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Flokkunarílát
til notkunar innan húss

FLOKKUNARBARIR

Eitt hólf 20 l. 2 x 11 l. 3 x 11 l. 1 x 8 l. karfaTvistur (á sleða) Þristur (á sleða)

Fáanlegir í mörgum litum. Mál: 38 x 39/93 cm.

2 x 40 l. á vagni 2 x 90 l. á vagni Ás (á sleða)2 x 60 l. á vagni
2 x 10 l. + karfa. Mál: 25 x 38/35 cm.Mál: 56 x 56/66 cm.Mál: 56 x 56/66 cm.Mál: 38 x 66/66 cm.

Allar upplýsingar 
í síma 535 2510

Mál: 31 x 46/36 cm. Mál: 31 x 46/36 cm. Með snerti/pedalopnun. Mál: 26/59 cm. Mál: 25 x 31/44 cm. Mál: 25 x 47/44 cm. Fyrir lífræna söfnun. Mál: 18 x 22/22.

SPARAÐU BENSÍN!
Metan uppfærðu bílinn þinn

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

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

Velras.is • Sími: 555 6670 • Álhella 4

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

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

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

9. ágúst 2013
16. 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

   

  
 

  
  

Tré og runnar  
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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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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

Hetjuleg barátta FH-inga
Íslandsmeistarar FH fengu austurríska 

meistaraliðið Austria Vín í heimsókn 
í Krikann á miðvikudag.  FH-ingar 

börðust hetjulega en tókst ekki að skora 
og niðurstaða leiksins var markalaust 

jafntefli.  Þetta var seinni leikur liðanna 
í þriðju umferð forkeppni í Meistaradeild 
Evrópu. Austuríska liðið vann fyrri leikinn 
og komst því áfram.  FH-ingar hafa hins 
vegar ekki lokið þátttöku í Evrópukeppn-

inni því liðið fer í umspil í riðlakeppni 
Evrópudeildarinnar. Fjölmargir áhorf-
endur voru á leiknum, eða 2647 manns.
 Mynd: Þórður Ingi
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Vel heppnaður 
Járnmaður
Þríþrautakeppnin Herbalife 

hálfur járnmaður var haldin í 
júlí af Þríþrautardeild Sundfé-

lags Hafnarfjarðar, 3SH.   Fjöldi fólks 
tók þátt og heppnaðist mótið vel.  
Þetta var í sjötta sinn sem keppnin 
var haldin á  Íslandi og er sú lengsta 
sinnar tegundar.  Hákon Hrafn Sig-
urðsson sigraði í karlaflokki og Birna 
Björnsdóttir í kvennaflokki.  

Það er óhætt að segja að starfið hjá 
3SH sé viðburðarríkt.  Á morgun, 
laugardag verður meistaramót Ís-
lands í tímakeppni haldið.  Keppt er 
á hjólum og er kepnnisleiðin 20 kíló-
metrar á Krísuvíkurveginum.  Keppt 
verður í mörgum aldursflokkum og 
vegleg verðlaun verða veitt.  Mótið 
hefst kl 17 og má nálgast nánari upp-
lýsingar á heimasíðu félagsins, 3sh.is.

LHÞ

Ólöglegar 
framkvæmdir 
stöðvaðar af 
bygginga-
fulltrúa
Við eftirlit á Blómvangi kom í ljós 
að breytingar standa yfir á einbýl-
ishúsi, þar sem fyrirhugað er að 
gera tvær íbúðir inní húsinu og eina 
íbúð í bílskúr. Um er að ræða brot á 
lögum um mannvirki nr. 160/2010, 
9. grein.

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
gerir eiganda skylt að stöðva fram-
kvæmdir án tafar og veita tilhlýð-
andi upplýsingar um málið. 

Nýtt 
svæðisskipulag 
kostar 
Hafnarfjörð 
4.4 milljónir
Stjórn SSH, samtaka sveitarfé-
laganna á höfuðborgarsvæðinu, 
hefur kynnt kostnað við gerð nýs 
svæðisskipulags fyrir bæjarráði 
Hafnarfjarðar
Hlutdeild Hafnarfjarðar í kostnað-
inum er kr. 4.414.399 eða 13,07%.

Bæjarráð lýsir 
yfir áhyggjum 
vegna Flens-
borgar skóla
Bæjarráð Hafnarfjarðar lýsir veru-
legum áhyggjum sínum ef til þess 
kemur að skerða þurfi þjónustu við 
nemendur í Hafnarfirði og skora 
á mennta- og menningarmála-
ráðherra að beita sér fyrir því að 
skólanum verði gert fjárhagslega 
kleift að sinna nemendum sínum 
í samræmi við lög og reglugerðir. 
Vísað er í skýrslu Ríkisendur-
skoðunar þar sem fram kemur að 
skólinn hafi verið rekinn með halla 
undanfarin ár. Þá hafi skólameistari 
boðað niðurskurð í starfseminni í 
blaðaviðtali og þar með yrði þjón-
usta við nemendur skert á næsta 
skólaári. 

STUTT OG LAGGOTT

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

Velferðarráðherra hafnar 
erindi Hafnarfjarðar-
bæjar um að fá húsnæði 
St. Jósefsspítala til eignar
-beðið eftir svörum frá ráðherrum um framtíð húsanna

Velferðarráðherra hefur 
hafnað beiðni Hafnar-
fjarðarbæjar um að fá afhent 

húsnæði St Jósefsspítala. Bæjaryfir-
völd kynntu hugmyndir sínar um 
nýtingu húsnæðisins í þágu bæjarbúa 
en ráðherra telur sig ekki hafa heim-
ild til að afhenda eignirnar á þeim 
forsendum sem lagðar voru til grund-
vallar í erindi bæjaryfirvalda. Í erindi 
bæjaryfirvalda var gert ráð fyrir því 
að Suðurgata 44, Kató, yrði rifið, 
lóðin seld og svæðið yrði skipulagt 
að nýju og Hafnarfjarðarbær myndi 
eignast spítalann.

Í bréfi bæjarstjóra til velferðarráð-
herra kemur fram að Hafnarfjarðar-
bær óski eftir því að fá húseignirnar 
sem tilheyrðu St Jósefsspítala án 
endurgjalds og yrðu þær nýttar í 
þágu nærumhverfisins. Hugmyndir 
bæjaryfirvalda eru að nýta húsnæðið 
sem menningarhús, Héraðsskjalasafn 
yrði stofnað, Tónlistarskólinn fengi 
aðstöðu í húsinu, Tónlistardeild 
Bókasafns Hafnarfjarðar yrði flutt 
þangað og einnig yrði þar vinnustofa 
fyrir listamenn og kaffihús.

Í svarbréfi ráðherra kemur fram að 
hann telur sig ekki hafa heimild til 
að afhenda Hafnarfjarðarbæ þessar 
eignir á þeim forsendum sem fram 

koma í erindi Hafnarfjarðarbæjar og 
var erindinu því hafnað.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri, segir að bæði fjármála- 
og velferðarráðherra hafi verið send 
bréf þar sem óskað er eftir upplýs-
ingum um hvaða áform séu varðandi 
nýtingu hússins . Ríkissjóður á 85% í 
húsunum og því 15% í eigu Hafnar-
fjarðarbæjar. Ekki hafa borist svör 
frá ráðuneytinu né svör við beiðni 
bæjarins um að formlegar viðræður 
verði hafnar.

Hákon Hrafn sigurðsson sigraði í karlaflokki.  Mynd: Egill Ingi Jónsson

sigurvegari í kvennaflokki var Birna 
Björnsdóttir.  Mynd: Egill Ingi Jónsson

Álftanes:

Víum ehf bauð lægst í bíla-
stæði við Álftanesskóla
Víum ehf bauð lægst í endur-

nýjun bílastæða við Álftanes-
skóla en 8 tilboð bárust í 

verkið þar af tvö yfir kostnaðaráætlun. 
Tilboðin voru: 
Fjarðargrjót ehf. kr.  24.395.454
Víum ehf. kr.  24.210.350
Loftorka hf. kr.  27.089.200
Bjössi ehf. kr.  25.991.500

SS verktakar ehf. kr.  29.952.100
Rein sf kr.  24.910.820
Jákvætt ehf. kr.  26.617.810
Fagverk ehf. kr.  26.548.000
 Kostnaðaráætlun  hljóðaði uppá kr. 

26.626.300.
Bæjarrráð samþykkti að fela bæj-

arverkfræðingi að leita samninga við  
Víum ehf. sem var með lægsta tilboðið.

Skattadrottning  
og skattakóngur
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 

forstjóri Actavis, greiðir 
hæstu opinberu gjöldin í 

hópi einstaklinga í Hafnarfirði en 
hún er númer fjögur á lista Ríkis-
skattstjóra yfir hæstu gjaldendur á 
landsvísu. Númer 5 á listanum er 
Garðbæingurinn Sigurður Örn Ei-
ríksson, tannlæknir og er hann því 
skattakóngur Garðabæjar.

Ólafur Björnsson, Hafnarfirði er í 
9. sæti listans og í því 12. er Finnur 
Reyr Stefánsson, fjárfestir, Garðabæ. 
Sigurbergur Sveinsson, kaupmaður í 
Fjarðarkaupum vermir það 13. Ólöf 
Vigdís Baldvinsdóttir, fjárfestir í  

Garðabæ er í 18. sæti og Helgi Vil-
hjálmsson í Góu í því  20. Ágúst Sig-
urðsson, eigandi Stálskipa, Hafnarf-
irði er í 19. sæti listans

guðbjörg Edda Eggertsdóttir er 
skattadrottning Hafnarfjarðar





4 9.  ágúst 2013

Stórtíðindi úr handboltaheiminum:

ÍH mætir til leiks í handboltanum á ný
– stjórnin óskar eftir stuðningi Hafnfirðinga við félagið

Handknattleiksdeild Íþróttafé-
lags Hafnarfjarðar (ÍH) var 
endurreist fyrr í sumar og 

verður með lið á Íslandsmótinu sem 
hefst þann 20. september næstkom-
andi.  Félagið hefur ekki starfrækt 
handknattleiksdeild síðan árið 1999.  
Liðið spilar í 1. deild og sjá þeir Ás-
geir Gunnarsson og Árni Stefán Guð-
jónsson um þjálfun liðsins.  Formaður 
handknattleiksdeildar ÍH er Sævar Már 
Gústavsson og segir hann að deildin 
hafi nú þegar hafið samstarf við hand-
knattleiksdeild FH um leikmannamál. 

 Leikmenn í 2. flokki Fimleikafélags-
ins munu æfa undir merkjum FH/ÍH.  
Vel hefur gengið að fá leikmenn til liðs 
við félagið og hópurinn er að skýrast.  
Má þar nefna að Þorkell Magnússon, 
Bjarki Jónsson og Sigurður Örn Arnar-
son munu spila með félaginu í vetur en 
þeir voru allir á mála hjá FH á síðasta 
tímabil.

Vilja verða þriðja liðið í 
Hafnarfirði til frambúðar
Sævar segir að takmarkið í vetur verði 
að ýta við rótgrónum liðum í deildinni 

og stefnan er sett á að vera í miðri deild 
eða ofarlega.  ,,Við viljum verða þriðja 
liðið í Hafnarfirði til frambúðar,‘‘ segir 
Sævar.  Heimavöllur ÍH er íþróttahúsið 
við Strandgötu.  ,,Það var búið að út-
hluta tímum við íþróttahúsið en við 
erum að vinna í því að komast þar að 
með okkar æfingar,‘‘ segir Sævar.  ÍH 
á aðild að Íþróttabandalagi Hafnar-
fjarðar (ÍBH) og segir Sævar að hliðra 
þurfi til svo æfingaaðstaðan sé nægileg 
fyrir félagið.  

Við erum að koma með lið sem mun 
ýta undir að Hafnarfjörður sé hand-
boltabærinn og okkur finnst eðlilegt 
að heimaleikir ÍH fari fram í höfuð-
vígi handboltans í Hafnarfirði,‘‘ bætir 
Sævar við.  

Mikil spurn eftir liði eins 
og ÍH

Íþróttafélag Hafnarfjarðar var 
stofnað árið 1983.  Félagið var stofnað 
utan um handknattleiksdeild félags-
ins en knattspyrnudeild var stofnuð 
við félagið árið 1996.  Hvatinn að 
endurreisn deildarinnar var að gefa 
handboltamönnum, sem af ýmsum 

ástæðum hættu að spila handbolta, 
tækifæri til að spila á ný.  Ungir hand-
boltamenn sem vegna náms, barneigna 
eða annarra aðstæðna geta ekki lengur 
stundað æfingar sex sinnum í viku geta 
þess í stað æft þrisvar til fjórum sinnum 
í viku.  Einnig gefur þetta eldri hand-
boltamönnum gott tækifæri sem vilja 
áfram spila handbolta en æfa sjaldnar.

,,Við sem stóðum að því að endur-
reisa handknattleiksdeildina vorum 
allir í handboltanum sjálfir en duttum 
út.  Það hefur verið mikil spurn eftir 
liði eins og ÍH, bæði frá leikmönnum 
og frá handboltahreyfingunni.  Þetta 
verkefni mun án efa efla handbolta-
hreyfinguna í Hafnarfirði,‘‘ segir Sævar. 

 Ennfremur segir Sævar að brotfall 
úr íþróttinni sé of mikið og mun ÍH 
nýtast vel til að minnka brottfallið 

og þannig styrkja undirstöður hand-
knattleiks á Íslandi í heild sinni.   

Óska eftir stuðningi hafn-
firskra velunnara hand-
boltans

Sævar segir að mikill hugur sé í fé-
lagsmönnum ÍH, sama hvað á gengur.  
Nýtt blómaskeið er framundan hjá ÍH  
og leikgleðin og samheldni hópsins 
er höfð í fyrirrúmi.  ,,Uppgjöf finnst 
ekki í orðabók félagsins," segir hann. 
Handknattleikdeild ÍH þarf á styrktar-
aðilum að halda til að standa undir sér 
og óskar stjórn handknattleiksdeildar 
ÍH eftir góðum stuðningi hafnfirskra 
velunnara handboltans. 

,,Svona klúbbur gengur ekki án 
velunnara. Ef við sem Hafnfirðingar 
viljum geta sagt með stolti að við búum 

í höfuðvígi handboltans á Íslandi þá 
þarf þetta verkefni að ganga upp.  Ég 
hvet alla Hafnfirðinga til að styðja við 
félagið með hvaða hætti sem er,‘‘ segir 
Sævar að lokum. LHÞ
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Það eru góð tíðindi að Íþróttafélag Hafnarfjarðar, ÍH hafi verið vakið 
upp af værum blundi. Þótt Hafnfirðingar státi af tveimur bestu hand-
knattleiksliðum landsins þá er alltaf rými fyrir fleiri til viðbótar. Segja 

má að ÍH sé eins og litli bróðir risanna tveggja, FH og Hauka. Hjá ÍH eru 
nefnilega ekki ströngustu kröfur um æfingar og ástundun eða eins og formaður 
félagsins orðar það hér í blaðinu að hvatinn að endurreisn deildarinnar hafi 
verið að gefa handboltamönnum, sem af ýmsum ástæðum hættu að spila 
handbolta, tækifæri til að spila á ný. Ungir handboltamenn sem vegna náms, 
barneigna eða annarra aðstæðna geti ekki lengur stundað æfingar sex sinnum 
í viku geta þess í stað æft þrisvar til fjórum sinnum í viku. Einnig gefi þetta 
eldri handboltamönnum gott tækifæri sem vilja áfram spila handbolta en 
æfa sjaldnar.

Það er von aðstandenda félagsins að bæjarbúar styðji vel við bakið á liðinu 
og þeim skilaboðum er hér með komið á framfæri.

Furðulegar útihátíðir

Það er með ólíkindum að á hverju ári á þessum árstíma skuli berast fréttir 
af ofbeldisglæpum sem framin eru á þessari eða hinni hátíðinni. Ef það er 
ekki á Eldborg þá er það á Akureyri eða Vestmannaeyjum eða hvar þar sem 
fjöldinn kýs að safnast saman. Furðu vekur að aðstandendur slíkra hátíða 
lýsi svo yfir í kjölfarið að viðkomandi hátíð hafi farið vel fram. Í ljósi þess 
hversu mörg fíkniefnamál koma upp á hverju ári á hátíðum sem þessum 
þá vekur það ýmsar spurningar um með hvaða hugarfari fólk sækir slíka 
mann„fagnaði“. Og ekki síður, hvað þarf til að mönnum þyki hátíð hafa farið 
úrskeiðis? Maður spyr sig?

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Litli bróðir  
mætir til leiks

Leiðari

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

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? ?Spurningin í þessu blaði er:
Hvað er Helgafell, bæjarfjall Hafnfirðinga hátt?

HaFnarFJörður / 
garðabær

kemur næSt út 
FöStudaginn  

23. ÁgúSt

BÆKUR 2013

grípandi saga um framandi heim

Það fylgir því alveg sérstök tilfinn-
ing þegar sílesandi bókaormur 

dettur niður á framúrskarandi bók. 
Ekki síst þegar lesandinn á ekki von 
á neinu sérstöku, ákveður að gefa bók 
smá séns en heillast á stundinni af  
seiðandi texta og frábærri sögu. 

Þannig er sögunni Flekkuð rétt 
lýst. Kápan er fjarri því aðlaðandi og 
alls ekki söluvænleg. En umbúðir eru 
eitt og innihald annað. Hér er sagt frá 
Jamilet, ungri stúlku í Mexíkó sem 
flýr yfir landamærin til Bandaríkj-
anna í von um betra líf og dreymIr 

um að hitta lækni sem getur fjarlægt 
valbrá á baki hennar sem af ýmsum 
er talin merki djöfulsins. Hún kynnist 
eldri manni á geðveikrahæli sem segir 
henni magnaða sögu með óvæntum 
endalokum. 

Í sögunni fylgir lesandinn herra 
Peregrínó eftir á ferðalagi hans um 
Jakobsveginn á Spáni til Santiago 
og áhugaverðum persónum sem eru 
með honum í för. Hinsvegar er sagt frá 
tilraun Jamilet að laga sig að lífinu í 
Bandaríkjunum, sambúð hennar við 
móðursystur sína og samskipti hennar 
við jafnaldra sinn.

Frásögnin er grípandi og spennandi 
í senn og auðvelt er að heillast af sögu-
umhverfinu og persónunum.

Það er full ástæða til þess að mæla 

með þessari lesningu. Þessa dagana 
þegar mikið magn bóka kemur úr þá 
getur þýðingin verið upp og ofan er í 
þessu tilfelli  er þýðingin afbragðsvel 
heppnuð.

Hólmfríður Þórisdóttir

Flekkuð
Eftir Ceciliu Samartin
Þýðandi Nanna B Þórsdóttir
Vaka- Helgafell

Þorkell Magnússon og Bjarki Jónsson sem hafa gengið til liðs við félagið

árni stefánsson fræðslustjóri HsÍ og 
sævar Már gústavsson, formaður 
handknattleiksdeildar ÍH.  Myndin 
er tekin þegar þátttökubeiðnin um 
að leika í 1. deild var send inn
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Frumkvöðlastarf í umhverfismálum 

grænfáninn afhentur í sjötta 
skipti í leikskólanum norðurbergi
Í byrjun júnímánaðar var mikið 

um að vera í leikskólanum Norð-
urbergi.  Árleg sumarhátíð var 

haldin á veglegan hátt og Grænfáninn 
var afhentur í sjötta sinn.  Leikskólinn 
Norðurberg var fyrsti leikskólinn á 
landinu til að fá fánann afhentan og 
hefur því mikið frumkvöðlastarf í um-
hverfismálum átt sér þar stað.  Anna 
Borg Harðardóttir, leikskólastjóri hefur 
stýrt verkefninu ötullega frá upphafi og 
fræddi blaðamann meira um starfið í 
Norðurbergi.

Allir starfsmenn virkjaðir
Anna  Borg segir að byrjað var að vinna 
að umhverfismálum í Norðurbergi árið 
1996.  Ári seinna fékk skólinn þróunar-
styrk frá Mennamálaráðuneytinu til 
að vinna að þróunarverkefni um um-
hverfismennt í leikskóla.  Það var fyrsta 
verkefni sinnar tegundar í leikskólum 
hér á landi.  

,,Þetta verkefni lagði grunninn að 
þeirri umhverfisstefnu sem rekin er í 
leikskólanum í dag,‘‘ segir Anna.  Auð-
veldlega gekk að fá starfsmenn í lið 
með sér og ekki voru margar hindranir 
í upphafi.  Anna segir að áhugi starfs-
manna hafi aukist eftir því sem þeir 
fengu meiri fræðslu, upplýsingar og 
tækifæri til að ræða hlutina.  

,,Allir voru virkjaðir til að marka 
umhverfisstefnuna, ekki bara fáir út-
valdir.  Þetta skipti öllu máli og skiptir 
enn að allir telji sig eiga hlutdeild í 
stefnumótun og verða því ábyrgari fyrir 
vikið að fylgja stefnu leikskólans eftir,‘‘ 
bætir Anna við.

Útikennsla, flokkun og 
átthagafræði
Umhverfismenntunin í Norðurbergi 
er í stöðugri þróun að sögn Önnu og 
verður svo um alla framtíð.  Stefnan í 
umhverfismálum er skýr og starfandi 

er umhverfisráð sem fundar einu sinni 
í mánuði.  Einnig er umhverfisráð 
barna starfandi en í því ráði eru elstu 
nemendur skólans.  Hlutverk ráðsins 
er að fara yfir ákveðna þætti sem snúa 
að umhverfismálum og sinna eftirliti 
á öllum deildum leikskólans.

Margt hefur þróast frá því mark-
visst var byrjað að vinna að um-
hverfismálum við skólann.  Allir 
matarafgangar fara í ,,Svanga Manga‘‘ 
sem er sérstök tunna sem er á hverri 

deild.  Svangi Mangi á helst alltaf að 
vera svangur og börnunum er kennt 
að skammta sér hæfilega á diskana 
svo sem allra minnst fari til spillis.  Í 
garðinum eru stærri moltutunnur sem 
matarleifar eru settar í til moltugerðar.  
Allt heimilissorp er flokkað og hugað 
er sérstaklega að umbúðum og flutn-
ingaleiðum þegar verslað er inn.  Allir 
nemendur skólans fara reglulega í úti-
kennslu og læra átthagafræði auk þess 
sem elstu börnin fara í skógarferðir í 
Skógrækt Hafnarfjarðar.  Regnvatnið 
er nýtt sérstaklega í útileikjum og úti-
eldun er við eldstæði leikskólans. 

 ,,Við erum í sífelldri  þróun og 
möguleikarnir eru endalausir í fram-
tíðinni,‘‘ segir Anna.  

,,Það sem við getum gert 
inni, getum við gert úti‘‘
Anna segir að umhverfisstefnan fléttist 
eðlilega inn í daglegt líf barna og starfs-
manna í Norðurbergi.  Allir flokka, 
molta og setja að lokum heimilissorpið 
í endurvinnslugám sem stendur á lóð 
leikskólans. 

 ,,Útikennslan verður sífellt sterkari 
þáttur í starfinu og í skólanum gildir 
viðhorfið; það sem við getum gert 
inni, getum við gert úti,‘‘ segir Anna.    
Starfsmenn eru sífellt að finna nýjar 
leiðir til að auðga útikennsluna og má 
sjá glöggt merki um það við Lund sem 
er deild fyrir elstu börn skólans.  Þar 
er búið að koma upp útikennslustofum 
með seglþaki á milli trjánna sem skýlir 
fyrir veðri.  Opið eldstæði er á staðnum 
og þrífótur, pottar og pönnur eru til 
staðar.  

Mikill kraftur og áhugi er hjá 
starfsmönnum leikskólans að elda 
meira og oftar úti yfir vetrartímann.  
Starfsmenn á yngri deildum munu 
koma meira að útieldun næsta vetur 
og hefur það verið sett inn í starfsá-
ætlun skólans.  

Grænfáninn hjálpar til við 
að gera betur í dag en í 
gær
Eins og fram hefur komið var Norð-
urberg fyrstur allra leikskóla til að fá 
Grænfánann afhentan og var það árið 
2003.  Upphaflega var fáninn hugsaður 
fyrir öll önnur skólastig en leikskóla-
stigið.  En öflugir starfsmenn Norður-
bergs sönnuðu fyrir Landvernd, sem 
heldur utan um verkefnið, að fáninn 
ætti fullt erindi í leikskólum.  Með 
þessu frumkvöðlastarfi var brautin 
rudd fyrir aðra leikskóla að fara sömu 
leið.  

,,Grænfáninn er frábært verkfæri 
sem heldur okkur við efnið og hjálpar 
okkur að innleiða nýjar leiðir í bættum 
háttum í tengslum við umhverfið okkar 
nær sem fjær.  Hann hjálpar okkur að 
viðhalda stefnunni og gera betur í dag 
en í gær.  Norðurberg er stolt af Græn-
fánanum og ætlar sér að flagga honum 
um ókomna framtíð,‘‘ segir Anna.  

Starfsmenn Norðurberg eru bjart-
sýnir á að gera enn betur í nánustu 
framtíð og dýpka umhverfismenntun-
ina með börnunum enn meira.  ,,Við 
viljum sýna ábyrgð með því að skila 
Móður Jörð í betra ásigkomulagi en 
við tókum við henni,‘‘ segir Anna að 
lokum.   LHÞ

6

Frá afhendingu grænfánans á dögunum, Anna Borg Harðardóttir ávarpar gesti.

átthagafræði er kennd í útikennslu við skólann.

Veglegt eldstæði er notað í útieldun-
inni.
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Er�itt að velja 
í búðinni? 
Reyndu hana heima í 100 daga.

Bosch hefur nú sett á markað nýja 
uppþvottavél, sem er búin frábærri tækni 
og á hagkvæmu verði. Hún kallast Meister-
Stück. Þessi uppþvottavél hefur engan 
óþarfa heldur aðeins nákvæmlega það sem 
til þarf. Allt til að gera þig ánægða(n). 
(Ef svo ólíklega vill til að þú verðir ekki 
ánægð(ur) með vélina geturðu einfaldlega 
skilað henni.) Lestu meira um MeisterStück 
uppþvottavélina á www.bosch.is.
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Félag íslenskra bifreiðaeigenda FÍB: 

„Við stofnun voru 
fyrst og fremst 
hestvagnaslóðar” 
segir Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félagsins

Vart verður á móti því mælt að 
þeir hafi verið framsýnir þeir 
aðilar, um 100 talsins, sem 

komu saman föstudaginn 6. maí 1932 
til að stofna Félag íslenskra bifreiða-
eigenda, FÍB. Margir hafa eflaust verið 
nokkuð hissa, heimskreppan mikla í 
algleymingi og við hér á Íslandi rétt að 
sjá fyrir endann á hestvagnatímabil-
inu. En sennilega má færa fyrir því 
rök að áðurnefndir þættir hafi eflaust 
líka orðið til þess að hvetja menn til 
þess að stofna félag eins og FÍB, Fé-
lag íslenskra bifreiðaeigenda, til að 
gæta hagsmuna bíleigenda enda menn 
sannfærðir um að bíllinn væri kominn 
til að vera. 

Þegar félagið var stofnað var 1561 
bifreið í landinu eða einn bíll á hverja 
80 íbúa. Til samanburðar eru bifreiðar 
í dag um 200.000 eða 1,6 manneskja 
um hvern bíl. 

Mörg baráttumálin þættu 
sjálfsögð í dag
„Á þeim tíma sem FÍB var stofnað 
höfðu bifreiðaeigendafélög verið 
stofnuð í flestum löndum heims og 
samstaða bifreiðaeigenda að byrja að 
skila sér með betri og aukinni þjónustu 
og í auknu aðhaldi við ríkisstjórnir 
viðkomandi landa. Markmið félagsins 
var skýrt skilgreint strax frá upphafi, 
þ. e. að sameina bifreiðaeigendur um 
hagsmunamál sem tengdust eign og 
rekstri bifreiða“ segir Runólfur Ólafs-
son framkvæmdastjóri FÍB. 

„Menn átta sig kannski ekki alltaf 
á því að hlutverkið í árdaga félagsins 
var nokkuð sem okkur þykir sjálfsagt 
í dag“ segir Runólfur. „Þá voru bar-
áttumálin m. a. að tryggja ferðafrelsi 
á bílum sínum í víðum skilningi þess 
orðs. Vegir og slóðar voru þegar best 
lét fyrir hestakerrur en ekki bíla og 
bílar voru þá ekki almenningseign“ 
segir Runólfur. Stofnendur félagsins 
voru mjög framsýnir, þeir sáu fyrir sér 
það frelsi sem bíllinn veitir til hvers 
konar athafna; vinnu, ferðalaga og 
skemmtunar. 

 „Svo fyrstu baráttumálin voru 
m. a. að lagðir yrðu akfærir vegir 
um landið og að sómasamlegt vega-
samband kæmist á milli allra helstu 
þéttbýlisstaða og byggða í landinu. 
Jafnframt að bíleigendur gætu gengið 
að þjónustu við bílinn sem víðast og 
að eldsneyti yrði fáanlegt um allt land 
svo hægt væri að komast til baka. Þá 
var ein krafan að sett yrðu upp um-
ferðarmerki á þeim vegum sem þó 
voru komnir. Þetta var landslagið þá“ 
segir Runólfur 

Stofnendur hugsuðu stórt
Runólfur bendir á að það sé athyglis-
vert að í stofnskrá hins nýja félags stóð 
– árið 1932 – að félagið vildi stuðla að 
því að bifreiðaeigendur ættu þess kost 
að ferðast um á bílum sínum erlendis. 
Það skyldi gert með því að sækja um 
aðild að alþjóðasamtökum bifreiða-
eigenda sem þá höfðu fengið alþjóðlega 
heimild til að gefa út svokallað Carné 
du Passage. Með því að framvísa því 
plaggi við landamæri fékkst undan-
þága frá ákvæðum þess tíma um að 
tollafgreiða þyrfti alla erlenda bíla inn 
og út úr hverju landi um sig. 

Runólfur brosir og segir svo: „Já 
menn hugsuðu stórt og það var ekki 
alltaf létt verk að vinna en mjakaðist. 
Og þegar eitthvað ávannst þá kom bara 
eitthvað annað upp, aðrir hlutir, og ný 
verkefni tóku við. Hér getum við nefnt 
atriði eins og niðurfellingu útvarps-
gjalds af bifreiðaútvörpum, niðurfell-
ingu söluskatts af tryggingum. Á þessu 
má sjá að félagið hefur og er í sífelldri 
þróun þessi ríflega 80 ár sem það hefur 
verið til.“

Erfitt að ferðast um Ísland
Blaðamaður hefur aflað sér sagna frá 
eldri Íslendingum um hvernig ferða-
lög gengu fyrir sig hér á árum áður 
og margar þær sögur eru ótrúlegar. 
Eða eins og einn orðaði það að þegar 
hann hóf að aka um vegina á árunum 
þegar malarvegir voru allsráðandi brá 
mönnum ekkert mikið þó hjólbarðar 
eyðilögðust í ferðalaginu eða á þá 
kom gat og það tíðkaðist stundum að 

menn fengju lánuð varadekk hjá veg-
farendum ef áfangastaðurinn var hinn 
sami til að getað skila varadekkinu. Í 
þessu tilviki hafði hjólbarði númer 2 
sprungið í ferðinni og þá var ekkert 
að gera annað en sýna þolinmæði og 
treysta á góðvild annara bílstjóra. 

Þá var miserfitt fyrir bílana að þola 
holurnar og þvottabrettin og það var 
ekki alltaf auðvelt að halda bílunum 
á vegunum, enda útafakstur algengur. 
Þetta voru aðstæður þær sem ferða-
langar á bílum upplifðu á Íslandi á 
árum áður. Var þetta virkilega svona 
Runólfur? 

„Já vegirnir voru stórt hagsmunamál 
og eru það enn. Það sem gerðist á sjötta 
áratugnum var að systursamtök okkar í 
Bretlandi, AA gáfu okkur eina sex Land 
Rover jeppa og þá hófst þessi vegaþjón-
usta sem fræg varð“ segir Runólfur. 
„Þetta var nú að mestu sjálfboðavinna 
sem ungir menn sóttust í, enda fylgdi 
þessu einkennisföt og kaskeiti og menn 
voru mjög reffilegir til fara á merktum 
bílum.“

Vegaþjónusta FÍB var rekin á sjötta 
og sjöunda áratug síðustu aldar og 
fyrst og fremst um stórar ferðahelgar 
landsmanna. Til dæmis var þjónustan 
í boði um hvítasunnu og verslunar-
mannahelgi en vegir landsins fylltust af 
bílum með fólki sem var á leið í útilegu 
á Laugarvatn, í Vaglaskóg, Hallorms-
staðaskóg, Þjórsárdal, Landmanna-
laugar og Þórsmörk og víðar. 

Í útvarpinu glumdu tilkynningar frá 
FÍB um hvar vegaþjónustubílarnir voru 
nú staddir hver um sig. FÍB 1 var á 

Laugarvatni á leið að Geysi, FÍB 2 var 
í Bjarkarlundi á vesturleið og FÍB 3 á 
Akureyri á leið í Vaglaskóg o. s. frv. 

 Síðar voru keyptir fleiri bílar, m. 
a. kranabílar. Í bílana voru settar 
talstöðvar og í gegnum þær gátu bíl-
stjórarnir gert vart við sig í gegn um 
fjarskiptamiðstöð Landssímans í 
Gufunesi. 

Dagsdaglega voru aðstoðarbílarnir 
tiltækir á fjölförnustu vegunum út frá 
Reykjavík og nokkrum öðrum þétt-
býliskjörnum landsins, en um mestu 
ferðahelgarnar var sérstakur viðbún-
aður og fjölmennt varalið kallað út sem 
að mestu var skipað sjálfboðaliðum. 

Skipt um heilu vélarnar 
Að sögn Stefáns Ásgrímssonar ritstjóra 
tímarits FÍB, þá var með ólíkindum 
hve margt menn gátu gert á vegum 
úti. „Vegaþjónustumennirnir gerðu 
gjarnan við bilaða bíla úti í vegark-
anti. Þeir hengdu upp lafandi púströr 
og hljóðkúta, komu bremsum í lag á 

bremsulausum bílum, skiptu um dekk 
og dæmi höfum við af vegaþjónustu-
manni FÍB í Bjarkarlundi sem hrein-
lega skipti um vél í bíl á tjaldstæðinu.“ 
segir hann og hlær. 

„Vegaþjónustumenn inntu vissa lág-
marksþjónustu af hendi fyrir félags-
menn FÍB en áttu sjálfir að rukka fyrir 
allt umfram hana“ segir Stefán og bætir 
við að „allt var þetta hægt þá, enda bílar 
miklu einfaldari að allri gerð en nú á 
tölvuöld. En þessi rekstur var fremur 
fámennu félagi afskaplega dýr eins og 
nærri má geta. Land Roverarnir voru 
þungir í viðhaldi og smátt og smátt 
lagðist starfsemin af uns hún hætti al-
veg upp úr 1970.“

Það var ekki fyrr en löngu síðar, eða 
á tíunda áratuginum, að FÍB aðstoð var 
stofnuð á ný. Þá var tölvuöld í bílum 
gengin í garð og lítt hægt að gera við 
bíla út í vegakanti eins og í gamla daga. 
Til að aðstoðin nú yrði félaginu ekki 
jafn þung í skauti og gamla vegaþjón-
ustan var, var ákveðið að takmarka 
hana við tiltekin þéttbýlissvæði og til-
tekna fjarlægð frá þeim. Jafnframt yrði 
hún takmörkuð við það að koma með 
eldsneyti til fólks sem orðið hafði elds-
neytislaust, aðstoða við hjólbarðaskipti 
ef dekk hafði sprungið og gefa straum 
ef bíll var rafmagnslaus. Þessi aðstoð 
skyldi einungis veitt þeim sem væru 
skuldlausir félagar í FÍB. Skuldlausir 
félagsmenn skyldu einnig hafa aðgang 
að ókeypis þjónustu dráttarbíls einu 
sinni á ári, og svo er enn. 

Aðstoð um allt land 
„Ef bíll FÍB félaga hins vegar stöðvast 
utan hinna tilteknu þjónustusvæða FÍB, 
hefur skrifstofa félagsins milligöngu 
um að kalla til hjálp ef félagsmaður 
óskar þess“ segir Stefán og nefnir að 
FÍB reki neyðarsíma 5-112-112. 

FÍB hefur unnið að því að koma upp 
nokkuð þéttu neti í flestum þéttbýl-
iskjörnum og nú er þjónustuaðila FÍB 
að finna, auk höfuðborgarsvæðisins, í 
Reykjanesbæ, Akranesi, Borgarnesi, 

Í upphafi stríðs voru ríflega 2.000 bílar skráðir á landinu. tíu árum seinna voru 
þeir 10.500” segir Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FÍB.

Vegirnir voru oft svo holóttir að erfitt var að halda bílgæðingunum á vegunum.
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Ísafirði, Sauðárkróki, Akureyri, Reykja-
hlíð, Egilsstöðum, Hellu, Selfossi, 
Laugarvatni og Hveragerði. Ennfremur 
er fjöldi verkstæða og viðgerðaaðila allt 
kring um landið sem veitir félögum í 
FÍB forgangsþjónustu og sérkjör. „Segja 
má því að FÍB aðstoð nái til alls lands-
ins, nótt sem dag“ nefnir Stefán. 

Ný verkefni þá  
öðrum lýkur
Runólfur segir að aldrei skorti verk-
efnin. Allt þróist þetta í samræmi við 
breyttar þarfir. Hjá félaginu starfi til að 
mynda lögmenn og tæknimenn sem 
veita félagsmönnum ráðgjöf og aðstoð 
í álitamálum sem tengjast bifreiðum 
og kaupum, sölu og rekstri þeirra. Þá 
hafa félagsmenn aðgang að hverskonar 
afsláttum og sérkjörum, ekki bara á Ís-
landi heldur líka á ferðalögum erlendis. 

 „Félag íslenskra bifreiðaeigenda 
er hagsmunafélag bifreiðeigenda og 
viðurkennt sem slíkt af stjórnvöldum“ 
segir Runólfur. Fulltrúar FÍB eiga setu- 
og tillögurétt í nefndum á vegum hins 
opinbera og félagið fær til umsagnar 
frumvörp, tillögur og reglugerðir frá 
löggjafar- og framkvæmdarvaldinu. 

„Allt skiptir þetta máli og áherslurnar 
á hverjum tíma taka tilllit til þess tíðar-
anda sem í gangi er. Þannig var það 
fyrir atbeina FÍB að bónuskerfi bifreiða-
trygginga var tekið upp með stofnun 
Hagtryggingar 1965. Þegar Skandia 
kom inn á íslenska tryggingamarkað-
inn 1992 gerði FÍB afsláttarsamning við 
það félag. Samningurinn varð til þess 
að önnur vátryggingafélög lækkuðu sín 
iðgjöld og tryggingamarkaðurinn nálg-
aðist kröfu FÍB um að bifreiðaeigendur 
greiddu iðgjöld í samræmi við áhættu. 
Þá var það að frumkvæði FÍB að 92 
og 95 okt. blýlaust bensín var sett á 
markað hér á landi og félagið heldur 
uppi reglubundnu eftirliti með gæðum 
bifreiðaeldsneytis með sýnatökum, sem 
send eru til greiningar hjá hollenskri 
rannsóknarstofu.“ segir Runólfur. Fleira 
má nefna sem of langt mál yrði að telja 
upp hér. 

Umskipti urðu á  
stríðsárunum
Á þessum ríflega 80 árum sem félagið 
hefur starfað hefur vegakerfið meira 

en fimmfaldast að lengd. Vaxið úr tor-
færum, 2.500 kílómetrum í yfir 13.000 
kílómetra af vel akfærum vegum. En 
það er auðvitað krafan að tryggja ör-
uggar og greiðar vegasamgöngur um 
land allt. 

„Það er ekkert launungamál að mikil 
umskipti urðu á stríðsárunum með 
komu mun betri og fjölhæfari bíla til 
landsins. Jeppinn kom og hann nán-
ast opnaði Ísland fyrir Íslendingum. 
Bifreiðaeign varð almennari en áður. 
Í upphafi stríðs voru ríflega 2.000 bílar 
skráðir á landinu. Tíu árum seinna voru 
þeir 10.500“ segir Runólfur og bætir 
við: „en bílar voru skömmtunarvara 
og leyfisveitingarnar bundnar við sér-
hagsmuni og klíkutengsl. FÍB hefur ætíð 
barist fyrir því að aflétta hömlum og 
lækkun gjalda af innflutningi og verslun 
með bifreiðar og varahluti. Fyrir 50 
árum eða síðla árs 1961 náðist loks sá 
áfangasigur að bifreiðainnflutningur 
var gefinn frjáls á Íslandi. Frelsið var 
takmarkað þar sem allt var líkt og nú 
í kjölfar hruns, háð gjaldeyrisleyfum.“

Staðan í dag
FÍB varð 80 ára á síðasta ári. „Þegar 
litið er yfir farinn veg verðum við þess 
áskynja hversu ótrúlegt þrekvirki hefur 
verið unnið í sögu lands og þjóðar á 
liðnum áratugum. FÍB hefur komið 
að mörgum góðum málum á þessum 
tíma. Félagið hefur alltaf barist fyrir 
neytendaréttindum, viðskiptafrelsi, 
heilbrigðri samkeppni og öryggi veg-
farenda. FÍB þarf stöðugt að halda vöku 
sinni í baráttunni fyrir hagsmunum 
bifreiðaeigenda enda er rekstur heim-
ilisbílsins með þyngri útgjöldum ís-
lenskra heimila“ segir Runólfur í senn 
stoltur af félaginu og líka fullur af 
áhyggjum þegar þrengir að. 

 „Ég hef staðið vaktina í 20 ár sem 
framkvæmdastjóri þessa félags og ég 
man varla eftir þeim degi að verkefni 
skorti. Hagsmunabaráttu íslenskra 
bifreiðaeigenda lýkur aldrei. Það 
verður alltaf þörf fyrir félag eins og 
FÍB á Íslandi. Sagan og reynslan sýnir 
það“ segir Runólfur Ólafsson fram-
kvæmdastjóri að lokum um leið og 
hann hvetur fólk til aðgæslu á vegum 
landsins í sumar í ferðalögum sínum. 

Viðtal: Sigurður Þ. Ragnarsson

Komin malbiksklæðning en aðgreining akreina eða umferðarskilti, hvað var það?  Myndir: FÍB

Vegaþjónusta FÍB var meðal þátta í starfsemi félagsins. Upphafið má rekja til þess að félagið fékk gefins 6 Land 
Rover jeppa frá systursamtökum sínum í Bretlandi, AA. Hann er reffilegur á myndinni, fulltrúi FÍB sem þarna gerir 
við forláta Willýs jeppa.

Hvar er vegurinn? Vegirnir voru á köflum hrein skelfing og vart færir venjulegum bílum eins og sjá má á þessari 
mynd. stundum spurðu menn sig: Hvar er vegurinn?
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Freyja Haraldsdóttir er ætlaði að 
verða búðarkona og mamma þegar 
hún yrði stór en er varaþingkona og 
framkvæmdastjóri og hefur jafnan 
mörg járn í eldinum Freyja er í 
Yfirheyrslunni að þessu sinni.
Fullt nafn:
Freyja Haraldsdóttir
Aldur:
27 ára
Foreldrar:
Auður Árnadóttir og Haraldur Árna-
son
Hvert liggja ættir þínar?
Ættir mínar liggja til allra átta; Eyrar-
bakka, Siglufjarðar, Vestfjarða og víðar.
Grunn- og/eða framhaldsskóli sem 
þú sóttir?
Ég kom víða við. Ég byrjaði í Hofs-
staðaskóla í Garðabæ ´92 og fluttist 
svo til Nýja Sjálands ´97 þar sem ég 
gekk fyrst í Henley School í Richmond, 
Nelson og fór svo í unglingadeildina 
í Waimea Intermediate á lóðinni við 
hliðina á. Ég flutti svo aftur til Íslands 
´99 og fór í Garðaskóla. Við tók svo 
framhaldsskólaganga í Fjölbrautaskól-
anum í Garðabæ árin ´02-´05.
Hvernig unglingur varstu?
Mér leið ekki vel, var ósátt við margt í 
mínu lífi, aðalega sjálfa mig, og hafði 

miklar áhyggjur af því að eiga ekki 
sömu framtíðarmöguleika og ófatlaðir 
jafnaldrar mínir. Það breyttist þó sem 
betur fer mikið við upphaf framhalds-
skólagöngunnar af ýmsum ástæðum en 
á meðan þetta tímabil gekk yfir var ég 
ekki auðveld í samskiptum, sérstaklega 
ekki við mína nánustu, svo ég var lík-
lega ekkert æðislegur unglingur.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Ég ætlaði að verða búðakona og 
mamma.
Maki ( ef til staðar)?
Makalaus
Börn?
Barnlaus.
Hefurðu búið erlendis?
Ég bjó á Nýja Sjálandi frá árunum 1997-
9. Frábær tími og dýrmæt reynsla.
Stærsti sigurinn:
Að hafa áttað mig á því að það er ekki 
ég sem er gallað, afbrigðilegt vandamál 
eins og ég upplifði sjálfa mig heldur er 
það samfélagið sem býr til vandamálin 
og lætur mér líða gallaðri og afbrigði-
legri. Um leið og ég áttaði mig á því 
gat ég minnkað það að eyða orku í að 
vilja laga og breyta mér og farið að 
einbeita mér að því að laga og breyta 
samfélaginu. Það var mjög frelsandi og 
breytti öllu mínu lífi.

Vandræðalegasta augnablikið:
Ég er sögulega vandræðaleg pía og 
erfitt er að þylja öll slík augnablik upp. 
Á þessari stundu er mér efst í huga 
þegar ég klúðraði atkvæðisskýringu 
á Alþingi og gerði grein fyrir atkvæði 
mínu á vitlausum tíma. Ég og forseti 
Alþingis áttum þar gott vandræðalegt 
móment. Mér fannst það vera heil ei-
lífð. Mjög fyndið samt svona nokkrum 
mínútum síðar.
Helstu áhugamál:
Lestur, ferðalög, fjölbreytt menning og 
margbreytilegt fólk.
Hver er þinn helsti kostur?
Óþolinmæði. Ég nenni ekki slóri og 
of miklum lufsugangi svo ég geng al-
mennt í hluti hratt og vel. Það getur 
verið vænt til árangurs.
En galli?
Óþolinmæði líka. Ég get verið hvat-
vís, snöggpirruð og tillitslaus því mér 
liggur svo lífið á. Það er ekki vænt til 
árangurs.
Hvernig metur þú stöðu fatlaðs fólks 
í dag?
Ef horft er til stöðu Íslands almennt í 
mannréttindamálum erum við fram-
arlega en stöndum okkur illa gagnvart 
fötluðu fólki. Okkur finnst sjálfsagt og 
eðlilegt að eyða fötluðum fóstrum, að-
greina fötluð börn í skólakerfinu og frá 
fjölskyldum sínum, borga ekki sömu 
laun fyrir sömu störf, takmarka aðgengi 
að stjórnmálaþátttöku og veita þjónustu 
sem dregur úr sjálfsákvörðunarrétti og 
viðeigandi aðstoð til þess að stuðla að 
sjálfstæði og frelsi fatlaðs fólks utan 
stofnanna. Við sóum miklu fjármagni 
í að viðhalda mismunun á grundvelli 
fötlunar sem er svo notað sem afsökun 
fyrir fjármagnsskorti til þess að hægt sé 
að gera breytingar. Ég hef enga þolin-
mæði fyrir þeirri staðreynd. Né þessari 
stöðu í heild sinni.
Hvernig leist þér á Alþingi sem vinnu-
stað?
Alþingi er sérstakur vinnustaður. Þar er 
mikið af þingmönnum sem er að gera 
sitt besta og leggur mikið á sig í starfi 
til þess að stuðla að samfélagsumbótum. 
Þar er líka öflugt starfsfólk þingsins sem 
vakti eftirtekt mína fyrir vinnusemi, út-
hald, hjálpsemi og vandvirkni við að 
aðstoða okkur þingmenn við vinnu 
okkar og gera hana sem hnökralausa. Ég 
myndi þó vilja sjá talsverðar breytingar á 
skipulagi og starfsháttum þingsins með 
það að markmiði að verja meiri tíma í 

að dýpka vinnunna og taka ákvarðanir á 
grunni ígrundaðra upplýsinga og alvöru 
samráðs og minni tíma í að halda langar 
ræður í hálftómum þingsal.
Hyggur þú á frekari frama í stjórn-
málum?
Ég mun sinna mínum skyldum sem 
varaþingkona næstu fjögur árin ásamt 
því að taka þátt í innihaldsríku og 
skemmtilegu starfi Bjartrar framtíðar. 
Tíminn og lífið verður svo að leiða í ljós 
hvað koma skal.
Ferðu oft út að borða?
Við skulum orða þetta svona; ég vinn 
lengi á daginn, kem seint heim, finnst 
fátt leiðinlegra en að fara í matvöru-
búð og er löt að elda. Ég hef sett mér 
markmið um að breyta þessu þegar ég 
þarf að fara að gefa börnunum mínum 
að borða.
Uppáhaldsmatur?
Ég held það sé allt sem pabbi gerir þegar 

hann er í sérstöku stuði til þess að dekra 
við fjölskylduna sína. Það sama má segja 
um ömmu Freyju, hún toppar alla bestu 
veitingastaðina.
Uppáhaldsdrykkur?
Ætli það sé ekki kaffið. Kemur mér 
yfir erfiðistu hjallana, sérstaklega fyrir 
klukkan tíu á morgnana.
Uppáhaldsleikari?
Frá því að ég var tólf ára hefur Sandra 
Bullock verið uppáhalds leikkonan mín. 
Sumt kýs ég að breytist ekki.
Hvað leiðist þér einna mest?
Mannfyrirlitning, hatur og fordómar.
Evrópusambandið, já eða nei?
Já, takk.
Lífsmottó?
Að ég verð að vera breytingin sem ég 
vil sjá í heiminum. Gandhi sagði það 
og mér finnst eðlilegt að reyna að fylgja 
því eftir. 

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

SkólavörðuStíg 35a – Sími 552-3621

Freyja Haraldsdóttir:

„Ég er sögulega vandræðaleg pía“



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

NÝTT NÝTT NÝTT

Verður kennt á þriðjudögum 
og fimmtudögum 

í Íþróttahúsi Setbergsskóla 
kl.20.00-21.00 í 8 vikur 

Kennsla hefst þriðjudaginn 20.ágúst 
Kennari: Lilja Guðmundsdóttir

Innritun á www.dih.is

 SALSA fyrir byrjendur, 
pör og einstaklinga 



B.Sturluson ehf • Sala á atvinnutækjum • Vagnhöfði 9
110 Reykjavík • 577 11 89 – 774 11 88 • www.trucks.is

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 ?

Krókur 
Krókur á Garðaholti 

er lítill bárujárnsklæddur burstabær sem var 
endurbyggður úr torfbæ árið 1923.

Í Króki eru varðveitt gömul húsgögn og munir.

Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis

Menningar- og safnanefnd Garðabæjar

á Garðaholti

Opið hús frá kl. 13 - 17 
alla sunnudaga í sumar.
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HeiLSUáRið 2013 með SiGGU í HReSS

mATUR OG LífSSTíLL

markmiðin eru jafn mismun-
andi eins og við erum mörg
Eins mörg og við erum,  eru 

markmiðin okkar mismunandi.  
Einn vill tæta af sér nokkur kíló, 

annar vill hlaupa lengra á skemmri 
tíma, næsti vill bæta á sig vöðvamassa, 
þarnæsti ætlar að breyta lífsstílnum til 
að líða betur osfrv.    

Til að ná markmiði sínu þarf að hafa 
áætlun.  Áætlun sem byggir þig upp 
og er stígandi í átt að takmarkinu sem 
stefnt er að.   Hlauparinn þarf  fjöl-
breytni í þjálfuninni til að staðna ekki 
og álagið þarf að vera hæfilegt í hvert  
sinn.  Þannig kemur bætingin smátt 
og smátt og án áfalla.  Áætlunin fer 
alveg örugglega oft útfyrir þægindara-
mmann og það þarf að leggja mikið á 
sig og fórna einhverju.  

Það sama má segja þegar tæta á af sér 

óvelkomin aukakíló.  Einhverjir sitja 
uppi með aukakíló eftir sumarið og 
vilja losna við þau sem allra fyrst.  Þá 
gildir það sama og með æfingaplanið.  
Það þarf áætlun sem byggir upp og 
er stígandi í átt að takmarkinu sem 

stefnt er að.  Það þarf fjölbreytta fæðu 
og hæfilega mikið í hvert  sinn.  Þannig 
leka kílóin af smátt og smátt án áfalla.  
Áætlunin fer alveg örugglega oft út 
fyrir þægindarammann og það þarf 
að leggja mikið á sig og fórna einhverju.  

Ekki svo ólíkar áætlanir og má yfir-
færa á flest allt annað sem setja á mark-
mið um.  Kapp er best með forsjá og 
hugurinn þarf að vera í réttum takti 
svo allt fari vel.  Oft er það þannig að 
hugurinn er kominn langt á undan og 
búinn að hlaupa maraþon og losa við 
10 kíló á einni nóttu og óþolinmæðin 
og úthaldsleysið fer með allt saman.  Ef 
þú segir já við færri aukakílóum þarftu 
að segja nei við því sem er fitandi.  

Heilsukveðja,
Sigga 

Þessi bragðgóða uppskrift er úr bókinni Partíréttir  
sem kom út hjá Bókafélaginu fyrir skömmu. 

KJÚKLINGAVÆNGIR
10 kjúklingavængir
2 hvítlauksrif, marin
2 msk. engifer, rifið
4 msk. sojasósa
4 tsk. kanilduft
4 msk. hunang
1 tsk. salt.
Blandið hvítlauk, engiferi, sojasósu, 
kanildufti, hunangi og salti vel saman 
og veltið kjúklingavængjunum upp 
úr leginum. Látið vængina liggja í 
leginum í kæli í að minnsta kosti 1. 
klst. og hrærið í blöndunni annað 
slagið. Grillið við háan hita í 15-
20 mínútur og snúið vængjunum 
nokkrum sinnum á meðan á eldun 
stendur. Einnig er gott að baka 
vængina í eldföstu móti í ofni í um 
20 mínútur við 220 gráður.

LAUKHRINGIR
1 laukur, stór
1 dl hveiti
salt og pipar
hvítlauksduft
3 dl súrmjólk
1 eggjahvíta
2 dl brauðmylsna
ólífuolía, til að pensla með.

Hitið ofninn í 210 gráður. Skerið 
laukinn í um ½ sm þykkar sneiðar. 
Kryddið hveitið með salti, pipar og 
hvítlauksdufti, eða öðru því kryddi 
sem ykkur hentar. Hrærið súrmjólk 
og eggjahvítu vel saman.

Veltið laukhringjum fyrst upp úr 
hveitiblöndunni og dýfið síðan í 
súrmjólkurhræruna. Látið leka vel af 
og veltið þeim síðan upp úr brauð-
mylsnunni. Raðið á bökunarplötu 
sem þakin hefur verið bökunarpappír 
og bakið í 25 mínútur.

AVÓKADÓSÓSA
1 avókadó, vel þroskað
2-3 msk. grísk jógúrt
2 hvítlauksrif, marin
1 msk. sítrónu- eða límónusafi
grófmalaður pipar.
Maukið avókadó, gjarnan með 
töfrasprota, en það er smekksatriði 
hve mikið það er maukað. Hrærið 
gríska jógúrt, hvítlauk, sítrónusafa 
og pipar saman við.

KanilKryddaðir 
KjúKlingavængir, 
lauKhringir og 
avóKadósósa

bragðsterkir kjúklingavængir og 
laukhringir með góðri sósu er allt 
sem þarf í gott partí.  Kanilduft 
er kannski ekki algengt þegar 
kjöt er kryddað en það gefur 
mjög sérstakt og gott bragð. 
Kanilkryddlögurinn sem hér er 
gefin uppskrift að er vel þess virði 
að prófa. Vængirnir verða sérlega 
meyrir og ljúffengir.
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sólpallaslípun | parketlagnir  
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golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT





Brammer Ísland ehf  |  Steinhella 17a  |  221 Hafnarfjörður  |  Sími: 522 6262  |  www.brammer.is

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

Legur og drifbúnaður

Verkfæri og öryggisvörurLoft- og vökvakerfi

14 9.  ágúst 2013

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.

Helgafell er 340 metrar 

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? Svar:

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Þórunn Maggý Guðmundsdóttir
Ingibjörg Benediktsdóttir er skráð 

fyrir myndinni en á myndinni er 
Þórunn Maggý Guðmundsdóttir mið-
ill,  fædd á Ísafirði 19. september 1933. 

Sama ár fluttist hún til Hafnar-
fjarðar á Öldugötu 7 til fósturforeldra 
sinna Ingibjargar Benediktsdóttur f. 
3.október 1900 d. 31.3.1971 og Guð-
mundar Kr. Guðmundsonar skip-
stjóra og úgerðarmanns frá Ísafirði f. 
14.janúar 1897 hann lést er m/b Geir 

fórst í ofsaveðri út af Garðsskaga þ . 
9.febrúar 1946. Árið 1934 flytur fjöl-
skyldan úr Hafnarfirði, til Keflavíkur 
á  Vesturgötu 1 og síðar á Vatnsveg 11 
þar í bæ. Þórunn Maggý er nú búsett 
í Reykjavík.

Foreldrar Þórunnar Maggýjar voru 
Ragnar Benediktsson Bjarnarson, 
einn af duglegustu og fiskisælustu 
formönnum á Ísafirði og Guðrún 
Hjaltadóttir húsfrú á Ísafirði.

Einar Halldórsson er skráður fyrir þessari mynd sem er af skipshöfn af togaranum Maí. Myndin er tekin í apríl 1932.

Þorsteinn Björnsson, Hafnarfirði,  er skráður fyrir myndinni sem hér birtist 
af þremur karlmönnum með svartar útskriftarhúfur. Hún er  tekin í júlí 1931.

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð
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