f jardarpos t u r i n n . i s 

s ím i  5 6 5  3 0 6 6
A ð e i n s  f y r i r  e i n s t a k l i n g a .  

V e r ð  a ð e i n s  5 0 0  k r.  m . v .  m a x  1 5 0 
s l ö g .  M y n d b i r t i n g  7 5 0  k r. 

Tapað - f u n d i ð  o g  fæs t  g e f i n s :  FR Í TT

R e k s t r a r a ð i l a r :
F á i ð  t i l b o ð  í  r a m m a a u g l ý s i n g a r !

www.fjardarposturinn.is
– bæjarblað Hafnfirðinga!

Vantar þig pípara?
Getum bætt við okkur verkefnum

Viðgerðir, viðhald, nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð - tímavinna.

Upplýsingar í síma 869 4808
Heimslagnir ehf.

Sýning Guðlaugs
Sýning Guðlaugs Bjarnasonar 
myndlistarmanns á gömlum og 
nýjum  verkum í Samfylkingarhúsinu 
hefur verið framlengd og verður opin 
17.20. júní kl. 1418.

Í Hellisgerði með Birni
Í kvöld, fimmtudag kl. 20, býður 
Hafnarborg upp á gönguferð um 
Hellisgerði í fylgd með Birni Bøgeskov 
Hilmarssyni, garðyrkjustjóra Hafnar-
fjarðar, sem segir frá garðinum. 

Hellis gerði í Hafnarfirði sem er einn 
elsti opin beri skrúðgarður á Íslandi, en 
garðurinn var stofnaður í júní 1923 og 
verður því 90 ára nú í sumar. 

Skrúðganga á 17. júní
Gengið verður frá Ásvöllum kl. 13 og  
gengið eftir Ásbraut og Strandgötu. 
Formleg dagskrá er í miðbænum kl. 
13-19.

Sendið stuttar tilkynningar á 
ritstjorn@fjardarposturinn.is

menning & mannlíf

Flóamarkaðurinn 
Dalshrauni 5

Opið 12-18  
laugardag og sunnudag

Íþróttafólk og aðstandendur 
íþróttafélagsins Fjarðar troðfyllti 
samkomusal Skátafélagsins 
Hraun búa á árlegri uppskeruhátíð 
sem haldin var 1. júní síðast
liðinn. Á uppskeruhátíð eru 
íþrótta maður og kona Fjarðar 
val in, og viðurkenningar veittar 
fyrir framúrskarandi árangur og 
ástundun á æfinga og keppnis
tíma bilinu. Að þessu sinni var 
það Kolbrún Alda Stefánsdóttir 
sem valin var íþróttakona Fjarðar 
og Hjörtur Már Ingvarsson 
íþróttamaður Fjarðar. Þau hafa 
keppt í sundi hér og erlendis með 
góðum árangri á tímabilinu og 
undirbúa sig nú fyrir þátttöku á 
heimsmeistaramótinu sem fram 
fer í Kanada í sumar. 

Sverrir Þór Sverrisson 
(Sveppi) kom og aðstoðaði 
þjálfa ra að veita viðurkenningar 
og skemmti viðstöddum. Þá 
buðu félagsmenn upp á alíslenskt 
hnallþóruhlaðborð sem við
staddir gerðu góð skil á meðan 
yngsta fólkið skemmti sér við að 
hoppa í hoppukastala sem komið 

hafði verið fyrir utan dyra í 
tilefni dagsins. Og veður guðirnir 
gerðu hlé á milli skúra þennan 
daginn svo börnin gætu skemmt 
sér á þessum frábæra degi. Nú 
leggst starfsemi Fjarðar í dvala 
yfir sumarmánuðina, og byrjar 
svo af fullum krafti aftur í haust. 

Fylgist með á www.fjordur.com 
og verið með næsta vetur. 

Kolbrún og Hjörtur 
íþróttafólk Fjarðar

Kolbrún Alda Stefánsdóttir og Hjörtur Már Ingvarsson.

Yngsti sundhópurinn ásamt þjálfara Ólafi Þórarinssyni og Sveppa.

Undanfarna mánuði hefur um 
hverfis og framkvæmdaráð Hafn
ar  fjarðar bæjar unnið að undirbún
ingi þess að innleiða Blátunnuna 
og almenna flokkun pappírs frá 
öðru sorpi í bænum. Byggir sú 
vinna á sameiginlegri ákvörðun 
allra sveitarfélaga á höfuðborgar
svæðinu um að hefja 
end ur vinnslu á sorpi 
heima fyrir með þessum 
hætti. Í ágúst nk. mun 
Hafnarfjarðarbær dreifa 
Blátunnum til allra 
heim ila í bænum. Í þær 
má setja dagblöð og 
tímarit, allan skrifstofu
pappír, pítsu og pappa
kassa, bækur, kiljur, aug
lýsingabæklinga og 
drykkjarfernur. 

Markmiðið með flokkuninni er í 
raun fjölþætt. Til að mynda dregur 
markviss flokkun úrgangs úr urð
un og stuðlar þar með að lægri 
kostn aði við meðhöndlun og förg
un úrgangs. Þá stuðlar flokkun og 
endur vinnsla einnig að betri nýt
ingu náttúruauðlinda og má gera 
ráð fyrir að endurvinnsla SORPU 
á pappír minnki meðal annars 
ágang á skóga. Flokkaður úrgang
ur er líka verðmæti sem er skyn
sam legt að nýta. Pappír er til dæm
is ekki rusl heldur efni sem hægt er 
að nota aftur og aftur. Niðurstaðan 
er því sú að endurvinnsla pappírs 
sé hagkvæm og henni fylgi einnig 
umhverfislegur ávinningur.

Kópavogur og Mosfellsbær inn
leiddu Blátunnufyrirkomulagið í 
fyrra og Reykjavíkurborg lauk við 
innleiðingu þess í vor. Reynsla 
þess  ara sveitarfélaga er góð og 
hef ur magn pappírs sem flokkaður 
er frá öðru rusli og skilað í bláu 
tunnuna tvöfaldast á milli ára í 
Reykjavík. Í apríl í fyrra var til að 
mynda 80 tonnum af pappír skilað 

til endur vinnslu en 160 tonnum í 
apríl 2013.

Sorpa er móttökuaðili fyrir allan 
pappír úr Blá tunn unni, og kemur 
hon um til endurvinnslu. Pappírinn 
er pressaður í bagga í móttökustöð 
Sorpu í Gufunesi og þaðan er hann 
sendur til Svíþjóðar þar sem IL 

Recycling endur vinnur 
nýjar vörur úr honum.

Í Hafnarfirði verður 
boðið uppá ýmsa r 
lausnir, meðal annars 
fyrir fjölbýli og verða 
þær auglýstar og kynntar 
fyrir bæjar búum í sumar. 
Húsfélög munu að þessu 
tilefni fá sendan kynn
ingar  bækling sem 
innheldur upp lýsing ar 

um þær leiðir sem hægt er að fara 
við innleiðingu Blátunnu fyrir
komulagsins og pappírsflokk unar í 
fjölbýlum. Í ljósi þess að pappír er 
að meðaltali um 40% af heildar
sorpi hvers heimilis má gera ráð 
fyrir að í flestum tilvikum verði 
óhætt að fækka svörtum tunnum í 
stað þeirra bláu.

Samhliða dreifingu Blátunnunar 
verður þeim tilmælum beint til 
íbúa að þeir setji ekki málma með 
í ruslapokunum í svöru tunn urnar, 
heldur skoli þá og setji beint í 
tunnurnar. Á móttökustað Sorpu í 
Gufunesi eru málmarnir síðan 
flokk aðir frá öðru sorpi með sér
stökum tæknibúnaði og nýttir til 
endurvinnslu.

Hægt að nálgast ýmsar upplýs
ingar um Blátunnuna á www.
blatunna.is og vil ég óska öllum 
íbúum Hafnarfjarðabæjar til ham
ingju með þetta stóra og mikilvæga 
skref. Ég hlakka til að stíga það 
með ykkur.

Höfundur er formaður um 
hverfis og framkvæmdaráðs 
Hafnarfjarðarbæjar.

Stígum skrefið saman

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

&SkotturSkæruliðar
BARNAFATAVERSLUN - CHILDREN STORE  
ÍSLENSK HÖNNUN - ICELANDIC DESIGN

KIKTU TIL OKKAR 
´

SUÐURGÖTU 25, HAFNARFIRÐI

VÖNDUÐ OG FALLEG 

BARNAFÖT
LAUGARDAG OG SUNNUDAG  
KL.13:00 - 17:00

30-70%  
AFSLÁTTUR
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Sorpu í Gufunesi og þaðan er hann 
sendur til Svíþjóðar þar sem IL 

Recycling endur vinnur 
nýjar vörur úr honum.

Í Hafnarfirði verður 
boðið uppá ýmsa r 
lausnir, meðal annars 
fyrir fjölbýli og verða 
þær auglýstar og kynntar 
fyrir bæjar búum í sumar. 
Húsfélög munu að þessu 
tilefni fá sendan kynn
ingar  bækling sem 
innheldur upp lýsing ar 

um þær leiðir sem hægt er að fara 
við innleiðingu Blátunnu fyrir
komulagsins og pappírsflokk unar í 
fjölbýlum. Í ljósi þess að pappír er 
að meðaltali um 40% af heildar
sorpi hvers heimilis má gera ráð 
fyrir að í flestum tilvikum verði 
óhætt að fækka svörtum tunnum í 
stað þeirra bláu.

Samhliða dreifingu Blátunnunar 
verður þeim tilmælum beint til 
íbúa að þeir setji ekki málma með 
í ruslapokunum í svöru tunn urnar, 
heldur skoli þá og setji beint í 
tunnurnar. Á móttökustað Sorpu í 
Gufunesi eru málmarnir síðan 
flokk aðir frá öðru sorpi með sér
stökum tæknibúnaði og nýttir til 
endurvinnslu.

Hægt að nálgast ýmsar upplýs
ingar um Blátunnuna á www.
blatunna.is og vil ég óska öllum 
íbúum Hafnarfjarðabæjar til ham
ingju með þetta stóra og mikilvæga 
skref. Ég hlakka til að stíga það 
með ykkur.

Höfundur er formaður um 
hverfis og framkvæmdaráðs 
Hafnarfjarðarbæjar.

Stígum skrefið saman

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

&SkotturSkæruliðar
BARNAFATAVERSLUN - CHILDREN STORE  
ÍSLENSK HÖNNUN - ICELANDIC DESIGN

KIKTU TIL OKKAR 
´

SUÐURGÖTU 25, HAFNARFIRÐI

VÖNDUÐ OG FALLEG 

BARNAFÖT
LAUGARDAG OG SUNNUDAG  
KL.13:00 - 17:00

30-70%  
AFSLÁTTUR

Tré og runnar  
...í garðinn þinn

Kaldárselsvegi • sími 555 6455
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Sr Þórhallur hættir
Séra Þórhallur Heimisson, 

sóknarprestur í Hafnarfjarðar-
kirkju, hefur verið fastráðinn 

kirkjuhirðir við sænsku kirkjuna í 
Falun frá og með 1. september nk. 
Hann hefur því sagt embætti sínu 
sem sóknarprestur við Hafnar-
fjarðarkirkju lausu frá sama tíma. 

Séra Þórhallur hefur þjónað við 
Hafnarfjarðarkirkju frá árinu 1996 
sem prestur og sóknarprestur. 
Undanfarið ár hefur hann verið í 
leyfi og starfað í Falun í Svíþjóð. 
Þetta kemur fram í tilkynningu frá 
Biskupsstofu. 

Leikjanámskeið 
sameinuð
8. - 26. júlí  sameinast leikjanám-
skeið bæjarins og verða á þremur 
stöðum . Í Hraunvallaskóla , Set-
bergsskóla og Víðistaðaskóla. Á 
leikjanámskeiðum ÍTH er boðið 
uppá fjölbreytta dagskrá: íþróttir, 
leikir, göngu – og hjólaferðir og 
margt fleira.

Róló opnaður 
í Setbergi
Í sumar verður starfræktur róló-
völlur í Setbergi við hlið leikskólans 
Hlíðarbergs en hann verður opinn 
frá 8. júlí til og með 2. ágúst.
Opnunartími er frá kl. 8.30-12 og 
13-16.30. Rólóvöllurinn er ætlaður 
börnum á aldrinum 2-6 ára. Börnin 
mega koma með nesti með sér og 
ætlast er til að þau séu klædd eftir 
veðri og með aukaföt.
Áhersla er lögð á að gæsluvöllurinn 
er fyrst og fremst hugsaður sem 
dægradvöl fyrir börnin og ekki 
æskilegt að hann sé nýttur mark-
visst sem gæsla allan daginn.

Námskeið fyrir 
útskrifaða 
leikskólanema
Dagana  7. – 21. ágúst, eða frá því 
að sumarlokun leikskólanna lýkur 
og þar til starf grunnskólanna hefst 
með formlegum hætti, býður ÍTH 
upp á fjölbreytt og uppbyggileg 
námskeið fyrir útskriftarhópa leik-
skólanna í öllum frístundaheim-
ilum bæjarins.
Námskeiðin eru frá kl. 8:00 – 17:00 
en einnig er í boði að vera hálfan 
daginn. Hefðbundinni dagskrá 
lýkur kl. 16:00 en til kl. 17:00 er 
róleg innivera, frjáls leikur o.fl.

Garðabær:

Fötluðum 
ungmennum 
boðið starf 
og frí stunda-
úrræði
Öll ungmenni í Garðabæ sem sóttu 
um starf fengu tilboð um starf hjá 
bænum. Fötluðum ungmennum 
hefur að auki staðið til boða sér-
stakt frístundaúrræði eftir hádegi 
að verkefnum loknum þar sem þau 
geta dvalið saman í góðu yfirlæti 
hjá verkefnisstjóra sumarstarfa 
fatlaðra ásamt stuðningsaðilum 
verkefnisins. 
Úrræðið hefur mælst vel fyrir.

STUTT OG LAGGOTT

Auglýsingasíminn er 
578 1190
Netfang: 

auglysingar@fotspor.is

Ný kynslóð 
sólarkrema

Lækjargötu 34 • Hafnarfirði • Opið þriðjudaga kl 14 - 18
Sími 565 0500 • 897-1923

Swiss Nature fást á vefsíðunni www.scincare.is eða í 

Ný kynslóð 
sólarkrema

Lækjargötu 34 • Hafnarfirði • Opið þriðjudaga kl 14 - 18
Sími 565 0500 • 897-1923

Swiss Nature fást á vefsíðunni www.skincare.is eða í 

Ábendingar 
um efni í blaðið 

sendist á  
netfangið: hafnarfjordur@vedurehf.is

Framhaldsskóla-
braut aflögð í 
Hafnarfirði
Ekki til fjármagn til að halda rekstri áfram

Framhaldsskólabraut sem star-
frækt hefur verið í Hafnarfirði 
undanfarið ár, mun að óbreyttu 

ekki starfa næsta vetur. Á brautinni 
eru nemendur sem þurfa lengri tíma 
til að ljúka náminu en gengur og gerist 
í almennu framhaldsskólanámi. 

Í bréfi sem forsvarsmenn 
námsleiðarinnar hafa sent bæjaryfir-
völdum kemur fram að lokun braut-
arinnar hafi komið aðstandendum á 
óvart. Um 20 nemendur séu skráðir til 
náms á brautinni í haust en raunin hafi 
verið sú að fleiri hafi bæst í hópinn er 
nær dregur upphafi skólaársins. 

Í umsögn bæjarráðs um málið 
segir að fyrir liggi ákvörðun skóla-
stjórnenda Iðnskólans og Flens-
borgarskólans um fjölgreinabrautina 
enda sé málið á forræði ríkisins og 
viðkomandi framhaldsskóla. 

Brautin var stofnuð haustið 2012 
í tilraunaskyni í eitt ár en ekki þykir 
vera rekstargrundvöllur fyrir henni 
í núverandi mynd. Verið er að þróa 
námsbraut í Iðnskólanum í takti við 
aðrar framhaldsskólabrautir sem 
starfræktar eru í mörgum framhalds-
skólum.

Skemmtileg námsferð Flensborgara í sumar: 

Real Madrid 
á heimavelli,  
konungshallir 
og listasöfn 
Hópur nemenda Flensborgar-

skólans fóru fyrr í sumar í 
námsferð til Madrídar undir 

leiðsögn Erlu S. Ragnarsdóttur, sögu-
kennara og Thelmu Bjarkar Sigurðar-
dóttur, spænskukennara. Nemendurnir 
höfðu setið áfanga í skólanum um sögu 
Spánar, spænska menningu og æft sig í 
tungumálinu og voru því vel undirbúnir 
fyrir ferðina. Einnig sáu nemendur al-
farið um fjáröflun til ferðarinnar og 
stóðu m. a. fyrir kvöldverðarboði þar 
sem boðið var upp á sangríu og suð-
ræna súpu og erindi Kristins R. Ólafs-
sonar, fréttaritara og Madrídarbúa til 
margra ára, um borgina. 

Þegar til Madrídar var komið voru 
helstu söguslóðir borgarinnar skoð-
aðar. Nemendur höfðu unnið verk-
efni um stjórnskipulag Spánar og því 
var hin glæsilega konungshöll í miðri 
Madrídarborg heimsótt ásamt Prado 
safninu, þar sem helstu málverk lista-
sögunnar voru skoðuð. IES mennta-
skólinn var heimsóttur og þar var ým-
islegt sem vakti athygli nemenda eins 
og t. d. klæðaburður spænsku nem-
endanna, sem Flensborgurum þótti 
alls ekki hæfa hitastigi, lengd skólaárs 
og strangt umhverfi skólans. Og engar 
tölvur voru sjáanlegar. 

Einnig var farið á vettvang hryðju-
verkaárásar sem framin var á helstu 
járnbrautastöðvum borgarinnar í mars 
2004; Atocha lestarstöðin var heimsótt 
þar sem búið er að reisa minnismerki 
um þá sem létust í árásinni en einnig 
var trjálundur í El Retiro-almennings-
garðinum skoðaður þar sem búið var 
gróðursetja 191 tré, jafnmörg fórn-
arlömbunum. 

Og þar sem ungt fólk er á ferð er 
ýmislegt sér til gamans gert. Elstu 
veitingastaðir borgarinnar voru 
heimsóttir, dýragarður borgarinnar 
skoðaður, farið var á síðasta heimaleik 
Real Madrid þessa keppnistímabils 
sem jafnframt var kveðjuleikur hins 
alræmda knattspyrnuþjálfara, José 
Mourinhos og síðast en ekki síst sáu 
nemendur söngleikinn El Rey Leon, 
eða Konung ljónanna. Nemendur voru 
afskaplega hrifnir af þessari nútíma-
legu útfærslu á hinni klassísku sögu 
Shakespeares um Hamlet. Þeir nutu 
þess að syngja um félagana Simba og 
Nala á spænsku og var mikið hlegið, 
grátið og klappað með. Ógleymanleg 
sýning og ógleymanleg ferð Flens-
borgara til höfuðborgar Spánar sum-
arið 2013. 

Erla Ragnarsdóttir

Nemendur í Bosque del Recuerdo – trjálundi í El Retiro garðinum til minningar 
um fórnarlömb hryðjuverkanna í Madríd árið 2004. 

Flensborgarar á skólabekk í Menntaskóla í Madríd.

www.fotspor.is



Hvað er ég að gera,
spyrðu! 

Dalshraun 13 • 220 Hafnarfjörður
Sími 565 0000 • Fax 555 3332
glerborg@glerborg.is • www.glerborg.is

Glerborg í 40 ár

Ég er að sýna
ábyrga starfshætti
Ég heiti Aron og er söluráðgjafi hjá Glerborg. 
Þegar ég lofa viðskiptavinum mínum CE vottun, 
þá er það vegna þess að ég framkvæmi mín eigin 
próf og get lagt nafn mitt og heiður að veði.

merkt
framleiðsla
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Íslandsmeistaramót  
í þríþraut á sunnudaginn
Á sunnudaginn fer fram þrí-

þrautarkeppnin HERBALIFE 
hálfur járnmaður. Keppnin 

er Íslandsmeistaramót í þríþraut og 
hefst við Ásvallalaug. Keppt verður í 
tveimur aldursflokkum, 18 – 39 ára 
og 40+, bæði í kvenna- og karlaflokki. 
Hilmar Ingimundarson er meðlimur í 
þríþrautafélagi 3SH sem sér um fram-
kvæmd keppninnar en félagið er hluti 
af Sundfélagi Hafnarfjarðar. Hann segir 
að keppt verði í 1900 metra sundi, 
90 km hjólreiðum og hálfmaraþoni, 
21,1 km. Bæði verður keppt í einstak-
lings- og liðakeppni. Nú þegar eru 66 
einstaklingar skráðir til leiks og 24 lið. 
Í hverju liði eru þrír keppendur sem 
skipta þrautunum á milli sín. 

Keppnin hefst í Ásvallalaug með 
sundi en síðan verður hjólað meðfram 
Krísuvíkurvegi og að lokum hlaupið 
hálfmaraþon í Vallarhverfinu. Þetta í 
sjöunda sinn sem keppnin er haldin í 
Hafnarfirði. Hilmar segir að áhuginn á 
keppninni hafi aukist gríðarlega mikið 
og sérstaklega sé gaman að sjá aukn-
ingu í kvennaflokki síðastliðin tvö ár. 

Langur og strangur undir-
búningur að baki
En hvernig undirbýr maður sig fyrir 
keppni sem þessa? Hilmar segir að 
langur og strangur undirbúningur sé 

að baki hjá flestum keppendum sem 
unnið hafa markvisst að keppninni 
frá því í haust. Allir geta skráð sig til 
leiks og keppendur eru með mismun-
andi bakgrunn. Meðal keppenda er 
afreksfólk í íþróttum. Hilmar segir að 
vel gangi að skipuleggja keppnina en 
henni fylgir mikill kostnaður. 

, , Því er stuðningur Herbalife 
mikilvægur. Einnig er verðlaunaféð 
sem þeir koma með núna gríðarleg 
lyftistöng fyrir þessa stærstu og erfið-
ustu þríþrautakeppni landsins, ‘‘ bætir 
Hilmar við. Veitt verða vegleg verðlaun 
fyrir þrjú efstu sætin í bæði karla- og 

kvennaflokki. Hilmar er þakklátur 
Hafnarfjarðarbæ fyrir að styðja félagið 
í að halda keppnina. 

Þríþrautardeild SH leggur stund 
á sund, hjólreiðar og hlaup. Deildin 
var formlega stofnuð þann 16. sept-
ember árið 2010. Stefnan var sett á að 
hámarka árangur, lífsgæði og vellíðan 
félagsmanna. Hilmar segir að mark-
miðið sé að bjóða félagsmönnum upp 
á bestu mögulegu forsendur til að 
þróa hæfileika sína í þríþraut. Nánari 
upplýsingar um keppnina má nálgast 
á heimasíðu þríþrautardeildarinnar, 
www.3sh.is -LHÞHAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Þessa dagana renna sólarlandaferðir út sem heitar lummur. Landsmenn 
hafa fengið sig fullsadda af köldum rigningardögum, tíðarfar sem 
margir upplifa sem allsherjar svik þar sem menn hafi í bjartsýni sinni 

talið sig eiga rétt á hlýju sumri eftir kaldan vetur. Heyrst hefur af fólki sem 
stikar stórum skrefum inn á ferðaskrifstofu á þriðja degi sumarleyfis síns og 
vill fá ferð til útlanda „ bara eitthvað- hvað er laust“. Veitingastaðir, sem treysta 
á  viðskiptavini sem staldra lengi við utanhúss og njóta sólarinnar dagspart 
eða svo, sjá fram á rýr viðskipti þetta sumarið. Færri sækja sundlaugarnar 
suðvestanlands og sala á grillkjöti hefur ekki verið minni um árabil. En er 
þetta eitthvað nýtt?

Í minningunni var alltaf gott veður á sumrin. Leikjanámskeið voru sótt á lóð-
inni við Víðistaðaskóla og glæsibyggingar reistar í Kofaborg. (Hvernig stendur 
á því að þær voru aflagðar?)  Þess á milli voru  stórbú sett upp í hrauninu og 
krakkarnir í hverfinu sameinuðust í leik á kvöldin. Þegar opinber gögn eru 
skoðuð þá kemur ýmislegt í ljós. Á árinum 1965 til 1986 ríktu kuldaskeið á 
Íslandi, þá var hitastigið talsvert lægra en var árin á undan. Eftir það tók við 
hlýindaskeið sem sjálfsagt náði hámarki sumarið 2012. Kannski er komið 
að því að nýtt kuldaskeið taki við hér á landi  í takti við eðlilegar sveiflur í 
hitafari en of snemmt er að fullyrða slíkt.

En örvæntið eigi, útlit er fyrir afbragðsveður í ágústmánuði sem hefur sannað 
sig sem afar góður tími til ferðalaga síðustu ár.

Nú tekur við sumarleyfi á ritstjórn Bæjarblaðsins Hafnarfjarðar/ Garðabæjar 
og við mætum galvösk til leiks með nýtt blað föstudaginn 9. ágúst.

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Sumur  
bernskunnar  
endurtekin

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:
Hvaðan komu nunnurnar sem fyrst bjuggu  
í Karmelklaustrinu við Ölduslóð?

Meistaramót Íslands 11-14 ára í Kaplakrika: 

FH-ingar stóðu sig vel á mótinu
Dagana 22. -23. júní var FH 

gestgjafi Meistaramóts Ís-
lands 11-14 ára. Mótið fór 

fram í frábæru veðri en keppendur 
voru hátt í 300. Flestir keppendur 

komu frá HSK/Selfossi en FH sendi 
rúmlega 30 keppendur til leiks. Nær 
allir keppendur FH settu persónuleg 
met í hinum ýmsu greinum frjálsra 
íþrótta og breiddin var mikil í liðinu. 

Margir FH-ingar unnu til verðlauna 
en sá FH-ingur sem vann til flestra 
verðlauna var Þórdís Eva Steinsdóttir 
en hún sigraði í 6 greinum og Guð-

björg Bjarkadóttir sem sigraði í tveimur 
greinum. Alls unnu FH-ingar til 12 
gullverðlauna auk fjölda silfur- og 
bronsverðlauna. 

FH sigraði í stigakeppni 13 ára pilta 
og 13 ára stúlkna auk þess sem liðið 
varð í þriðja sæti í heildarstigakeppn-
inni. 

Guðbjörg Bjarkadóttir sigrar í 100m hlaupi í flokki 14 ára stúlkna

800m pilta 13 ára. Hinrik Snær Steinsson í forystu en hann varð í 2. sæti.  Myndir: Steinn Jóhannsson

Mynd: Egill Ingi Jónsson

HaFnaRFjöRðuR / 
gaRðabæR

keMuR næSt út 
FöStudaginn  

9. ÁgúSt



Frábærir nýir kæliskápar
frá SAMSUNG

Úrval
þvottavéla
frá Samsung.
Hágæða vélar.
Verð frá
kr. 109.900

Treystu
Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 159.900

12 mánaða
vaxtalausar
raðgreiðslur

Úrval Samsung kæliskápa
á góðu verði.
Dæmi - hér sýndur:
178 cm hár hvítur skápur
kr. 129.900

Bjóðum fáein tæki á kynningarverði!

42" · UE 4 2 F5 0 0 5 A K  · Kr. 159.900,- // 46" · UE46F5005AK  · Kr. 179.900,-  

Ný og glæsileg Samsung sjónvarpstæki

NÝR SAMSUNG LED SKJÁR · 100 Hz · Full HD–1920x1080p · Mega skerpa · USB: kvikmyndir, ljósmyndir, 
tónlist · Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2 · Tengingar: 2xHDMI, 1xUSB, 1xScart, Komponent, Komposit · Heyrnartól    

Samsung 5005  línan – árgerð 2013 er komin

// HAFNARGÖTU 25 · KEFLAVÍK · SÍMI 421 1535 · ORMSSON.IS

Sjá nánar á:
samsungsetrid.is
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Frábær feðafélagi!
Einangraður kælikistill undir matvöru

65 lítra kælikistillinn er sérlega hentugur í útileguna, í veiðitúrinn eða í sumarbústaðinn. 
Hann er þéttur, vel einangraður og lætur hitastigið úti ekki hafa teljandi áhrif á sig. 
Kælikistillinn heldur matvörunni þinni kaldri og ferskri í langan tíma. 
Kistillinn er nettur og meðfærilegur með traustum handföngum, læsingu og lömum á lokinu.

Ferðafélagi sem heldur öllum í góðu skapi á ferðalaginu!

Framkvæmdir við 
nýjan miðbæ ganga vel
Sprengivinna vegna fram-

kvæmdanna á Garðatorgi 
er hafin. Framkvæmdirnar 

hófust 11. júní sl. og ganga sam-
kvæmt áætlun. Fyrsti áfangi þeirra 
er gerð bílakjallara á Garðatorgi 
og er sprengivinnan liður í þeirri 
framkvæmd. Gert er ráð fyrir að 
sprengivinnan standi í 4-6 vikur 
og að sprengt verði 2-5 sinnum á 
dag. Við þessar sprengingar finnur 
fólk fyrir höggbylgju sem berst með 
berggrunninum. Í húsum í meira 
en 80 m fjarlægð á titringurinn að 
vera mjög lítill þótt búast megi við 
að hann finnist mun lengra í burtu 
en það. Glös sem standa þétt saman 
geta glamrað og betra er að hlutir 
séu ekki látnir standa tæpt þannig að 

þeir falli ekki við minnsta hristing. 
Sprengt verður eftir kl. 9 á morgnana 
og ekki seinna en kl. 20 á kvöldin. 

Viðvörunarflautur blása nokkrum 
mínútum áður en sprengt er. Ekki 
er þörf á að gera frekari ráðstafanir 
vegna sprenginganna. 

Við hæfi þótti að fulltrúi ungu 
kynslóðarinnar sæi um að koma 
þeirri vinnu af stað enda er mark-
mið framkvæmdanna að byggja nýjan 
miðbæ þar sem Garðbæingar geta 
sótt verslun, þjónustu og menningu 
til framtíðar. Aníta Dís Atladóttir 5 
ára leikskólanemi reyndist efnileg 
í starfi sprengustjóra en hún sýndi 
engin hræðslumerki þegar hún ýtti 
á takkann og sprengdi þannig fyrstu 
sprengjuna að nýjum miðbæ. 

Tæplega 200 ungmenni við 
störf hjá bænum í sumar
Eitt af stærstu verkefnunum er hefting lúpínu

Tæplega 200 manns, 17 ára og 
eldri, starfa hjá umhverfis-
stjóra Garðabæjar við fjöl-

breytt verkefni og stendur vinnan 
þeim til boða út júlí. Unnið er í um 
10 manna hópum og fer flokksstjóri 
fyrir fyrir hverjum hóp, auk þess sem 
einn yfirverkstjóri er starfandi. Hóp-
arnir dreifast um bæjarlandið ofan 
byggðar, vestursvæðin og Álftanes. 

Eitt af stærstu verkefnunum eru 
hefting á útbreiðslu lúpínu í bæjar-
landinu með orfaslætti og klippingu 
og ruslatínsla við útmörk þ. e. við 
strendur, læki, vötnin, hraunin og 
á útivistarsvæðum ofan byggðar. 
Annað stórt verkefni er uppgræðsla 
á á nýjum áhorfendabrekkjum um-
hverfis keppnisvelli á Kjóavöllum, 
félagssvæði Hestamannafélagsins 
Spretts. Það verkefni er á lokastigi 
en búið er að raka grjót niður miklar 
manir og leggja þökur á hluta svæð-
isins. 

Útikennslusvæði skólanna við 
Jötunheima er einnig sérstakt ver-
kefni sumarsins. Þar hefur hópur 

aðstoðað hönnuð svæðisins við að 
græða það upp, þökuleggja og leggja 
stíga. Þetta nýja útikennslusvæði ætti 
að verða grænt og gróið til notkunar 
fyrir útikennslu í vetur. 

Á Álftanesi hafa leiksvæði og 
leikskólalóðir fengið andlitslyftingu 
með málningu og hreinsun illgresis, 
einnig hafa stætóskýli verið löguð. 

Þá verður stígurinn umhverfis Víf-
ilsstaðavatn og stígar á skógræktar-
svæðunum í Smalaholti, Sandahlíð 
og Vífilsstaðahlíð yfirfarnir. 

garðbæingar orðnir 
fjórtán þúsund
Garðbæingar eru nú orðnir 

14 þúsund talsins eftir að 
myndarlegur drengur sem 

býr á Álftanesi kom í heiminn 13. 
júní síðastliðinn. Drengurinn, sem 
hefur fengið nafnið Axel Hugi, er 
sonur hjónanna Höddu Hrundar 
Guðmundsdóttur og Þórðar Guð-
steins Péturssonar. Hann á einn eldri 
bróður sem heitir Óðinn Sturla sem 
er fæddur árið 2010. 

Gunnar Einarsson bæjarstjóri 
og Áslaug Hulda Jónsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar heimsóttu Axel Huga 
og fjölskyldu hans í tilefni af þessum 
tímamótum og færðu þeim góðar 
gjafir. Fjölskyldan flutti á Álftanes 
á síðasta ári og þar kunna þau afar 
vel við sig. Eldri sonurinn, Óðinn 

Sturla, er á leikskólanum Krakkakoti 
sem foreldrarnir segja sérlega góðan 
leikskóla þar sem drengnum líði vel. 

Það var Aníta Dís Atladóttir, 5 ára leik-
skólastúlka í Garðabæ ýtti á takkann 
sem setti fyrstu sprengjuna af stað, 
undir vökulum augum sprengistjór-
ans og afa síns, bæjarstjóra Garða-
bæjar, Gunnars Einarssonar.

Frá vinstri: Gunnar Einarsson bæjarstjóri, Hadda Hrund Guðmundsdóttir, 
Óðinn Sturla Þórðarson, Þórður Guðsteinn Pétursson með Axel Huga í 
fanginu og Áslaug Hulda jónsdóttir. 

Bæjarstjórinn með nýjasta íbúann 
í fanginu. 



  

 
Snjallsími sem skilur íslensku
Samsung Galaxy S4 hefur þann skemmtilega eiginleika að skilja okkar ástkæra ylhýra.
Þannig má stjórna ýmsum aðgerðum og einnig er hægt að skrifa tölvupósta og SMS
með því að tala við símann á íslensku. Fáðu þér síma sem skilur þig.

Kynntu þér málið á GalaxyS4.is

Fáðu þér síma sem skilur þig
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Rannveig Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri hvalaskoðunarfyrirtækisins Eldingar: 

„Hef aldrei tekið sumarfrí“
Rannveig Grétarsdóttir rekur 

hvalaskoðunarfyrirtækið 
Eldingu, og veitingastaðinn 

MAR í miðbæ Reykjavíkur og er auk 
þess í forsvari fyrir samtök hvala-
skoðunarfyrirtækja landsins. Á síðasta 
ári sigldi Elding með um 65.000 far-
þega í hvalaskoðun, lunda og sjóstöng 
og árlega ferjar fyrirtækið um 25.000 
manns í Viðey. Elding er eitt af stærstu 
ferðaþjónustufyrirtækjum landsins og 
af því tilefni var tekið hús á Rannveigu 
á veitingastaðnum MAR. 

Rannveig Grétarsdóttir er alin upp 
í Norðurbænum í Hafnarfirði og býr 
þar enn. Hún hóf ung störf með föður 
sínum í verktakafyrirtækinu Steypu-
stáli en nú reka þau saman ferðaþjón-
ustufyrirtækið Eldingu sem er leiðandi 
í hvalaskoðunarferðum á Íslandi. Hún 
hefur alla tíð unnið langan vinnudag 
og hefur gaman að. 

Félagsmiðstöð á 
Tommahamborgurum
„Ég byrjaði að vinna með pabba 
á Hvanneyri 1981 þegar verið var 
að leggja hitaveitu frá Andarkili að 
Hvanneyri. Árið eftir unnum við að 
leggja hitaveitu á Hvolsvelli en með-
fram því vann ég í Vitanum í Sand-
gerði allar helgar, fór bara með rút-
unni á milli og var bara 14 ára þá “ 
segir Rannveig sem þarf helst að hafa 
mörg járn í eldinum á sama tíma. Að 
því loknu tók við ævintýralegur tími á 
Tommahamborgunum, fyrstu skyndi-
bitakeðju landsins sem var með útibú 
á Reykjavíkurvegi. 

„Þetta var mjög skemmtilegur tími, 
ég byrjaði þar 15 ára og vann þarna í 
um 4 ár eða þar til ég var á lokaárinu 
í Flensborg. Staðurinn var alltaf vel 
sóttur og hálfgerð félagsmiðstöð á þeim 
tíma. “ segir Rannveig en þeir sem 
vöndu komur sínar á staðinn muna 
sjálfsagt eftir körfunum sem maturinn 
var borinn fram í og salatbarnum sem 
var algert nýmæli á Íslandi. 

„Eftir Flensborg fór ég að vinna 
með pabba við að leggja hitaveitu í 
Breiðholti og síðan tók við uppbygging 
á Nesjavöllum“ rifjar Rannveig upp og 
gekk hún í öll störf í fyrirtækinu og 
sá alla tíð um bókhald fyrir fyrirtæki 
föðurs síns. Sveinn Ómar, , bróðir 
Rannveigar starfar einnig í fjölskyldu-
fyrirtækinu Eldingu. 

 „Eftir hrun lögðum við tækjunum 
þar sem það var ekkert annað að gera. 
Við höfum verið að gæla við að opna 
fyrirtækið aftur en það er ekki afráðið 
enn. Það var mjög gott að vera kominn 
af stað í ferðabransanum á þeim tíma 
sem hrunið var. “

Byrjaði óvart  
í ferðaþjónustunni
Það má segja að ég hafi byrjað óvart 
í hvalabransanum“ segir Rannveig 
kímin. Ég fór með pabba og mömmu 
í Sandgerði á fund þar sem verið 
var að velta fyrir sér að hefja hvala-
skoðun frá Sandgerði. Þá voru til tveir 
bátar í hvalaskoðun sem gerðu út frá 
Keflavík. Pabbi er mikill áhugamaður 
um báta og hafði áhuga á þessu og 
sannfærði mig um að ég ætti að fara 

út í þetta með honum í þetta. Þetta 
var árið 2000. “

„Í kjölfarið var keyptur bátur, við 
gerðum fyrsta sumarið út frá Sand-
gerði en fljótlega var farið að sigla út 
frá Hafnarfirði og síðar Reykjavík. Það 
reyndist vera gæfuspor því í ljós kom 
að það var mikið af hval í Faxaflóanum 
auk þess sem stutt var á miðin. 

Árið 2007 var Elding og fyrir-
tækið Hafsúlan sameinuð og þá voru 
bátarnir fjórir. Í dag eru fimm bátar í 
rekstri auk þess sem fyrirtækið er með 
þrjár rútur og 5 bíla á sínum vegum. 
Ásókn ferðamanna í hvalaskoðun 
hefur vaxið ár frá ári. 

„Það er merkilegt að við séum með 
stöðuga fjölgun ferðamanna hingað 
til lands þegar það er samdráttur víða 
annarsstaðar til dæmis á Spáni. Árin 
2008 og 2009 gekk þetta mjög vel og 
mikil viðbót í fyrra“ segir Rannveig 
sem hefur eins og fyrr sagði verið í 
bransanum í 13 ár. 

Aðspurð um hverju það sé að þakka 
segir hún margt koma til: 
„Það má nefna hagstætt gengi fyrir 
ferðamenn, Eyjafjallajökulsgosið hafði 
mikil áhrif ásamt því að kynningar-
starf hefur verið mjög gott. Inspired 
by Iceland hefur haft mikið að segja 
í þessu og Ísland hefur verið kynnt 
víða. “

 Vaxandi fjöldi  
ferðamanna
„Það var mikill vöxtur í fyrra en það 
eru fleiri í ferðabransanum nú en áður. 
Það er rétt að það er skortur á gisti-
rými fyrir ferðamenn í borginni, það 
er að segja fyrir ferðamenn sem fara 
um í hópum, það er minna mál með 
einstaklinga“ segir Rannveig

Stór hluti ferðamenna sem koma til 
landsins fara í hvalaskoðun. Margir 
þeirra bóka ferðir fyrirfram og allt að 
ár fram í tímann. Sumir hafa fylgst með 
dagbók Eldingar sem er uppfærð dag-

lega á heimasíðu fyrirtækisins og þar 
kemur fram hvað hafi sést í ferðum 
dagsins og hvernig aðstæður voru þann 
daginn. Þeir vita því nokkurnveginn 
hverju þeir megi eiga von á í ferðinni. 

En hvernig er það, sjást 
alltaf hvalir í ferðunum? 
„Á veturna sjáum við hvali í 80% til-
vika. Á sumrin sjáum við hvali í yfir 
90% ferðanna. Það hefur þó því miður 
verið að minnkað og hrefnunar hafa 
orðið erfiðari með hverju árinu það er 
kannski ekkert skrýtið þegar verið er 
að skjóta hrefnurnar nánast við hliðina 
á okkur. Aðrar skýringar eru þær að 
æti þeirra hafi minnkað og aðstæður í 
sjónum sé að breytst, en við teljum að 
veiðarnar hjálpi klárlega ekki til. 

Við höfum andmælt hrefnuveiðum 
á Faxaflóa, það hlýtur að vera hægt að 
færa veiðarnar útúr Faxaflóanum þar 
sem hrefnan er í sjónum allt í kringum 
landið. Samkvæmt rannsóknum þá 

Rannveig hóf ung störf í fjölskyldufyrirtækinu og gróf skurði af mikilli elju. Allt klárt fyrir skoðunarferð.

Rannveig Grétarsdóttir segir að veiðar á langreyði hafi ekki áhrif á hvalaskoðunarferðirnar.
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Nýr leikskólastjóri ráðin 
á leikskólann Lundaból
Björg Helga Geirsdóttir leik-

skólakennari hefur verið ráðin 
í stöðu leikskólastjóra á Lunda-

bóli. Sex umsækjendur voru um stöð-
una en fimm af þeim uppfylltu þau 
skilyrði sem sett voru. Björg Helga lauk 
leikskólakennaraprófi árið 2004 frá Há-
skólanum á Akureyri og útskrifaðist 
með diplómapróf í mannauðsstjórnun 
frá Háskóla Íslands árið 2009. Hún 
hefur lengst af unnið á leikskólunum 
Vesturkoti og Arnarbergi í Hafnarfirði 
sem deildarstjóri, aðstoðarleikskóla-
stjóri og sem leikskólastjóri í afleys-
ingum. 

sækir hrefnan nefnilega alltaf á sömu 
svæðin aftur og aftur. Ég verð vör við að 
Íslendingar sjá ekki muninn á hrefnu-
veiðum og veiðum á langreyði. “ segir 
Rannveig sem segir muninn skýrann 
frá sínu sjónarhorni. 

„Langreyðaveiðarnar hafa ekki 
áhrifa á hvalaskoðunarferðirnar okkar 
hér í Faxaflóanum en eru umdeildar 
þar sem langreyður er á lista yfir dýr 
í útrýmingarhættu, en þær hafa verið 
ofveiddar á suðurvelinu en stofninn 
er talin í betra ástandi hér á norður-
hvelinu. “ bætir hún við. 

Aðspurð um hvort hvalveiðar 
skemmi fyrir sölu á ferðum til Íslands 
segir hún að alltaf komi það upp af 
og til. Sumar ferðaskrifstofur vilji ekki 
selja Íslandsferðir vegna hvalveiðanna 
en ferðamenn sem hingað koma viti 
almennt ekki af hvalveiðum Íslendinga. 
Almennt sé það þannig að ferðamenn 
bóka ferðina og gistinguna fyrst og 
síðan afþreyinguna. Þó er nokkuð um 
að ferðamenn koma til landsins í þeim 
tilgangi einum að fara í hvalaskoðun. 

Fáir Íslendingar  
fara í hvalaskoðun
Íslendingar eru lítill hluti þeirra sem fara 
í hvalaskoðun, einungis um 5% farþeg-
anna eru Íslendingar. Þeir kjósa annars-
konar ferðir, um helmingur þeirra sem 
fara í sjóstangaveiði með Eldingu eru 
Íslendingar og stærsti hluti þeirra sem 
fara í ferðir til Viðeyjar eru Íslendingar. 
En hvaðan koma viðskiptavinirnir? 

„Flestir gestir okkar koma frá Þýska-
landi, Skandinavíu og Bretlandi. Þá 
hefur Bandaríkjamönnum verið að 
fjölga en þeir stoppa töluvert á Íslandi 

á leið til Evrópu sem er frábær land-
kynning því þá átta þeir sig á því að 
hér er margt að sjá og koma aftur til 
Íslands. Vinsælast meðal ferðamanna 
er að fara Gullna hringinn, svo kemur 
Bláa lónið og síðan hvalaskoðun. “

Veitingastaður og 
hönnunarverslun
Í fyrra var skrifstofa fyrirtækisins flutt 
til Reykjavíkur og er nú með aðstöðu 
í Hafnarbúðum, steinsnar frá bryggj-
unni þaðan sem hvalaskoðunarbátarnir 
liggja. Húsnæðinu fylgdi eitt stykki 
veitingastaður sem fjölskyldan opn-
aði fyrir nokkrum mánuðum og ber 
nafnið MAR og er þar boðið uppá mat 
sem sækir innblástur frá Suður- Am-
eríku og Suður -Evrópu. Þar er einnig 

verslunin Mýrin þar sem annar Hafn-
firðingur, Rannveig Sigurðardóttir, 
er við stjórnvölinn og selur íslenska 
hönnunarvöru til ferðamanna. 
- En hvernig er þetta með okkar konu 
sem sér um að hafa ofan af fyrir ferða-
mönnum allan ársins hring og á tvær 
dætur, tekur hún aldrei frí? 

„Ég er alin upp við það að maður 
tekur ekki sumarfrí. Foreldrar mínir 
voru í verktakabransanum og anna-
tíminn á sumrin. Þá tekur maður ekki 
frí. Ég hef frekar tekið vetrarfrí en hef 
að vísu ekki tekið slíkt í tvö ár, það er 
alltaf svo mikið að gera“ segir Rannveig 
að lokum sem er að drífa sig á fund, 
hvað annað!

Viðtal: Hólmfríður Þórisdóttir.
Myndir: Úr einkasafni.

góða skapið
Ég held að það sé hægt að full-

yrða að öll viljum við vera í 
góðu skapi alla daga. Þegar 

við erum i góðu skapi líður okkur 
vel og það er auðveldara að takast á 
við dagleg verkefni og óvæntar uppá-
komur. Við getum haft markviss áhrif 
til að auka og stuðla að okkar eign 
vellíðan, líkamlega sem andlega. Það 
eru 3 lykilatriði sem hafa mest áhrif 
á það hvernig þér líður. 

Í fyrsta lagi er það næringin, í öðru 
lagi er hreyfing og síðast en ekki síst 
er það viðhorf þitt. Næringuna þarftu 
til að hlaða þig af góðri orku, næra 
hverja frumu í líkamanum til að allt 
sé eins og það á að vera. Það er ekki 
hægt að keyra á tómum tanki, það 
þarf orku í brosið líka. Það er stað-

reynd að hreyfing eykur vellíðan og 
hressir mann líkamlega sem andlega. 
Kröftug hreyfing losnar um stress og 
streitu í líkamanum. 

- Ég held að allir sem æfa reglulega 
þekki þetta vel á eigin skinni og geti 
samsinnt að hreyfing hressir mann 
svo sannarlega við. Ég segi stundum, 
að ef ég væri ekki að hreyfa mig reglu-
lega væri ég alveg örugglega þunglynd 
og þyrfti á þunglyndislyfjum að halda 
til að hressa sinnið og halda mér gang-
andi. Viðhorf skiptir líka miklu máli. 
Hvernig viðhorf ertu búin/n að temja 
þér? Viðhorf þitt hefur ekki bara áhrif 
á þig heldur líka alla í kringum þig. 

Borðaðu vel, hreyfðu þig reglulega 
og temdu þér jákvætt viðhorf til þín 
og annarra.  Heilsukveðja, Sigga 

Framkvæmdir við gerð bílastæða við Garðatorg 7

Leita samninga 
við lægstbjóðanda 
Tvö tilboð bárust í framkvæmdir 

við bílastæði við Garðatorg 7, 
þar sem m.a. bæjarskrifstofur 

Garðabæjar eru til húsa.  
Lögð voru fram eftirfarandi tilboð 

fyrir bæjararráð vegna framkvæmd-
anna. 

Grásteinn kr. 27.453.775
Jarðlausnir/Jarðbrú kr. 30.845.700
Kostnaðaráætlun kr. 31.262.950
Bæjarráð samþykkti fyrir skömmu 

að fela bæjarverkfræðingi að leita 
samninga við lægstbjóðanda.

Grétar Sveinsson, stofnandi fyrirtækisins.

Þrjár kynslóðir starfa þétt saman í Eldingu,  Sveinn, Rannveig og dætur hennar Björg og Sara.

„Á sumrin sjáum við hvali í yfir  90% ferðanna“ segir Rannveig og hér eru ferðamenn tilbúnir með myndavélar á lofti 
enda ekki á hverjum degi sem menn komast í slíka nálægð við dýrin.

HeiLSUárið 2013 með SiGGU í HreSS

GARÐABÆR

Björg Helga Geirsdóttir



www.solning.is

JEPPADEKK

SumarSkoðun!

SÓLNING NÚ Á 5 Stöðum
Smiðjuvegi ☎ 544 5000
Rauðhellu ☎ 568 2035

Hjallhrauni ☎ 565 2121
Selfossi ☎ 482 2722
Njarðvík ☎ 421 1399

Komdu við hjá Sólningu og láttu okkur kanna hvort  
bílinn sé tilbúinn í sumarfríið. Í sumarskoðun Sólningar  
þá skoðum við:

n Bremsuklossa og bremsudiska
n Ljósabúnað
n Fjöðrunarbúnað
n Mælum loftþrýsting og könnum ástand hjólbarða
n Könnum olíu
n Skoðum rúðuþurrkur
n Athugum kerrutengi
n Mælum rafgeyma

Smurþjónusta RafgeymarSmáviðgerðir rúðuvökviRúðuþurrkurHjólastillingarDekkjaverkstæði Bremsuklossar Peruskipti

SuMArSKoðun

SÓLNINGar
aðeinS kr.  
1.990*

*InnIFALIn áFyLLIng á  
rúðuvöKvA og vÍxLun  

á deKKjuM 
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Svavar Halldórsson sendi á 
dögunum frá sér Hamborgarabók-
ina en hann starfaði hjá fréttastofu 
RÚV um árabil. Hann er í yfir-
heyrslunni að þessu sinni.
Fullt nafn:
Svavar Halldórsson
Aldur:
43 ára.
Foreldrar:
Halldór S. Svavarsson og Vigdís Ingi-
björg Ásgeirsdóttir.
Hvert liggja ættir þínar?
Mamma er Vestfirðingur, fædd á 
Ísafirði og báðir foreldrar hennar 
úr Djúpinu. Hún flutti hins vegar til 
Hafnarfjarðar þegar hún var unglingur 
en giftist til Vestmannaeyja. Pabbi er 
úr Eyjum og þaðan var föðurafi minn 
líka en föðuramma mín var fædd á 
Tréstöðum í Eyjafirði. Ég er fæddur í 
Vestmannaeyjum en fjölskyldan flutti 
til Hafnarfjarðar í gosinu.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Ég var alltaf í sveit sem krakki og ætlaði 
um tíma að verða bóndi. En svo langaði 
mig líka til að verða kokkur, einfaldlega 
af því mér finnst svo gott að borða.
Nafn maka:
Þóra Arnórsdóttir.

Starf maka:
Aðstoðarritstjóri Kastljóss og dagskrár-
gerðarkona á RÚV.
Börn:
Börnin mín sex heita Erna María (16), 
Guðbjörg Lilja(15), Rebekka Ósk(14), 
Halldór Narfi(7), Nína Sólveig(5) og 
Ásdís Hulda(1).
Stærsti sigurinn?
Ætli það hafi ekki verið að klára há-
skólanám með fullri vinnu og fullt hús 
af börnum, bæði BA og meistaragráðu.
Vandræðalegasta augnablikið:
Því er auðvitað ekki hægt að lýsa! En 
þegar Ásdís Hulda, yngsta dóttir mín 
kom í heiminn, þá var ég hálflasinn. Ljós-
mæðurnar sáu að ég var grár í framan og 
skipuðu mér að setjast í stól rétt eins og 
ég væri stráklingur að eignast sitt fyrsta 
barn, en ekki maður á fimmtugsaldri að 
eignast það sjötta! Ég náði nú sem betur 
fer að rífa mig upp og sjá hana fæðast, 
þetta er alltaf jafn stórkostlegt.
Í hvað hverfi býrðu?
Ég bý í Norðurbænum, nánast á sömu 
torfu og ég er alinn upp. Þetta er frá-
bært hverfi, rétt eins og Hafnarfjörður 
er yndislegur bær.
Hefurðu búið erlendis?
Nei, en ég hef hins vegar ferðast mikið 
og stundum stoppað dágóða stund utan 
heimalandsins.

Hvað gerir þú þegar þú vilt dekra við 
makann?
Þegar ég vil dekra við hana Þóru mína 
elda ég eitthvað gott. Þótt hún sé ekki 
jafn mikil matmanneskja og ég, þá 
kann hún að meta góða máltíð þar 
sem mikil alúð hefur verið lögð við 
eldamennskuna.
Saknarðu fréttamennskunnar?
Það kemur auðvitað fyrir að ég sakna 
fréttastofunnar, og þá sérstaklega allra 
þeirra góðu vina minna sem þar vinna. 
Ég er hins vegar afskaplega sáttur við 
þá ákvörðun að segja upp. Svo er ég nú 
ennþá í nokkurs konar fréttamennsku, 
ég kalla mig stundum matarblaða-
mann. Nýja starfið snýst mikið um að 
gera það sem var skemmtilegast í gamla 
starfinu, en sleppa hinu.
Eru hamborgarar heilsufæði?
Gott íslenskt kjöt, gróft brauð og brak-
andi ferskt grænmeti er bæði hollur og 
góður matur. Sé þessu raðað saman og 
matreitt með tilteknum hætti heitir það 
hamborgari. Alvöru hamborgari getur 
þannig hæglega verið hluti af hollu og 
fjölbreyttu mataræði og getur fallið 
undir skilgreiningu á heilsufæði.
Uppáhaldshamborgarinn er:
Í Íslensku hamborgarabókinni eru 
tugir uppskrifta að hamborgurum, 
kartöflum, sósum og brauðum. Mér 
finnst allt í bókinni gott, annars hefði 
það ekki fengið að vera með. Ég get 
ekki gert upp á milli, það fer dálítið 
eftir dagsforminu hvað verður ofan á 
í það og það skiptið.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er kannski ekki rétti maðurinn til 
að svara því, en það hefur reynst mér 
vel að vera fljótur að skilja hismið frá 
kjarnanum og halda ró minni og yf-
irvegun við alls kyns aðstæður. Þóra 
segir minn helsta kost vera þann að 
ég er alltaf bjartsýnn og í góðu skapi.
En galli?
Ég á það til að vera dálítið latur og mér 
finnst eiginlega alltof gott að sofa.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Ég hef auðvitað ferðast um Ísland þvert 
og endilangt og er alltaf jafn agndofa 
yfir fegurð þess. En svona til þess að 
nefna eitthvað fyrir utan Norðurbæinn 
minn, held ég að Vestmannaeyjar séu 
fallegasti staður á Íslandi og líklega í 
heimi.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Ég hef átt stórkostlegar stundir með 

Þóru í náttúrufegurð vínræktarhér-
aðsins Chianti á Ítalíu og en líklega 
er Tian Shan fjallgarðurinn á landa-
mærum Kína og Kasakstans falleg-
asti staður sem ég hef komið til í 
útlöndum.
Ertu hjátrúarfullur?
Svartir kettir hræða mig ekki en ég er 
hins vegar á því að maður uppskeri eins 
og maður sáir. Ég reyni því að koma vel 
fram við menn og málleysingja en er 
alls ekki hjátrúarfullur.
Trúir þú á líf eftir dauðann?
Nei, eiginlega ekki.
Hver eldar oftast á heimilinu?
Eldhúsið er mitt svæði og ég elda oftast. 
Þóra er hins vegar alveg liðtæk í eldhús-
inu og eldar mjög fínan mat.
Eru hamborgarar oft á borðum?
Þegar við vorum að taka myndirnar 
fyrir Íslensku hamborgarabókina var 
afrakstri dagsins gjarnan sporðrennt 
um kvöldmatarleytið. Þá voru sem sagt 
hamborgarar í matinn á hverjum degi. 
En, já það eru nokkuð reglulega ham-
borgarar á borðum, enda góð fæða sem 
allt heimilisfólkið borðar af bestu lyst.
Uppáhaldsmatur?
Úff, þessi er erfið. Íslenskt grænmeti, 
hamborgarar, fiskur og allt annað sem 
er gott, hreint og heilnæmt.
Uppáhaldsdrykkur?
Vatn úr Kaldárbotnum og sterkt kaffi. 
Svo finnst mér fínt að fá stundum bjór 
eða rauðvín.

Áttu þér uppáhalds tónlistarmann eða 
tónlist?
Ég hef alltaf verið hrifinn af reggí tónlist 
og á allar plötur og lög með Bob Marley 
sem gefin hafa verið út. Ég hlusta líka á 
íslenska tónlist, Hjálma, Mugison, Retro 
Stefson, Láru Rúnars–og mér finnst 
pollapönk skemmtilegt.
Uppáhaldsbókin?
Fyrir utan matreiðslubækur og bækur 
um mat les ég stjórnmálafræði og 
ævisögur. Uppáhaldsskáldsagan mín er 
líklega Svartfugl eftir Gunnar Gunnars-
son.
Uppáhalds leikari :
Gunnar Eyjólfsson, ekki spurning.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?
Það er svo sjaldgæft að ég hef enga sér-
staka rútínu. Ætli ég fái mér ekki bara 
kaffibolla og hugsi um það hvað ég er 
heppinn í lífinu.
Ertu pólitískur?
Ég er mjög pólitískur, en þó ekki endilega 
flokkspólitískur. Ég aðhyllist klassíska 
frjálshyggju, er femínisti og vil passa upp 
á íslenska menningu. Veit ekki hvort ég 
passa inn í nokkurt box.
Uppáhalds stjórnmálamaður?
Nelson Mandela
Lífsmottó?
Um síðustu áramót strengdi ég þess 
heit að reyna að gera bara það sem er 
skemmtilegt. Nú er ég að reyna að standa 
við það. Ætli það sé ekki lífsmottóið mitt?
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Flott föt fyrir flottar konur 
Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

Svavar Halldórsson:

„eldhúsið er mitt svæði“





og fleiri vinnuvélar og vörubíla.

Útvegum uppgerð og ný olíuverk í 
flestar gerðir véla og bíla.

Tökum einnig að okkur viðgerðir á 
öllum vélum og bílum.

EIGUM
VARAHLUTI Í

JCB
DAF
MAN
IVECO

NEW HOLLAND

Til sjávar og sveita í 70 ár

Vélasalan ehf ·  Dugguvogi 4  
104 Reykjavík · Sími, 520 0000

www.velasalan.is

Tehri Nordic 6020 C

Yfir 1000 bátar seldir

30 ár á Íslandi
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Mest kósí Flóamarkaðurinn  
á stór-Hafnarfjarðarsvæðinu
Flóamarkaðurinn í  Hafnarfirði 

hóf göngu sína í byrjun júní og 
hafa viðtökurnar verið góðar. 

Hugmyndin er að halda jafnvel  áfram 
með markaðinn í vetur sem er opinn 
fimmtudaga til sunnudaga frá 12-18. 

Á markaðnum kennir margra grasa: 
netverslanir mæta þar með vörur sínar 
,Óli bítill selur hljómplötur úr safni 
sínu og hægt er að gera reyfarakaup af 
ýmsum toga. 

Markaðurinn er við  Dalshraun 5 
við hliðina á Gunnars Majónesi. Fólk 
kemur með það sem það vill selja á 
sínum básum, allt milli himins og 
jarðar. Básarnir eru yfirleitt á tilboðs-
verði milli helga og fylgir básnum borð, 
stóll og frítt kaffi og auðvitað aðstoð 
og gleði 

Alma Geirdal sér um markaðinn og 
segir að  þeir sem til þekkja segi mark-
aðinn vera þann mest kósí flóamarkað 
sem þeir hafa komið á. 

 „Vonandi fer veðrið svo að skána 
því þá eykst aðsóknin hjá okkur” segir 
Alma og lofar góðri stemmingu um 
helgina á markaðnum.

Básapantanir eru á facebook síðu 
markaðarins og á almageirdal@gmail.
com.
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Vel stíluð saga af fullkomu fólki

Undantekningin er fjórða skáld-
saga Auðar Övu Ólafsdóttur 
sem einnig hefur skrifað ljóð 

og leikrit. Bókarkápan er sérlega falleg 
og er skrýdd hvítri fjöður sem dropi 
lekur úr.

Sagan hefst á miðnætti á gamlárs-
kvöld þegar Flóki. eiginmaður Maríu, 
aðalpersónu bókarinnar, tilkynnir 
henni að hann ætli að yfirgefa hana 
og taka upp sambúð með öðrum Flóka 
sem er vinnufélagi hans og heimilis-
vinur hjónanna.

María er hin fullkomna kona og 
umskiptin í hennar lífi koma ekki 
miklu róti á líf hennar ólíkt því sem 
ætla mætti. Eiginmaðurinn er einnig 

sléttur og felldur og virðist ekki hafa átt 
erfitt með að yfirgefa fjölskyldu sína en 
hann sýnist ekki hafa neinn sérstakan 
áhuga á afkvæmum sínum tveimur.

Best heppnaða persóna bókarinnar 
er dvergurinn Perla sem býr í kjallar-
anum og lifibrauð  hennar er að sögn 
skriftir og hjónabandsráðgjöf. Hún er 
gerólík hinni fullkomnu Maríu og and-
staða hennar að mörgu leyti. Karlmenn 
laðast að Maríu sem mý á mykjuskán 
og  hún fær einnig að vita að hún eigi 
milljónaarf í vændum. Hún virðist geta 
fengið endalaust frí í vinnunni  til að 
átta sig á nýjum aðstæðum og börnin 
hennar eru einstaklega stillt.

Bókin er skemmtileg aflestrar og 
stíllinn er bráðfyndinn. Talsvert er 
fjallað um mat í bókinni og þá oftast 
með þeim hætti að Perla er að gæða 
sér á hinum ýmsu réttum sem María 
útbýr.  Þessa dagana er saga Auðar Övu, 
Afleggjarinn , lesin á Rás 1 klukkan 

15 fyrir þá sem vilja heyra meira af 
skáldskap Auðar.

Ég mæli með þessari lesningu fyrir 
þá sem vilja lesa eitthvað annað en 
krimma í sumarfríinu.

Hólmfríður Þórisdóttir

Undantekningin – de arte poetica
eftir Auði Övu Ólafsdóttur
Bjartur, 2012

BÆKUr 2013

tjaldað  
á túni
Það var nóg pláss á tjaldstæðinu 

á Víðistaðatúni í vikunni þegar 
þessi ferðamaður var að koma 

sér fyrir á svæðinu.



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

ERU FRJÓKORNIN AÐ ANGRA ÞIG?

LAUSNIN ER STÉRIMAR MANGAN NEFÚÐI. 
MANGAN ER ÞEKKT SEM FYRIRBYGGJANDI SNEFILEFNI 
GEGN FRJÓKORNAOFNÆMI. STÉRIMAR LOSAR STÍFLUR 

OG LÉTTIR ÖNDUN. FÆST Í APÓTEKUM
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Hafðu samband og 
fáðu tilboð í tækið 

sem þig vantar.

Traust og góð þjónusta.

Sérhæfum okkur 
í sölu og 

innflutningi 
á vinnuvélum, 

vörubílum 
og dráttarvélum.

Vantar þig nýtt 
eða notað  

atvinnutæki ?

Kænan veitingastofa  -  Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði  -  Sími 565-1550

Heimilismatur  
í hádeginu
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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.

Þær komu frá Hollandi.

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? Svar:

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Mynd úr eigu Ingvars Gunnarssonar

Frá vinstri eru : Gunnar Gíslason 
f. í Skjaldakoti Vatnsleysuströnd 
28.september 1865 d. 8.janúar 

1936 í Hafnarfirði, Gunnar Ingvars-
son f. í Hafnarfirði 28.ágúst 1924 d. 
11.ágúst 1998, Árni Ingvarsson sjó-
maður f. í Hafnarfirði 23. nóvember 
1926 d. 24.12.2012 og Ingvar Gunnars-
son fæddur í Skjaldakoti  4.nóvember 
1886 d. 23.október 1961 í Hafnarfirði

Gunnar Gíslason kvæntist Ingibjörgu 
Friðriksdóttur  árið 1899, bjuggu þau 
fyrst í húsmennsku hjá foreldrum 
Gunnars, en síðar eða eftir fráfall for-
eldra hans  eignaðist Gunnar föður-
leifð sína, jörðina Skjaldakot. Gunnar 
byrjaði í  formennsku á unglingsaldri 
á opnum bátum sem þá tíðkuðust. 
Var hann afbragðs fengsæll og ávallt í 
tölu hinna aflahæstu formanna í sínu 
plássi. Gunnar sat í hreppsnefnd og 
sóknarnefnd í mörg ár. Í Skjaldakoti 
bjó Gunnar alla tíð en lést í Hafnar-
firði á heimili sonar síns, Ingvars, en 
til Hafnarfjarðar hafði hann leitað sér 
lækninga vegna veikinda sinna.

Gunnar Ingvarsson gekk í Barna-
skóla Hafnarfjarðar, sjómennskan varð 
hans aðalstarf en seinni árum stundaði 
hann ýmiss störf s.s. fiskvinnslu og mat-

reiðslu og almenna verkamannavinnu. 
Gunnar kvæntist Rögnu Pálsdóttur f. 
8.janúar 1931, þau bjuggu lengst af á 
Álfaskeiði.

Árni Ingvarsson gekk líkt og bróðir 
sinn í Barnaskóla Hafnarfjarðar hann 
starfaði við hin ýmsu störf. Árni kvænt-
ist Gerðu T. Garðarsdóttur f. 17. ágúst 
1927 og bjuggu þau lengst af á Hóla-
braut.

Ingvar Gunnarsson var um tvítugs-
aldurinn er hann réðist til náms í Flens-
borgarskóla og lauk þaðan prófi árið 
1908, og árið 1911 útskrifaðist Ingvar 
úr Kennaraháskólanum. Ingvar var við 
kennslu á ýmsum stöðum til ársins 1920 
er hann flytur til Hafnarfjarðar og gerist 
kennari við barnaskóla Hafnarfjarðar.  

Sama ár var Málfundafélagið Magni 

stofnað og árið eftir gekk Ingvar í fé-
lagið og var félagi í 40 ár. Ingvar var 
ráðinn garðvörður Hellisgerðis, vorið 
1924 þegar ræktunin var hafin í Hellis-
gerði og var fyrsta trjáplantan gróður-
sett 18. maí sama ár.   Þótti það gæfa 
Hellisgerðis í öndverðu að Ingvar tók 
að sér ræktunarstarfið. Samkvæmt 
heimildum árið 1943 hafði Ingvar 
gróðursett öll tré í garðinum, hann 
fylgdist með hverjum sprota, fóstraði 
hvert blóm.  Ingvar Gunnarsson var 
sæmdur íslensku Fálkaorðunni 1.janúar 
1946 vegna starfa sinna í Hellisgerði. 
Hann kvæntist Margréti Bjarnadóttur 
frá Móakoti á Vatsleysu f. 10.nóvember 
1892 d. 17.október 1924. Þau bjuggu 
lengst af á Hverfisgötu 37 en húsið er 
byggt árið 1923.

Þessi mynd er af drengjaflokki Hauka og er hún tekin í apríl 1941. Ekkert nafn fylgir henni.

NÝ MYND

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð

Ábendingar 
um efni í blaðið 

sendist á  
netfangið: hafnarfjordur@vedurehf.is
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VERKIN  TALA

Leiðandi 
í framþróun

 Vinnuvélar í öll verk
 þjónusta
 Varahlutir
 Verkstæði




