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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

Furðufiskar og fiskimenn
Hin árlega dorgveiðikeppni Hafnar-

fjarðar var haldin í vikunni. Á 
færin komu hin ýmsu sjávardýr 

eins og koli, ufsi, marglytta, krossfiskur og 
krabbar. Verðlaun voru  veitt fyrir stærsta 

fiskinn, flestu fiskanna og þeim sem veiddi 
svokallaðan furðufisk. Veiðihornið, veiði-
verslunin við Lækinn gaf  verðlaunin.

Vinningshafar voru Stefán Stefánsson 
veiddi stærsta fiskinn sem var koli og vóg  

480 gr. Hrafn Smári Hall veiddi flesta fisk-
ana og furðufiskurinn í ár beit á hjá Eldi 
Árna Eiríkssyni.

Á myndinni sjást þátttakendur læra réttu 
handtökin undir styrkri leiðsögn. 
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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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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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Vilborg pólfari hélt  
fyrirlestur í Kaplakrika
Vilborg Arna Gissurardóttir, 

pólfari með meiru, hélt fyr-
irlestur í Kaplakrika í síðustu 

viku um markmiðasetningu. Um var að 
ræða samstarfsverkefni Íslandsbanka 
og FH. Vilborg fjallaði á skemmtilegan 
hátt um hvernig hægt er að setja sér 
markmið auk þess sem hún sagði ferða-
sögu sína.   Mynd: LHÞ

Kosið í ráð og nefndir bæjarins
Á dögunum var kosið í ráð og 

nefndir bæjarins eins og vaninn 
er á hverju ári. Næsta vor verður kosið 
til bæjarstjórnar og því sitja viðkom-
andi stjórnir aðeins í 10 mánuði. Helstu 
ráð og nefndir bæjarins skipa:

Kosið var í embætti í bæjarstjórn og 
er Margrét Gauja Magnúsdóttir for-
seti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar til eins 
árs. Kristinn Andersen er 1. varaforseti 
bæjarstjórnar til eins árs og Sigríður 
Björk Jónsdóttir 2. varaforseti bæjar-
stjórnar. Aðalskrifarar eru þau Helga 
Ingólfsdóttir og Gunnar Axel Axelsson. 

Í bæjarráði sitja: Gunnar Axel Ax-
elsson, formaður ,Sigríður Björk Jóns-
dóttir, Eyjólfur Þór Sæmundsson, Rósa 
Guðbjartsdóttir og Kristinn Andersen. 
Í fjölskylduráði eru þau Margrét Gauja 
Magnúsdóttir, formaður, Guðný Stef-
ánsdóttir, Birna Ólafsdóttir, Geir Jóns-
son og Guðrún Jónsdóttir.

Umhverfis og framkvæmdarráð er 
skipað eftirtöldum: Margréti Gauju 
Magnúsdóttur, , formaður, Herði 
Þorsteinssyni, Árna Stefáni Jónssyni, 
Helgu Ingólfsdóttur og Ólafi Inga 
Tómassyni.

Í fræðsluráði sitja: Eyjólfur Þór Sæ-
mundsson, formaður, Helena Mjöll 
Jóhannsdóttir, Gestur Svavarsson, 
Helga Ingólfsdóttir og Sigurlaug Anna 
Jóhannsdóttir.

Skipulags- og byggingarráð er skipað 
eftirtöldum: Sigríði Björk Jónsdóttur, 
formanni, Guðfinnu Guðmundsdóttur, 
Sigurbergi Árnasyni, Rósu Guðbjarts-
dóttur og Ólafi Inga Tómassyni.

Bæjarstjórn 
tekur sumarfrí
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar er 
komin í sumarfrí. Næsti fundur 
hennar verður í ágúst og á meðan 
fundar bæjarráð eins og venjulega, 
aðra hvora viku. 
Næsti fundur hefur verið boðaður 
þann 21. ágúst.

Fær ekki að 
skila inn lóð
Eigandi lóðar við Breiðhellu óskaði 
eftir því að fá að skila lóð nr 3 en 
erindi hans var hafnað. Ástæðan er 
sú að núverandi eigandi fékk ekki 
lóðinni úthlutað og féll því ekki 
undir reglur bæjarins um lóðaskil. 

Foreldrar 
ósáttir við 
sumarlokanir á 
leikskólum
Fulltrúi foreldra leikskólabarna 
í fræðsluráði lagði fram bókun á 
síðasta fundu ráðsins þar sem mót-
mælt er 5 vikna lokun skólanna yfir 
sumartímann. Í bókuninni segir 
meðal annars að lokun leikskól-
anna sé lengri en orlofsréttur flestra 
foreldra. 
Einnig segir: „Hafnarfjörður er 
með lengstu sumarlokanirnar af 
nágrannasveitarfélögunum og er 
það bænum ekki til sóma. For-
eldrafélög leikskólabarna hafa 
alltaf mótmælt fimm vikna sum-
arlokun leikskólanna og bindur 
miklar vonir við að sumarlokun 
verði stytt árið 2014.”

Endurbætur á 
Fríkirkjunni
Viðamiklar endurbætur standa 
nú fyrir dyrum á Fríkirkjunni 
í Hafnarfirði en í ár eru 100 ár 
síðan Fríkirkjusöfnuðurinn var 
stofnaður.
Meðal þess sem verður endurnýjað 
eru gluggar í kór og á suðurhlið 
kirkjunnar, ásamt því að safnað-
arheimilið þarfnast viðamikilla 
endurbóta. Leitað hefur verið til 
bæjaryfirvalda um stuðning við 
endurbæturnar sem kosta fleiri 
milljónir króna.

STUTT OG LAGGOTT

6-10 ára  8 -19 júlí kl 9:00 - 12:00 
11-14 ára  8 -19 júlí kl 13:00 - 16:00 
    
 

 

 

 

Leiklistarnámskeið

 Skráning og nánari upplýsingar  
sími 565 5900  

namskeid@ga�araleikhusid.is
www.ga�araleikhusid.is

 Ga�araleikhúsinu við Víkingastræti

Fyrir börn og unglinga

Almenn ánægja með 17. júní: 

Hátíðahöldin líklega 
framvegis í miðbænum
Mat manna er almennt að 17. 

júní hátíðin hafi tekist vel 
í ár en hátíðin var haldin 

í miðbænum að þessu sinni. Geir 
Bjarnason, sem hafði veg og vanda 
að hátíðinni, segir að þetta hafi tekist 
afar vel. Þrátt fyrir veðrið hafi þát-
tökumet verið slegið í skrúðgöngunni 
og aldrei hafi eins margir farið í innan-
bæjarstrætó. Aðsóknarmet var slegið í 
Byggðasafninu og almenn ánægja hafi 
verið með hvernig til tókst. 

„Almennt fann fólk eitthvað við 
sitt hæfi. Austurgötuhátíðin var al-
veg frábær og kemur fólk úr öðrum 
sveitarfélögum þangað til að kíkja 
á dýrðina og nú hefur t. d. fulltrúi 
annars sveitarfélags verið að spyrja 
hvernig þetta sé eiginlega hægt. En 
Austurgatan fyllist af fólki og þar er 

allskonar í gangi bazar, matarsala, sýn-
ingar og svo framvegis fyrir utan hve 
gatan er skemmtileg. Nóg var að gera í 
veitingahúsunum og í mörgum versl-
unum þó að þær hafi kannski ekki 
selt mikið. Þannig að jú þetta verður 
trúlega áfram þarna á næsta ári ‘‘ 
sagði Geir í samtali við Bæjarblaðið 
Hafnarfjörð. 

„Það sem menn voru að agnúast útí 
og við munum skoða og reyna að laga 
er að umferð komst ekki frá Holtinu 
meðan að skrúðgangan gekk framhjá 
í 20 mínútur, mönnum fannst vanta 
bílastæði í miðbæinn en við lokuðum 
fyrir umferð bíla þar. Svo voru ein-
hverjir að kalla eftir kvölddagskrá sem 
við vorum ekki með en framkvæmdin 
er nokkuð dýr á þessum viðburði. 
‘‘sagði Geir að lokum. 

Gert að rífa sólskála 
þrátt fyrir bygginga- 
leyfi frá bænum
Eigendum sólskála við 

Hvammabraut hefur verið 
gert að rífa sólskála sem  

leyfi hafði fengist fyrir hjá bæjaryf-
irvöldum. Ástæðan er sú að málið 
var kært til Úrskurðarnefndar sem 
felldi leyfið úr gildi.

Forsagan er sú að leyfi var gefið 
fyrir byggingu sólskála á svölum 
fjölbýlishúss árið 2010. Þegar 
byggingunni var lokið kom í ljós að 
sólskálinn var ekki nákvæmlega á 
þeim stað sem leyfið var byggt á. Ná-
grannarnir kærðu þá byggingaleyfið 
til Úrskurðarnefnar umhverfis – og 

auðlindarmála sem felldi leyfið úr 
gildi.

Bjarki Jóhannesson, skipulags- og 
byggingarfulltrúi í Hafnarfirði segir 
að mál sem þetta séu ekki algeng.  
„Þetta kemur þó einstaka sinnum 
fyrir, þar sem þetta er lögboðinn 
réttur fólks til að fá skorið úr málum 
án tilheyrandi lögfræðikostnaðar, ef 
það telur að rétti hafi verið hallað 
eða hagsmunir bornir fyrir borð. 
“sagði Bjarki í samtali við blaðið. 
„Sjaldgæft er að afgreiðslur okkar 
séu ógiltar, en kemur þó fyrir eins 
og í þessu tilviki.”

Draumur hjólabrettafólks rætist
Hafnarfjarðarbær og Brettafélag 

Hafnarfjarðar skrifuðu undir 
samkomulag þann 17. júní um aðstöðu 
fyrir hjólabrettafólk.  Aðstaðan verður 
að Flatahrauni 14 þar sem Björgunar-
sveit Hafnarfjarðar er nú til húsa.  
Björgunarsveitin mun flytja starfsemi 
sína í nýtt húsnæði í haust. 

Meðlimir í Brettafélaginu munu geta 
nýtt sér þessa æfingaaðstöðu en einnig 
er stefnt að því að hafa opið hús fyrir 
aðra áhugamenn.  Þessi samningur er 
tilraunaverkefni sem stendur til ársins 
2015.  

-LÞH

Samningurinn handsalaður.  Mynd: Þórður Ingi

Ábendingar 
um efni í blaðið 

sendist á  
netfangið:

hafnarfjordur@vedurehf.is

Margrét Gauja er forseti bæjar-
stjórnar og leiðir tvær nefndir á 
vegum bæjarins.

Víkingahátíð var hluti af 17. júní hátiðinni  í ár.
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Hellisgerði 90 ára:

Var fyrst eingöngu opið á 
sunnudögum á sumrin
Síðastliðinn sunnudag var 90 ára 

afmæli Hellisgerðis fagnað.  Há-
tíðin hófst við gamla ræðupúltið 

og flutti Guðrún Ágústa Guðmunds-
dóttir bæjarstjóri ávarp.  Skemmtileg og 
fjölbreytt tónlistaratriði voru á sviðinu, 
meðal annars Pollapönk og Jón Jóns-
son og slegið var upp harmonikkuballi.  
Það var góð stemning í blíðskaparveðri 
og Hafnfirðingar á öllum aldri voru 
samankomnir í þessum fallega skrúð-
garði.  Hollvinafélag Hellisgerðis stóð 
fyrir hátíðarhöldunum en félagið var 
stofnað á síðastliðnu ári.   Á fésbókar-
síðu félagsins kemur fram að tilgangur 
félagsins sé að standa vörð um og styðja 
við Hellisgerði.  

Það var að tilstuðlan Málfundafé-
lagsins Magna sem garðurinn varð að 
veruleika.  Á fundi félagsins árið 1922 
kom upp sú hugmynd að setja upp 
blómagarð í Hafnarfirði og hafa þannig 
áhrif á útlit bæjarins.  Einnig var til-
gangurinn að koma upp skemmtistað 
fyrir bæjarbúa og vekja áhuga þeirra 
á blóma- og trjárækt.  Stofnuð var 
nefnd innan málfundarfélagsins sem 
hafði það hlutverk að finna heppilegan 
stað fyrir skrúðgarðinn og koma hug-
myndinni í framkvæmd.  Bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar afhenti síðan málfundar-
félaginu landsvæðið Hellisgerði og 
ræktun hófst. 

 Jónsmessuhátíð var haldin árlega 
frá árinu 1923 og var það helsta fjár-
öflunarleiðin til uppbyggingar og 
gróðursetningar í garðinum.  Fyrstu 

áratugina var Hellisgerði einungis 
opið almenningi á sunnudögum til að 
vernda viðkvæman gróðurinn.  Síðar 
var garðurinn opinn alla daga ársins á 

sumrin og um langt skeið hefur hann 
verið opinn almenningi allt árið um 
kring.  

LHÞ

Eldri borgarar hvattir til hreyfingar:

Hvíldarbekkir með vissu millibili 
á helstu gönguleiðum bæjarins
Verkefnið Brúkum bekki var 

formlega sett af stað síð-
astliðinn mánudag.  Það er 

Öldungaráð Hafnarfjarðar, Félag eldri 
borgara og Félag sjúkraþjálfara sem 
standa fyrir verkefninu.  Tilgangurinn 
með verkefninu er að stuðla að frekari 
hreyfingu eldri borgara.  

Settir verða upp bekkir með 250 – 
300 metra millibili víðsvegar í bænum 

sem gerir eldri borgurum kleift að fara 
út að ganga og geta sest niður á bekki.  
Búið er að teikna upp göngukort með 
staðsetningu bekkjanna.  Leitað var til 
bæjarstjórnar, fyrirtækja og félagasam-
taka í Hafnarfirði að koma að verkefn-
inu.  Bekkirnir eru merktir gefendum 
og Slysavarnarfélagið Landsbjörg hnit-
merkir hvern bekk.    

LHÞ

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
14. TbL. 3. ÁRgANgUR 2013
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Þjóðhátíðin var haldin með pompi og prakt í síðustu viku og ekki er 
annað að heyra en að menn hafi almennt verið afar sáttir við hvernig 
til tókst að halda hátíðina í miðbænum. Þrátt fyrir minniháttar tafir 

á umferð í stuttan tíma þá voru lokanir á götum auglýstar vel í blöðum og á 
vefnum. Aðalskipuleggjandi hátíðarinnar segir einmitt í viðtali hér í blaðinu 
að hugmyndin sé að halda áfram á þessari braut að ári.

Það var vel til fundið að gæða miðbæinn lífi með þessum hætti og sjálfsagt 
muna margir eftir þeim tímum þegar dagskráin var haldin á Thorsplani- fyrir 
hellulögn. Kvölddagskráin fór svo fram við Lækjarskóla þar sem komið var 
fyrir sviði á planinu og árvisst að einhverjir féllu (létu sig falla) í lækinn. Þá 
„hittu allir alla“ en meðan hátíðin var haldin á hinu víðáttumikla Víðistaðatúni 
var það ekki raunin. 

Það er full ástæða til að lífga upp á miðbæinn okkar enda er verið að gera 
ýmislegt í þá áttina nú í sumar. Í dag eru ansi athyglisverðar verslanir á 
Strandgötunni sem leggja áherslu á hönnun og skart og má segja að Strand-
gatan sé að taka á sig blæ Skólavörðustígs í Reykjavík með skemmtilegar 
hönnunarverslanir á hverju horni.Hugmyndir unglingaráðs Hafnarfjarðar 
hníga einmitt að því að blása lífi í miðbæinn mneð ýmsum hætti  og eru  þær 
hugmyndir allrar athygli verðar.

Allt á hálfum hraða
Á þessum árstíma er eins og hægi á öllu í þjóðfélaginu. Júlímánuður er helsti 
sumarleyfistími landans og martröð fjölmiðlamanna tekur við. Illögulegt er 
að ná sambandi við embættismenn og stjórnendur á þessum tíma þar sem 
meirihluti þeirra er í fríi. En lesendur vilja samt sem áður frá fréttir úr bænum 
sínum og lesa viðtöl við áhugavert fólk. Því tökum við ekki sumarleyfi fyrr 
en í lok júlí og þá einungis í tvær vikur.

Lifið heil

Hólmfríður Þórisdóttir

Komum lífi í 
miðbæinn á ný

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:
Húsið var byggt árið 1886 og rúmaði um 300 manns en þá 
bjuggu rúmlega 400 manns í Hafnarfirði. Það var fyrsta 
samkomuhús bæjarins. Hvaða hús er þetta sem enn stendur?

Einn bekkur kominn á sinn stað, 
kærkomið að setjast niður og kasta 
mæðinni áður en haldið er lengra.

Framkvæmdanefnd verkefnisins, frá vinstri, Gylfi Ingvarsson, formaður Öldungaráðs Hafnarfjarðar, Haraldur Sæmunds-
son, sjúkraþjálfari, jón Þór Brandsson, sjúkraþjálfari, jón Kr Óskarsson, formaður Félags eldri borgara í Hafnarfirði 
og Kristján Björnsson, varaformaður Félags eldri borgara í Hafnarfirði. 

Bæjarstjórinn tók sig vel út í ræðupúltinu.

jón jónsson spilaði í Hellisgerði á yngri árum, ungur og óþekktur. Hann tók 
lagið í afmælishófinu, eldri og þekktari í dag.Leikhópur frá 

Englandi heimsækir 
Gaflaraleikhúsið
Þriðjudaginn 2 júlí flytur enski 

leikhópurinin Spindrift Theatre 
þríleikinnC ydonia: Marsiah, 

Me, Whilst being Humane og Phew: 
Kisuleikur í Gaflaraleikhúsinu. Í leik-
hópnum eru íslensku leikonurnar 
Sólveig Eva Magnúsdóttir og Bergdís 
Júlía Jóhannesdóttir en þær luku námi 
í Rose Bruford leiklistarskólanum í vor. 
Verkin eru útskriftarverkefni leikarana 
í leikhópnum og eru skemmtilegar til-
raunir með innihald og form. 

 Gaflaraleikhúsið hefur síðastliðin 
sumur verið vettvangur fyrir nýja leik-
ara og sviðslistafólk sem hafa menntast 

í erlendum leiklistar- og dansskólum 
og vilja kynna sig á heimaslóðum og 
það er ánægjulegt að bjóða upp á það 
enn einu sinni. Sýningin byrjar kl 20.00 
og hægt er að panta miða í síma 565 
5900 og ámidasala@gaflaraleikhusid.is



AEG hjá ORMSSON síðan 1927

5   GÁMAR
 Á 5 DÖGUM

NÝKOMNIR

Þess  vegna :

DAGAR
ÞESSA VIKU AÐEINS

Um 1000 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum – á völdum módelum. 

AEG ryksugur með 20% afslætti.
Úrval AEG kæliskápa og frystiskápa – lítið við og skoðið.

AEG smáraftæki – 25% afsláttur.

24.–28. júní 2013

Sölumenn okkar eru í samningsstuði – Þið komið og ræðið við sölufólkið okkar, sem er í góðu 
skapi eins og alltaf og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs, bestu greiðsluskilmála, 

jafnvel vaxtalaust. Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.
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Mikl aðsókn í nám í FG

Vísa rúmlega 100 
nemendum frá í ár
Mun fleiri sóttu um 

skólavist í FG en komast 
að og þarf að vísa rúm-

lega 100 nemendum frá skólanum 
í ár. Á bilinu 30-40 af þeim eru ný-
nemar og 80 eru eldri nemendur.

Kristinn Þorsteinsson, skóla-
meistari FG segir að alltaf 
komi margar umsóknir frá  ná-
grannasveitarfélögunum: „ Það 
koma alltaf margar umsóknir úr 
Kópavogi og Hafnarfirði. Sérstak-
lega á listabraut og íþróttabraut 

enda eru ekki slíkar brautir þar.”
Í FG er boðið uppá vinsælt list-

nám, fata- og textílhönnunarsvið, 
leiklistarsvið, myndlistarsvið og 
tónlistarsvið sem ekki er í boði í 
MK né Flensborg. Einnig er þar 
hönnunar- og markaðsbraut sem 
ekki er í boði í hinum skólunum 
tveimur. Flensborg býður uppá nám 
á íþróttabraut.

 Af 179 nýnemum sem teknir 
eru inn í ár koma 100 þeirra utan 
Garðabæjar.

Hjólreiðastígur með-
fram Reykjanesbraut
Garðabær hefur gert samning 

við Vegagerðina um lagn-
ingu göngu- og hjólreiðastígs 

meðfram Reykjanesbraut vestanverðri 
frá Molduhrauni við mörk Hafnar-
fjarðar að Vífilsstaðvegi.  

Stígurinn verður um 2,3 km að 
lengd og er breidd hans 3,0 m.  Áætl-
aður kostnaður við verkið er um 70 
milljónir króna sem skiptist jafnt á 
samningsaðila, þ.e. Vegagerðarinnar 
og Garðabæjar. 
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Kanna brottfall úr námi
Bæjarstjórn Garðabæjar hefur sam-

þykkt að fela skólaskrifstofu að 
kanna fjölda þeirra nemenda, yngri 
en 18 ára sem lokið hafa námi úr 
grunnskólum Garðabæjar og ekki 
eru innritaðir í neina framhaldsskóla 
á komandi vetri.   Í samstarfi við 
Fjölbrautaskólann í Garðabæ verði 
síðan leitast við að tryggja viðkom-
andi skólavist í skólanum enda óski 
viðkomandi nemandi þess. 

Það var formaður skólanefndar 
Páll Hilmarsson (D) sem lagði fram 
tillöguna. Í greinargerð með henni 

segir að innritun í alla framhalds-
skóla landsins sé nú lokið og því eigi 
að liggja fyrir fjöldi þeirra nemenda úr 
Garðabæ sem af einhverjum ástæðum 
eru ekki innritaðir í neinn framhalds-
skóla næsta vetur. Skólayfirvöldum 
í Garðabæ er umhugað um að hlúð 
verði að öllum nemendum í bænum 
en ekki bara þeim sem skara framúr, 
heldur líka að hugað sé að þeim nem-
endum sem af einhverri ástæðu finna 
sér ekki farveg á framhaldsskólastig-
inu. Tillagan var samþykkt eins og 
fyrr segir.

Skipulagsnefnd Garðabæjar 
lýsir áhyggjum af umferð við 
Kaplakrika og Molduhraun
Skipulagsnefnd lýsir yfir áhyggjum 

af auknu umferðarálagi tengdri 
fyrirhugaðri uppbyggingu á 

íþróttasvæði FH á Kaplakrika.
Í Skipulagsnefnd Garðabæjar var 

lögð fram skipulagslýsing vegna fyr-
irhugaðra breytinga á deiliskipulagi 
Kaplakrika. Í ljós kemur að gert er ráð 

fyrir að byggingarmagn á íþróttasvæð-
inu geti orðið 32.456 fermetrar en er í 
dag um 15.950 fermetrar. Slíkri stækkun 
fylgi tilheyrandi aukningumferðar og 
álagi á nánasta umhverfi sitt.

Skipulagsnefnd telur að lýsing á 
svæðinu þurfi betur að greina frá því 
með hvaða hætti skal kynna tillögurnar 

og hafa samráð við hagsmunaaðila í 
næsta nágrenni s.s. rekstraraðila í 
Molduhrauni.

Að öðru leyti gerir skipulagsnefnd 
ekki athugasemd við lýsinguna en 
bendir á ákvæði skipulagslaga um að 
kynna skuli tillöguna fyrir aðliggjandi 
sveitarfélagi.

Garðabær - skólamál

Fjölbrautaskólinn og 
grunnskólar auka samstarf
Bæjarstjórn Garðabæjar hefur sam-

þykkt tillögu skólanefndar um að 
skóladeild bæjarins ásamt skólastjórum 
grunnskóla í Garðabæ verði falið að 

skoða möguleika á þróun fjölbreyttra 
námsleiða innan skólanna .

Vinna á það í samstarfi við Fjölbrauta-
skólann í Garðabæ og atvinnulífið. 

GARÐABÆR

Frá útskrift úr skólanum í vor.

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is

RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru 

keypt með innréttingu.

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  

ÞvottahúsBaðherbergi Sérsmíði Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRÉTTINGATILBOÐ
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
INNRÉTTINGUM TIL 22. JÚNÍ

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, teiknum og gerum þér 

vönduð raftæki á vægu verði.

ÞITT ER VALIÐ
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst 
við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá sem 
þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM, 
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

VEGNA GÓÐRA UNDIRTEKTA 
HÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ 
FRAMLENGJA MAÍTILBOÐ 

OKKAR UM 3 VIKUR.

25%
til 5. júlí



Sófasett, svefnsófar, hornsófar ofl.ofl 

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

     

  

Teg. Grazia 3 – 1 – 1. 

              Celtic svefnsófi         Hornsófi með svefn og rúmfatag.           Hvíldarst. m/skammel Fox - Comfy 

                      Hornsófi Carlos     Tungusófi m/svefn og rúmfatag.    Leo rafm.lyftu stóll       Teg. Katrin        

Smíðum allar gerðir lykla , 
smíðum og forritum bíllykla.

Verslun og verkstæði

Grensásvegi 16

Sími: 511 5858

heimilisprydi@simnet.is
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Viðtal við Steinar Björgvinsson, nýjan framkvæmdarstjóra  
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Hóf störf hjá  
Skógræktinni  
á fermingarárinu
Steinar Björgvinsson er nýr fram-

kvæmdarstjóri Skógræktarfélags 
Hafnarfjarðar. Hann hefur alltaf 

haft áhuga á náttúrunni og þá sérstak-
lega gróðri og fuglum og ætlaði sér 
alltaf að verða fuglafræðingur. 

Steinar fæddist í Óðinsvéum í Dan-
mörku árið 1968. Hann ólst upp að 
mestu leyti í Norðurbænum. „Móðir 
mín var dönsk en pabbi er Gaflari, 
‘‘ segir hann. Steinar er garðyrkju-
fræðingur, blómaskreytir og skóg-
fræðingur að mennt. Hann starfaði 
áður meðal annars hjá Skógræktar-
félagi Reykjavíkur, Fagrahvammi í 
Hveragerði, Garðshorni, Blómaval 
og Blómálfinum. Einnig hefur hann 
starfað erlendis. Frá árinu 2010 hefur 
Steinar verið fastráðinn hjá Skóg-
ræktarfélagi Hafnarfjarðar og Gróðra-
stöðinni Þöll. 

Steinar byrjaði í sumarvinnu hjá 
Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar ferm-
ingarárið sitt árið 1982 hjá Ólafi Vil-
hjálmssyni afabróður sínum. „Hann 
hvatti mig til að fara í skóg- eða garð-
yrkjunám, ‘‘ bætir hann við. 

Það var þó ekki fyrr en hann hóf 
störf hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur 
sem Steinar tók þá ákvörðun að skella 
sér í garðyrkjunám, eins og hann orðar 
sjálfur. „Fuglarnir eru svo bara áhuga-
mál sem ég get jafnvel sinnt samhliða 
vinnu minni í skóginum og gróðrar-
stöðinni, ‘‘ segir Steinar. 

Var örfoka land
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar var 
stofnað árið 1946. „Á þessum tíma var 
uppland bæjarins meira og minna ör-
foka land, ‘‘ segir Steinar. Hann segir að 
girða þurfti af alla ræktun vegna sauð-
fjár. Því var ekki talað um skóga heldur 
girðingar. Skógurinn í Gráhelluhrauni 
var kallaður Gráhelluhraunsgirðing 
og Höfðaskógur bar nafnið Hval-
eyrarvatnsgirðing. Steinar segir að 
það hafi verið fyrst í kringum 1980 
sem uppland bæjarins var girt af og 
lausagöngu sauðfjár var hætt. 

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar er 
eitt af aðildarfélögum Skógræktarfé-
lags Íslands og segir Steinar að félagið 
sé annað fjölmennasta skógræktarfélag 
landsins með um 850 félaga. „Sérstaða 
okkar felst meðal annars í því að fé-
lagið rekur sína eigin gróðrarstöð sem 
einkahlutafélag. Gróðrarstöðin Þöll 
framleiðir og selur allar hugsanlegar 
tegundir trjáa og runna í garða, sum-
arhúsalóðir og til skógræktar. ‘‘ 

Félagið hefur  
vaxið og dafnað
Helsta hlutverk félagsins er að Steinars 
sögn að skapa og sinna útivistarsvæð-
inu í upplandi bæjarins. Einnig að 
sinna hvers kyns fræðslu um náttúr-
verndarmál og skógrækt. „Markmið 
okkar er að skapa hér eitt allra besta 
útivistarsvæði landsins þar sem flestir 

geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Gildi 
góðs útivistarsvæðis í nágrenni byggðar 
er ómetanlegt. ‘‘ Steinar bendir einnig á 
að rannsóknir sýna að útivist í grænu 
og rólegu umhverfi hefur góð áhrif á 
líkama og sál. „Við sjáum að aðsókn 
fólks í skóginn eykst ár frá ári. Úti-
leiktæki, upplýsingaskilti, fjölbreyttur 
og heilbrigður skógur eru þættir sem 
við munum meðal annars vinna að á 
næstu árum. ‘‘

Steinar tók við stöðu framkvæmdar-
stjóra af Hólmfríði Finnnbogadóttur 
sem starfað hefur hjá félaginu í 33 ár 
og gegnt stöðu formanns og fram-
kvæmdarstjóra um langt skeið. Í 
stjórnartíð hennar tók öll aðstaða í 
Höfðaskógi stakkaskiptum. Þegar 
hún tók við var félagið með tvo litla 
verkfæraskúra á sínum snærum en nú 
hefur félagið tvö hús til umráða, Höfða 
og Selið. 

„Ég tók við góðu búi ef svo má segja 
af Hólmfríði, ‘‘ segir Steinar. „Félagið 
hefur vaxið og dafnað og við höldum 
því góða starfi áfram. Hlutirnir breyt-
ast og það koma alls kyns verkefni inn 
á borð hjá okkur eða inn í skóg réttara 
sagt. ‘‘ Steinar segir að gagnlegt væri að 
gera rannsókn á fjölda gesta sem heim-
sækja skóginn. Einnig hvað það er sem 
þeir sækjast eftir og hvað mætti betur 
fara. „Þannig fær maður leiðbeiningar, 
‘‘ segir hann. „Við teljum okkur samt 
sem áður vera í ágætu sambandi við 

hinn almenna notanda enda erum við 
alltaf til staðar í bækistöðvum félagsins 
í Höfðaskógi við Kaldárselsveg. ‘‘ 

Leggja þarf aukna  
áherslu á grisjun
Steinar segir að leggja þurfi aukna 
áherslu á grisjun skógarins enda margir 
trjálundirnir orðnir býsna háir og 
þéttir. Auk þess þarf að bæta merk-
ingar og koma upp upplýsingaskiltum 
um gönguleiðir og þess háttar eins og 
fram hefur komið. 

Steinar segir að grunnskólarnir 
heimsæki skógræktina á vorin og allir 
grunnskólar bæjarins hafa sína eigin 
landnemaspildu þar sem gróðursett er 
og hlúð að gróðrinum. Í sumar verða 
stígar yfirfarnir og einhverjir nýir 

lagðir. Steinar vonast til að gróðursett 
verði í sumar en undanfarin sumur 
hafa verið svo þurr að lítið hefur verið 
hægt að gróðursetja. „Við erum svo 
heppin að fá að njóta starfskrafta frá 
Landsvirkjun og Vinnuskóla Hafnar-
fjarðar yfir sumarmánuðina. Þetta 
vinnuframlag skiptir sköpum fyrir 
félagið. ‘‘ 

Í Höfðaskógi er heilmikið trjáasafn 
að sögn Steinars þar sem gefur að líta á 
þriðja hundrað mismunandi tegundir 
trjáa og runna. Einnig er þar rósasafn 
sem unnið hefur verið í samstarfi við 
Rósaklúbb Garðyrkjufélags Íslands. Á 
heimasíðu félagsins, skoghf.is má finna 
alls kyns upplýsingar um félagið. Þar 
er einnig dagskrá félagsins yfir árið. 

LHÞ

„Ætlaði alltaf að verða fuglafræðingu! segir Steinar Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri Skógræktarfélags Hafnarfjarðar.  Mynd: Þórður Ingi

Steinar hefur starfað lengi í skógræktar og blómaskreytingargeiranum. Mynd: Þórður Ingi
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Kátt á hjalla 
í miðbænum
Hafnfirðingar fögnuðu 17. 

júní í miðbænum í ár og var 
það mál manna að almennt 

hafi vel tekist til. Austurgötuhátíðin 
og Víkingahátíðin tengdust gleðinni 
í þetta sinn og met var slegið í strætó 
þann daginn.  Meðfylgjandi myndir 
tók Þórður Ingi á Þjóðhátíðardaginn. 

Fjallkonan í ár var Kristín Pétursdóttir leiklistarnemi og flutti hún  ljóð eftir Davíð Þór jónsson.

Ýmsar verur settu svip sinn á miðbæinn.

Þessi fór hratt yfir í skrúðgöngunni.

Heimsókn frá Latabæ féll vel í kramið hjá yngstu kynslóðinni.

Ef þetta er ekki dagurinn til að draga fram þjóðbúninginn þá kemur hann aldrei.

útitafl var á staðnum sem vakti mikla lukku.
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Rakel Pálmarsdóttir sem náði þeim 
frábæra árangri að verða semidúx 
Flensborarskóla við síðustu útskrift 
með 9,16 í meðaleinkunn. Rakel 
er 18 ára og hefur nokkuð sérstök 
tengsl við Flensborg. Ekki aðeins 
það að báðir foreldrar hennar eru 
útskrifaðir þaðan heldur bjó föður-
amma Rakelar, Gréta Pálsdóttir í 
Flensborg í nokkur ár. Gréta var auk 
þess stúdent þaðan. Foreldrar Grétu 
og þar með langafi og langamma 
Rakelar, þau Páll Þorleifsson og 
Ólafía Einarsdóttir bjuggu enn-
fremur í Flensborg og það í tvo 
áratugi, 1961-1981. Ástæður þessa 
eru þær að Páll langafi Rakelar var 
húsvörður í Flensborg og á þeim 
tíma fylgdi því embættinu hús-
varðaríbúð. Ólafía sinnti ennfremur 
húsvarðarstarfinu.
Það verður því ekki sagt annað en 
semidúxinn hafi sérstakar rætur til 
Flensborgarskólans. Rakel verður 
yfirheyrð að þessu sinni.

Fullt nafn?
Rakel Pálmarsdóttir.
Aldur?
18 ára.
Foreldrar?
Hildur Karlsdóttir og Pálmar Óli 
Magnússon.
Starf og/eða menntun föður:
Verkfræðingur, starfar hjá Lands-
virkjun.
Starf og eða menntun móður:
Grunnskólakennari í Álftanesskóla.
Systkini og hvar ert þú í röðinni?
Smári og Þóra Gréta, ég er yngst..
Hvert liggja ættir þínar (bæði föður
leggur og móðurleggur)?
Foreldrar móður:
Karl Friðrik Ingvarsson og Edda Kol-
brún Þorgeirsdóttir
Foreldrar föðurs:
Gréta Pálsdóttir og Magnús Jón Sig-
björnsson.
Þegar þú varst yngri – hvað ætlaðir þú 
að verða þegar þú yrðir stór?
Verkfræðingur eins og pabbi.
Stundarðu íþróttir, spilar á hljóðfæri 
eða eitthvað slíkt?
Ég æfi fótbolta með Stjörnunni/
Álftanes.

Afhverju valdirðu Flenborg á sínum 
tíma?
Stutt að fara og ég gat fengið metna 
alla þá áfanga sem ég hafði klárað í 
grunnskóla. Auk þess var systir mín 
þar, báðir foreldrar mínir, amma mín, 
Gréta. Einnig var langafi minn Palli 
lengi húsvörður við skólann og jafn-
framt bjó þar.
Hvernig er best að læra fyrir próf?
Læra jafnt og þétt.
Ertu skipulögð?
Já frekar.
Ertu byrjuð að lesa eitthvað af þeim 
fjölmörgu bókaverðlaunum sem þú 
fékkst?
Nei því miður, er búin að hafa meira 
en nóg að gera eftir útskrift.
Stærsti sigurinn?
Er að vinna í honum.
Í hvað hverfi býrðu?
Ég bý á Álftanesi.
Hefurðu einhvern tíma búið erlendis?
já bjó í Þýskalandi þegar ég var 5 ára og 
ætla mér að búa einhverstaðar erlendis 
í náinni framtíð, allavega um stund.
Hver er þinn helsti kostur?
Mikill metnaður.
En galli?
Ég get verið ruslaskrímsli heima.
Ætlar þú í Háskóla í haust og hvern 
þá?
Já það er stefnan, á eftir að fá svör og 
veit því ekki hvert.
Hver eru framtíðarplönin á þessum 
tímamótum?
Fara í háskólanám.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Þingvellir.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Í dag er það Niagara Falls.
Hvað finnst skemmtilegast að gera 
(fyrir utan að læra)?
Spila fótbolta, ferðast og vera með 
vinum og fjölskyldu.
Eldarðu stundum heima?
Rosalega sjaldan, enda oftast á æf-
ingum á matmálstímum.
Uppáhaldsmatur?
Nautakjöt með bernaise sósunni 
hennar mömmu.
Uppáhaldsdrykkur?
Límonaði.

Áttu þér uppáhalds tónlistarmann 
eða tónlist?
Er alæta á tónlist, en Pink floyd er svo-
lítið uppáhalds.
Lestu mikið (fyrir utan skóla
bækurnar)?
Já já, þegar ég dett í gírinn.
Uppáhaldsbókin?

Flugdrekahlauparinn og Ein til frá-
sagnar.
Uppáhaldsleikari?
Johnny Depp.
Áttu þér lífsmottó?
„Gerðu það sem þú trúir á og trúðu á 
það sem þú gerir, allt annað er sóun á 
orku og tíma“.

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 

Rakel Pálmarsdóttir semidúx í Flensborg með meðaleinkunn 9,16 á sérstakar rætur til Flensborgarskólans:

„Best að læra jafnt og þétt yfir hverja námsönn”

Frá útskriftinni úr Flensborgarskólanum í maí ásamt skólameistara.

Með vinkonunum.



þýskt PVCu smíðaefni
útihurðir með 5 punkta læsingu
28mm K-gler
barnalæsing og næturöndun

Veldu viðhaldsfrítt
íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

sími 510 9700

www.pgv.is - pgv@pgv.is
Seljabót 7 Grindavík - Fiskislóð 45 Reykjavík

gluggar - hurðir - sólstofur - svalalokanir - rennihurðir
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Úða garða gegn  
maðki og lús 

Eyði köngulóm af húsum 

Eitra fyrir starrafló og 
skorkvikindum í húsum 

Einnig öll almenn  
meindýraþjónusta 

Garðúðun 
Meindýraeyðir ehf. 

Sigurður I Sveinbjörnsson 
s: 5676090 - 8975206

Veltusundi 1 • Sími 564 3248  
www.gull.is

Gullsmiðja Óla
20 ára

Í tilefni 20 ára afmælis Gullsmiðju Óla
verður veittur 20% afsláttur af öllum vörum
verslunarinnar frá 19. – 30. júní 2013.
Þar að auki fær fólk sem verslar tækifæri á
að auka afsláttinn enn frekar með því að 
kasta tening og getur þá fengið auka afslátt
af afsláttarverði.
1-2= 10% af afsláttarverði
3-4= 20% af afsláttarverði
5-6= 30% af afsláttarverði
 
Þannig að afslátturinn getur orðið allt að 44%.

Nú verður 
gullteningnum kastað.

Yfirlitssýning á verkum 
Eiríks Smith opnar í 
Hafnarborg á morgun
Tilvist – Eiríkur Smith 1968-

1982 er yfirlitssýning á 
verkum Eiríks frá nefndu 

tímabili sem verður opnuð í Hafnar-
firði laugardaginn 29. júní kl. 15 . 
mörg af þekktustu verkum listmál-
arans verða á sýningunni. 

Laugardaginn 29. júní kl. 15 
verður opnuð í Hafnarborg sýning 
á verkum listmálarans Eiríks Smith 
með verkum frá árunum 1968 - 1982. 
Yfirskrift sýningarinnar er Tilvist og 
er í titlinum vísað til tilvistarlegra 
spurninga sem sóttu á listamanninn á 
þessum tíma. Á sýningunni eru mörg 
af þekktustu verkum Eiríks, en á síðari 
hluta þessa tímabils náðu málverk 
hans mikilli hylli á meðal almennings. 

Upp úr 1968 má greina hjá Eiríki 
áður óþekktan áhuga á fígúratífu 
málverki, einkum fyrir tilstuðlan 
áhrifa frá popplist. Í upphafi þessa 

tímabils teflir hann saman tjáningar-
ríkri abstraktlist áranna á undan og 
hinni fígúratífu popplist, þar mætast 
varnarlausar manneskjur og ómann-
eskjulegir kraftar óræðra forma. Með 
tímanum urðu verk Eiríks raunsærri í 
stíl en efnislega leitaði listamaðurinn 
æ meira inn á við með hugleiðingum 
um tilvist mannsins í alheiminum. 
Fígúrur í náttúrunni andspænis 
hrörnandi mannanna verkum eru 
áberandi og endurspegla togstreitu 
á milli hins líkamlega og hins and-
lega. Þannig eru á sýningunni verk 
frá ólíkum tímabilum á ferli lista-
mannsins sem þó endurspegla öll 
tilvistarspurningar, ýmist spurningar 
um tilvist mannsins í samfélaginu eða 
tilvist mannsins á mörkum hins and-
lega og líkamlega. 

Sú þróun í átt til raunsærrar mynd-
gerðar sem einkenndi verk Eiríks upp 

úr 1975 varð til þess að hann náði 
almannahylli og varð einn dáðasti 
listmálari þjóðarinnar. Í kringum 
1980 tóku verk hans að seljast geysi-
vel og má segja að þau hafi orðið 
almenningseign í þeim skilningi 
að fjölmargir sáu sér fært að festa 
kaup á verkum eftir hann, einkum 
vatnslitamyndum. Fá verk frá þessu 
tímabili eru þó í eigu opinberra safna 
og á það einnig við um Hafnarborg 
sem þó varðveitir yfir 300 verk eftir 
listamanninn. Sýningin er fjórða í 
röð sýninga sem Hafnarborg heldur 
og kynna ólík tímabil á löngum ferli 
Eiríks. Til að gefa heillega mynd, 
einkum af síðari hluta þess tímabils 
sem tekið er fyrir á sýningunni, er 
stór hluti verkanna fenginn að láni. 

Sýningarstjórar eru Ólöf K. Sig-
urðardóttir forstöðumaður Hafnar-
borgar og Heiðar Kári Rannversson. 

Blómskreytt box og bakpoki
Hæ, hó, jibbí jei. . . . . . já húsmóð-

irin var í sannkölluðu þjóðhá-
tíðarskapi þann 17. júní. Dagurinn var 
tekinn snemma með bakstri því hin 
fyrirhyggjusama húsmóðir hefur vaðið 
fyrir neðan sig. Þó heitar pylsurnar og 
volgar pizzusneiðarnar séu girnilegar 
í sölubásunum á hátíðarhöldunum, 
er það ekki fullnægjandi fyrir stóra 
fjölskyldu. Því dugar ekkert annað 
en að baka eitthvað girnilegt. Ný-
bakaða nestið var sett í nýju litríku 
blómaskreyttu boxin sem húsmóðirin 
hafði keypt stuttu áður. 

Með troðfullan bakpoka 
Yngsti fjölskyldumeðlimurinn fékk 
það hlutverk að troða boxunum ofan 
í bakpoka meðan húsmóðirin leitaði 
að íslenska fánanum. Með fánann í 
fararbroddi og troðfullan bakpoka 
arkaði stórfjölskyldan af stað. Fyrsti 
viðkomustaður var Ásvellir og fylgdust 
allir spenntir með viðureign Hauka og 
FH í handbolta. Eitthvað heyrðist kallað 
í hátalarakerfinu en húsmóðirin átti 
erfitt með að greina það sem sagt er en 
heyrði orðið „skrúðganga‘‘ inn á milli. 

- Leiknum lauk og húsmóðirin 
teymdi afkvæmin í áttina að skrúð-
göngunni. En hvar var skrúðgangan? 
? ? Í fjarska heyrði húsmóðirin 
lúðrasveitaróminn og sá aftan á langa 
halarófu af fólki. Skrúðgangan var sem 
sagt farin af stað! Líklega var þulurinn 
á handboltaleiknum að segja það sama. 
En jæja, það var ekki um annað að 
ræða en að grípa í afkvæmin og hlaupa 
af stað á eftir skrúðgöngunni með 
þunga, stóra bakpokann á bakinu. Laf-
móð eftir hlaupin komst húsmóðirin 
inn í skrúðgönguna sem þrammaði 
eftir lúðrasveitarleik. Mikil stemning 
var í miðbænum þennan fagra sum-
ardag og allir í hátíðarskapi. Þrestirnir 
og fjallkonan voru á sínum stað og 
tilkynningar afkvæmanna um svengd 
bárust fljótt. 

Snuddusleikjó  
og candyfloss
Húsmóðirin tók bakpokann hróðug af 
baki og opnaði kökuboxin. Innihald 
boxanna var samt ekki alveg það sama 
og húsmóðirin bjóst við því þau voru 
full af legókubbum og vaxlitum!!! Litla 
skottið hafði sem sagt sturtað bakkels-
inu á borðið og sett dótið sitt í þessi 
fallegu box í staðinn, enda frábært að 
geyma dótið sitt á slíkum stað. 

Endurteknar yfirlýsingar um vænt-
anlega hungursneyð bárust óðum til 
húsmóðurinnar. Þar sem henni þótti 
hvorki æskilegt að snæða liti né kubba 
fór hún að næsta sölubás þar sem 
pylsur og pizzur voru keyptar. Snudd-
usleikjóar og candy floss heilluðu 
einnig svanga maga og alsæl gæddu 
börnin sér á þessu meðan fyrrum 
erkifjendur og núverandi vinir úr 
Hálsaskógi skemmtu mannskapnum. 
Húsmóðirin sem hnussaði sjálf yfir 
þessari sykurleðju nartaði hins vegar 
í gulrót sem hún fann í veskinu sínu. 

Glæstir víkingar börðust
Austurgatan var gengin meðan kröfur 
um andlitsmálningu og hoppukastala 
urðu smám saman háværari. Reyndar 
voru afkvæmin komin með ágætis 
andlitsmálningu því klístruð voru 
þau eftir sleikjóinn og leifar af candy 
flossi voru fastar á kinnunum og upp 
á enni. Félagarnir úr Latabæ glöddu 
alla viðstadda og hoppukastalinn 
sló í gegn. Ógnvænlegur bardagi fór 
fram milli nokkurra víkinga og fylgd-
ist húsmóðirin með honum. Glæstir 
menn í sterklegum brynjum börðust 
eins og þeir áttu lífið að leysa. 

Meðan húsmóðirin horfði aðdá-
unaraugum á þessar hetjur náði litla 
skottið að hlaupa þvert yfir bardaga-
völlinn. Í viðleitni sinni til að bjarga 
barninu frá bráðum háska og öflugum 
sverðum, hljóp húsmóðirin á eftir 
barninu. Það vildi svo óheppilega til 

að einn víkingurinn sem var í miðri 
orustu hljóp aftur á bak til að verja 
sig og lenti beint á húsmóðurinni. Sú 
síðarnefnda datt og fellti þannig um 
leið ofurhetjuna sem hlammaðist ofan 
á vesæla húsmóðurina. 

„Hluti af sýningunni„
Þar sem víkingurinn var í þungri 
brynju tók það hann dágóðan tíma 
að klöngrast af baki húsmóðurinnar 
sem lá á bakinu með kjólinn yfir and-
litinu. Bardaginn hafði stöðvast og 
húsmóðirin dró að sér óskipta athygli 
fjölmargra viðstaddra. Haltrandi gekk 
húsmóðirin, fangaði sykurklístraða 
barnið og uppskar mikið lófaklapp 
fyrir uppátækið. Þar sem húsmóðirin 
er einstaklega jákvæð að upplagi kink-
aði hún kolli til viðstaddra og sagði 
háum rómi; „þetta var bara hluti af 
sýningunni. ‘‘ 

Þegar næsti bardagi víglegu víking-
anna fór fram stóð húsmóðirin við 
einn sölubásinn og pantaði sér stóran 
skammt af candy floss og átti það að 
eigin mati skilið. 

Húsmóðirin er ein af þeim  
seinheppnari í bransanum og 

 deilir ævintýrum hversdagsins  
með lesendum blaðsins.

RAUNIR HÚSMÓÐURINNAR



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



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

Stólatilboð
Veldu það besta fyrir þig

Það kostar minna
en þú heldur 

Goal 322G með örmum og höfuðpúða
  Frábær skrifstofustóll með fjölbreyttum   
   stillimöguleikum, samhæfing setu og baks.

Skin fundar- og gestastóll
Fallegur stóll með vel formað bak og neti í 
bakinu. Seta með svörtu taui, fætur króm.

Skin
Gesta- og fundarstóll

Listaverð 49.900,-

Tilboð 34.930,- 

m/vsk

Please 468

Skrifborðsstóll m. örmum, tau

Listaverð 289.300,-

Tilboð 199.617,- 

m/vsk

Mesh

Leðurseta, netbak, króm grind

Listaverð 52.900,-

Tilboð 39.675,- 

m/vsk

Goal 322G
Skrifstofustóll

Listaverð 186.500,-

Tilboð 129.900,- 

m/vsk

Stólatilboðsdagar hjá InnX
Þessir hér á 25 - 35% afslætti.
Komdu við í verslun okkar að 
Fosshálsi 1 í Reykjavík og kíktu á 
úrvalið því allir aðrir stólar seljast 
með 20% afslætti.
Ath. Sumar gerðir þarf að panta.
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Þorbjörg Eyjólfsdóttir Norðurbraut 1 í Hafnarfirði er skráð fyrir mynd.

Frá vinstri er Guðfinna Björg-
vinsdóttir f. 5.júlí 1937, Eyjólfur 

Björgvinsson f. 10.október 1933 d. 
1.maí 2013, Sólveig Björgvinsdóttir f. 
3.september 1929.

Guðfinna er gift Sigurði Emilssyni, f. 
22. sept. 1931, fyrrverandi starfsmanni 
sýslumannsembættisins í Hafnarfirði. 
Þau búa nú á Drekavöllum 18 en bjuggu 
lengst af á Þúfubarði 3. Synir þeirra eru 
Guðmundur Emil, Björgvin og Ingvar 
Þór allir búsettir í Hafnarfirði.

Eyjólfur lést þann 1. maí s.l. Eftirlif-
andi eiginkona hans er Elsa Rúna Ant-
onsdóttur, f. 22. april 1939. Þau bjuggu 
í Reykjavík og starfaði Eyjólfur lengst af 
hjá Þjóðhagsstofnun. Sonur Eyjólfs og 
Elsu Rúnu er Anton Björgvin. 

Sólveig giftist Jóhannesi Páli Jóns-
syni fyrrverandi rannsóknarlög-
reglumanni, f. 9.desember 1930 d. 
9.september 2008. Þau bjuggu lengst 
af á Hellisgötu 31. Sólveig býr núna á 
Herjólfsgötu 40. Dætur Sólveigar og 
Jóhannesar eru Björg, Signý og Sif allar 
búsettar í Hafnarfirði.

Foreldrar barnanna 
á myndinni, 
Þorbjörg Eyjólfsdóttir, húsmóðir frá 
Hákoti á Álftanesi, f. 18.nóvember 1904 
d. 2.ágúst 2007 og Björgvin Helgason, 
sjómaður frá Brekku á Álftanesi, f. 
10.júlí 1904 d. 20.júlí 1967. Björgvin og 
Þorbjörg gengu í hjónaband árið 1928 
og bjuggu lengst af á Norðurbraut 1. 

Ragnheiður Helgadóttir er skráð fyrir mynd. 

Á myndinni er Guðrún Ólafsdóttir 
fædd í Hafnarfirði 1.apríl 1925 d. 

5. júní  2013 .
Guðrún ól allan sinn aldur í Hafnar-

firði. Hún fór sex ára í fóstur til móð-
urömmu sinnar Sigríðar Jónsdóttur frá 
Setbergi dóttur Jóns Guðmundssonar 
og Vilborgar Jónsdóttur ættforeldra 
Setbergsættarinnar. Sigríður móður-
amma Guðrúnar bjó lengst af á Strand-
götu 37b. Guðrún lauk burtfaraprófi frá 

Barnaskóla Hafnarfjarðar og vann við 
ýmis afgreiðslustörf þar til hún stofn-
aði fjölskyldu og eignaðist 8 börn en á 
seinni árum þá starfaði hún í eldhúsinu 
á Hrafnistu.

Foreldrar Guðrúnar voru Ragn-
heiður Helgadóttir 1900-1976 og  
Ólafur Hafliðason 1882 -1964. Guðrún 
giftist árið 1945, Ríkharði Kristjánssyni 
fyrrverandi skipstjóra í Hafnarfirði og 
verkstjóra í Straumsvík, f.15. apríl 1926.

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.

Góðtemplarahúsið við Suðurgötu.

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? Svar:

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Þessi mynd sem sýnir  2 karlmenn og tvo drengi, og tvo karlmenn er tekin í september 1932. Ingvar Bjarnason er 
skráður eigandi myndarinnar.

Elísabet Þorgrímsdóttir, Krosseyrarvegi, er skráð fyrir þessari mynd af þremur 
börnum. Hún er tekin í nóvember 1938. 

NÝ MYND

NÝ MYND

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð



Rúm | Sængurver | Springdýnur | Púðar og rúmteppi | Kistur og náttborð
Gaflar | Heilsukoddar | Dýnuhlífar og lök | Fylgihlutir

Allt fyrir svefnherbergið

RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397
       

Opið alla virka daga frá kl. 09.00–18.00, laugardaga 10.00–14.00, sunnudaga lokað

www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á

Íslensk
hönnun

RÚM

ára
1943-2013

Framúrskarandi
fyrirtæki 2012

Framúrskarandi
fyrirtæki 2011
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fyrirtæki 2010




