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Málsókn Hafnarfjarðar bæjar gegn Stálskipum:

Dómarinn sagði nei
Héraðsdómur synjaði Hafnarfjarðarbæ um frekari upplýs-

ingar um sölu á togaranum Þór Hf.4, en bærinn hefur kraf-
ist forkaupsréttar að skipinu og kvótanum sem því fylgdi. 

Stálskip seldu fyrr á árinu skipið til Rússlands og kvótann út á 
land, til þriggja fyrirtækja sem tengjast Samherja. 

Samkvæmt úrskurði dómara er talið að svonefndur „bill of 
sale“sem er nokkurs konar afsal, vegna sölunnar á skipinu, sé full-

nægjandi gagn, en Hafnarfjarðarbær hafði krafist fyllri upplýsinga. 
Til að mynda komi ekki fram í plagginu hver sé fyrirsvarsmaður 
kaupandans. Bærinn hefur talið ríkari upplýsingar nauðsynlegar 
til að sækja málið frekar. 

Fyrir kosningar í vor var einhugur í bæjarráði Hafnarfjarðar um 
að sækja forkaupsréttinn, en óvíst er hvort breytingar verða samfara 
meirihlutaskiptum í bæjarstjórninni. 

Krakkarnir á siglinganámskeiðinu sigldu á kjaökum og árabátum í Hafnarfjarðarhöfn í vikunni. Fullt er á öll námskeið í sumar og 
er gerður góður rómur að.  Sjá bls. 4 og 8.
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Minnihlutinn segir hjúkrunarheimili í Skarðshlíð í uppnámi:

Meirihlutinn reyni að stöðva 
byggingu hjúkrunarheimilis
„Það sem slær mig hins vegar 

varðandi þetta plagg er það ætli 
að verða eitt af fyrstu verkum nýs 

meirihluta að setja byggingu hjúkr-
unarheimilis í uppnám og þar með 
rjúfa þá þverpólitísku sátt sem hefur 
ríkt um þetta verkefni síðast liðin 
átta ár. Það er með öllu óskiljanlegt 
hvaða tilgangi sá viðsnúningur á að 
þjóna og það var fátt um svör í bæj-
arstjórninni þegar ég spurði hvað lægi 
að baki þeirri hugmynd að fresta fyr-
irhuguðum framkvæmdum við hjúkr-
unarheimilið,“ segir Gunnar Axel 
Axelsson, oddviti Samfylkingarinnar 
í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í samtali 
við blaðið. 

Meðal fyrstu verka nýs meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar 
er að „greina kosti á staðsetningu 
hjúkrunarheimilis“. Liður í þessu var 
að leggja til að gerð verði hagkvæmni-
úttekt á staðsetningunni á fyrsta fundi 
nýrrar bæjarstjórnar eftir kosningar. 
Samþykkt var að fela fjölskylduráði 
frekari útfærslu á þessu. 

Bæjarfulltrúar VG og Samfylk-
ingarinnar lýstu vonbrigðum sínum 
með málið á fundinum. Eitt fyrsta 
verk nýs meirihluta sé að „setja upp-
byggingu á hjúkrunarheimili í Hafnar-
firði í uppnám og telja að órökstudd 
tillaga um hagskvæmniúttekt sé leið 
til að stöðva framgang verkefnisins,“ 
segir í bókun sem Guðrún Ágústa 
Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi VG 
mælti fyrir á fundinum. 

Með þessari aðgerð nýja 
meirihlutans væri rofin margra ára 
þverpólitísk sátt og samstaða. 

Málið langt komið
„Arkitektahönnun heimilisins er 
lokið, verkfræðihönnun er hafin og 
gerir gildandi verkáætlun ráð fyrir að 
framkvæmdir hefjist fljótlega og nýtt 
heimili taki til starfa í lok næsta árs. Sú 
verkefnastjórn sem hefur borið ábyrgð 
á verkefninu og framkvæmd þess, 
skipuð fulltrúum allra stjórnmála-
flokka í bæjarstjórn auk fulltrúa hags-
munasamtaka aldraðra, hefur látið 

framkvæma margþættar greiningar 
á forsendum verkefnisins, byggingu og 
rekstri nýs hjúkrunarheimilis,“ segir í 
bókuninni. Þar segir einnig að bygging 
hjúkrunarheimilis í Skarðshlíð snúist 
fyrst og fremst um hagsmuni þeirra 
sem þar muni búa í framtíðinni. „Og 
þá hugmyndafræði sem liggur til 
grundvallar þeirri þjónustu sem þar er 
ætlunin að verði veitt. Í Skarðshlíð er 
gert ráð fyrir fjölþættri uppbyggingu, 
meðal annars nýrri heilsugæslustöð og 
þjónustuíbúðum fyrir aldraða og er 
bygging heimilisins mikilvægur þáttur 
í þróun og uppbyggingu Vallarsvæð-
isins,“ segir í bókuninni. 

Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

Nýmæli í bæjarráði
Áslaug Hulda Jónsdóttir, bæj-

arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
var kjörin formaður bæjarráðs 

Garðabæjar á fyrsta fundi nýrrar bæjar-
stjórnar, sem haldinn var 19. júní. Þetta 
er í fyrsta sinn sem kona gegnir þessu 
embætti í bænum. Af 11 bæjarfull-
trúum í Garðabæ eru nú 5 konur og 6 
karlar. Bæjarráðið er skipað fimm bæj-
arfulltrúum. Þar sitja nú þrjár konur 
og tveir karlar. Björt framtíð 

valdi sjálf-
stæðismann
Fulltrúar Bjartrar framtíðar í 

bæjarstjórn Garðabæjar greiddu 
Gunnari Einarssyni, sjálfstæðis-

manni, atkvæði sitt við kosningu bæj-
arstjóra á fyrsta fundi bæjarstjórnar 
sem haldinn var 19. júní. Gunnar er 
oddviti sjálfstæðismanna í bænum 
sat í 8 sæti á lista sjálfstæðismanna í 
Garðabæ og komst ekki í bæjarstjórn, 
fékk 9 atkvæði í kosningu en lagt var til 
að hann yrði endurráðinn bæjarstjóri. 
Sjö sjálfstæðisfulltrúar greiddu honum 
atkvæði sitt og fulltrúar Bjartar fram-
tíðar, þau Guðrún Elín Herbertsdóttir 
og Halldór Jörgensson. Fulltrúi Sam-
fylkingarinnar, Steinþór Einarsson, 
og María Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi 
M-lista fólksins í bænum sátu hjá við 
atkvæðagreiðsluna. 

Hafnarfjarðarbær stækkar
Landsvæði innan staðarmarka 

Hafnarfjarðar hefur stækkað 
nokkuð í kjölfar nýs úrskurðar 
Óbyggðanefndar. Afréttur Álftaness-
hrepps hins forna, sem er norðaust-
anverður hluti Almenningsskóga 
Álftaness, verður samkvæmt úrskurði 
nefndarinnar innan stðarmarka 
Hafnarfjarðarkaupstaðar. Grindavík 

og Sveitarfélagið Ölfuss gerðu einnig 
kröfu um að hluti svæðisins yrði skil-
greindur innan sinna marka. 

Eins var Skógræktarsvæði norðan 
við Krýsuvík, en sunnan Garða-
kirkjulands, skilgreint sem hluti af 
landi Hafnarfjarðarkaupstaðar. Hvort 
svæðið um sig eru þjóðlendur. 

Í kröfugerð Hafnarfjarðar fyrir 

Óbyggðanefnd kom meðal annars 
fram að vatnsverndarsjónarmið 
vegi sífellt þyngra og „brýnt sé að 
Hafnarfjarðarkaupstaður fái þetta 
land innan sinna takmarka, þar sem 
umrætt svæði sé aðrennslissvæði 
Kaldárbotna, vatnsbóls Hafnfirðinga. 
Hafnarfjörður eigi mikil eignar- og 
afnotaréttindi í Krýsuvík, sem liggi 
að öllum suðurmörkum þjóð-
lendunnar.“ 

„Vitum hverjir fella samninginn“
Leikskólakennarar verða með 

sömu grunnlaun og grunnskóla-
kennarar, samkvæmt samningi 

sem skrifað var undir á mánudag, segir 
Haraldur F. Gíslason, formaður Félags 
leikskólakennara í samtali við blaðið. 
Haraldur vildi ekki ræða efni samn-
ingsins nánar. 

Kjarasamningur leikskólakennara er 
til eins árs, gildir frá 1. júní 2014 til 31. 
maí 2015, segir í fréttatilkynningu frá 
Kennarasambandinu. Atkvæðagreiðslu 
um saminginn á að vera lokið á hádegi 
4. júlí. 

Samningar grunnskólakennara eru 
ekki einfaldir, en samkvæmt launatöflu 
A í þeim samningi sem grunnskóla-
kennarar samþykktu á dögunum, eru 
laun þeirra rétt tæplega 359 þúsund 
krónur á mánuði. Í gildandi launatöflu 
Félags leikskólakennara, sem birt er á 

vef Kennarasambandsins, eru laun leik-
skólakennara á bilinu 307 þúsund og 
upp í 324 þúsund á mánuði, en launin 
fara eftir aldri í þeirri töflu. 

Gagnrýnt hefur verið að starfsfólk 
leikskóla sem er með háskólapróf, t. 
d. grunnskólakennaramenntun, fái 
ekki sömu kjarabætur og fólk með 
leikskólakennaramenntun. „Við vitum 
hverjir munu fella samninginn,“ sagði 
leikskólakennari við blaðamann í vik-
unni, og átti þá við háskólamenntaða 
starfsmenn án leikskólakennaraprófs. 

Leikskólabörn við störf.

OR skylt að upplýsa almenning
„Við munum kappkosta það að upp-

fylla skilyrðin,“ segir Eiríkur Hjálm-
arsson, upplýsingafulltrúi Orkuveitu 
Reykjavíkur. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
hefur veitt Orkuveitunni undanþágu 
frá hertum reglum um styrk brenni-
steinsvetnis í andrúmslofti. Orkuveitan 
hafði óskað eftir undanþágu til fjögurra 
ára, en fær tveggja ára undaþágu, sam-
kvæmt ákvörðun ráðuneytisins. 

Orkuveitan hefur leitast við að draga 
úr styrk brennisteinsvetnis með svo-
nefndri Sulfix aðferð, en þá er brenni-
steini dælt niður í jarðlög. Ráðuneytið 
setur þau skilyrði að eftir eitt ár, verði 

ákveðið hvort því verkefni verði haldið 
áfram eða aðrar leiðir reyndar. 

Enn fremur ber Orkuveitunni að 
birta upplýsingar um loftgæði „og 
tryggja þannig að almenningur sé 
ætíð upplýstur um loftgæði á áhrifa-
svæði Hellisheiðarvirkjunar hvort sem 
um er að ræða almennar upplýsingar 
fyrir íbúa, viðkvæma hópa eða þá sem 
stunda útivist á svæðinu. Enn fremur 
skal upplýsa almenning um líklega út-
breiðslu brennisteinsvetnis á áhrifa-
svæði Hellisheiðarvirkjunar þegar útlit 
er fyrir að styrkur brennisteinsvetnis 
fari yfir tilkynningarmörk,“ segir í 
ákvörðun ráðuneytisins. 

Guðlaug situr í flestum nefndum
Guðlaug Kristjánsdóttir, oddviti 

Bjartrar framtíðar, situr í flestum 
nefndum og ráðum á vegum Hafnar-
fjarðarbæjar. Hún er forseti bæjar-
stjórnar og varaformaður bæjarráðs. 
Auk þess er hún formaður fjölskyldu-
ráðs og varaformaður umhverfis- og 
framkvæmdaráðs. Þá situr hún í full-
trúaráði Samtaka sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu og í svæðisskipulags-
nefnd. Auk þessa er hún varamaður 
í skipulags- og byggingaráði og vara-
maður í stjórnum Sorpu og Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins. 

Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti Sjálf-

stæðisflokksins, er til samanburðar 
formaður bæjarráðs og fræðsluráðs, 
auk þess að sitja í stjórn Sorpu bs. fyrir 
hönd Hafnarfjarðarbæjar. 

Ný starfsemi komin í gamla húsnæði ÁTVR í Firði:

Stækkuðu tífallt
„Við byrjuðum á því að tvöfalda plás-

sið en nú má segja að við höfum 
stækkað tífallt,“ segir Guðbjörg Fjóla 
Halldórsdóttir, en hún hefur frá árinu 
2003 rekið Símabúðina Firði ásamt 
manni sínum. Þau voru með búðina 
í 28 fermetra skoti á jarðhæð versl-
unarmiðstöðvarinnar Fjarðar, undir 
rúllustiga, þar sem nú eru ýmis leik-
tæki, en hafa flutt búðina í rúmlega 200 
fermetra húsnæði, þar sem ÁTVR var 
áður með sína búð. 
- Fer svona stækkun með búðina? „Nei, 
ég vona bara að það komi fleiri kúnnar,“ 
segir Guðbjörg Fjóla. „Við erum sýni-
legri hérna,“ segir hún og bætir við að 
þarna fáist allt. „Við erum með ýmsa 
aukahluti, hleðslutæki, hulstur og svo 
auðvitað síma. En við stækkuðum 
af tveimur ástæðum. Annars vegar 

vorum við búin að sprengja af okkur 
húsnæðið, en svo var þetta rými tómt 
og stóð okkur til boða.“

Blaðamaður rekur augun í krukkur 
af rabarbarasultu sem þarna er til sölu, 
ásamt ýmsu öðru, en Guðbjörg Fjóla 
rekur einnig Sumargrillmarkað í hús-
næðinu. 

„Ég er náttúrlega alin upp í kaupfé-
lögum úti á landi. Ég tek inn allt sem er 
gott. Það fæst allt í símabúðinni,“ segir 
Guðbjörg Fjóla brosandi. 

 Guðbjörg Fjóla í gamla plássinu.



Faszination Autopflege mit 
Markenprodukten von SONAX
Lassen Sie mehr Glanz in Ihr Leben!

Haltu bílnum hreinum í sumar með 
SONAX bón- og hreinsivörum

Glansþvottalögur

SONAX er margverðlaunað bílhreinsimerki frá Þýskalandi. 
SONAX býður allt sem þarf: bón fyrir allar gerðir af lakki,  
felguhreinsi, dekkjahreinsi, sápur, svampa, vínylhreinsi, glugga- 
hreinsi og fleiri hágæða hreinsivörur.

Sigurvegari 

9. árið í röð!
Car Care Products

Car Care Products
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Hópur ungmenna á 
siglinganámskeiði
Skemmtilegast að stökkva í sjóinn

Hópur hafnfirskra krakka sækir 
þessa dagana námskeið í sigl-
igum hjá Siglingaklúbbnum 

Þyt í Hafnarfirði. Þegar blaðamann 
bar að garði voru krakkarnir ýmist á 
kajökum eða nokkur saman á árabátum. 
Leiðindaveður var á þriðjudag þegar 
blaðamaður kom við; rok og rigning. 
En krakkarir lögðu mikið á sig og stóðu 
sig vel, eins og raunar myndirnar bera 
með sér. 

Sindri Þór Hannesson,19 ára, er einn 
af leiðbeinendum á námskeiðinu. Hann 
hefur verið á kafi í siglingunum um 
nokkurra ára skeið. Hann segir að segl-
bátasiglingar séu með því helsta sem er á 
námskeiðinum; bæði tveggja til þriggja 
manna bátar og svo eins manns bátar. 
Einnig sé kennt á sjókajak og árabáta, en 
helst sé farið á slíkar fleytur í verra veðri. 

„Þegar við erum á seglbátunum, þá 
er meira fjör og krakkarnir gleyma tím-
anum alveg. En þegar veðrið er eins og 
núna, þá verður krökkunum frekar kalt 
og þau vilja fara í land.“

Sindri Þór segir að almenn ánægja 
sé með námskeiðin og krökkunum 
þyki alla jafna mjög gaman, enda séu 
námskeiðin mjög vinsæl. „Það er fullt 
á öll námskeiðin. Og það er farið að 
aukast hjá stelpunum núna. Þetta 
skiptist eiginlega jafnt til helminga, 
strákar og stelpur,“ segir Sindri Þór, 
en námskeiðin eru fyrir krakka tíu ára 
og eldri. Miðað er við að þau hafi lært 
öll grundvallartök í skólasundi. 

Einn fastra liða á námskeiðinu er 
að stökkva í sjóinn. „Það gerum við 
í hverri einustu viku. Þá læra þau 
hvernig björgunarvestið virkar og 

hvernig á að snúa sér. Allir vilja fara 
í sjóinn, en mörgum finnst skemmti-
legast að stökkva. Sumar fá reyndar 
pínu sjokk, því sjórinn er kaldur. En ef 
einhverjum verður kalt, þá er honum 
bara kippt upp úr og í heita sturtu,“ 
segir Sindri Þór og brosir við. 

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
12. TbL. 4. ÁRgANgUR 2014
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Í frægri barnabók segir frá furðulegum söfnuði manna sem stal tíma frá fólki. 
Tímann vöfðu þeir upp í vindla og reyktu. Ekki ósvipuð mynd virðist blasa 
við okkur hér þessi misserin. 

Lífeyrissjóðir eru sagðir vanta um 500 milljarða króna til að gera staðið við nú-
verandi skuldbindingar sínar. Lausnin á að vera að hækka lífeyristökualdurinn 
úr 67 árum í 70 ef marka má fréttir.
Eru ekki 500 milljarðar álíka upphæð lífeyrisjóðirnir  töpuðu í hruninu? Ég 
man ekki betur.
Ég man samt ekki eftir iðrun, afsökunarbeiðni eða eftirsjá í kjölfar þeirra mála. 
Ég man hins vegar eftir kokhreysti og hækkun stjórnarlauna.
Lífeyrissjóðir eru gríðarlega mikilvægar stofnanir. Og eitt mikilvægt atriði greinir 
þá frá öðrum fjármálafyrirtækjum. Fólk treystir þeim fyrir afkomu sinni þegar 
það vill hætta á vinnumarkaði. Þegar við viljum njóta ávaxtanna af starfsævinni.
En á þetta virðist ekki lengur vera hægt að treysta. Menn tala blygðunarlaust um 
það að það sé í góðu lagi að draga úr réttindum fólks, þegar lífeyrissjóðirnir klúðra. 
Og nú er ekki nóg að taka af okkur sparnaðinn. Það á að taka af okkur tímann.
Gráir karlar vefja tíma fólks upp í vindla og reykja hann.
Þrjú ár af ævinni lesandi góður er langur tími. Fullyrt er að fólk sem er fertugt 
og yngra geti ekki gert sér væntingar um að fara á eftirlaun 67 ára. Það verði í 
fyrsta lagi um sjötugt. 
Auðvitað finnast þeir sem vilja vinna fram að sjötugu eða lengur. Má ekki leyfa 
þeim það? Það er önnur umræða. Hins vegar eru allir hinir sem gera sér rétt-
mætar væntingar um að eyða ekki síðustu góðu árunum af ævinni í þjónustu 
eða þrældómi úti í bæ heldur með sínum nánustu eða við skemmtileg áhugamál. 
Að ráða tíma okkar sjálf.
Útgerðarfélag úti á landi hefur hjólað í héraðsdómara út af einni lítilli húsleit. 
Það vill að dómarinn sæti ábyrgð fyrir ranga ákvörðun.
Lesandi góður. Hér erum við að tala um mikilvægar stofnanir, sem stýrt ef af 
hópi fólks, sem hefur algerlega brugðist. Viðurlögin eru þrjú ár af þinni ævi.
Hvað ætlar þú að gera í málinu?

Ingimar Karl Helgason

Kveikt í vindli

Leiðari

Menningargöngur
Boðið verður upp á menn-

ingargöngur með leiðsögn 
um svæðið umhverfis miðbæ 

Hafnarfjarðar í sumar. Þetta er á 
fimmtudagskvöldum klukkan 20. 
Hver ganga tekur um klukkustund 
og er aðgangur ókeypis, en Hafnar-
fjarðarhöfn styrkir framtakið. 

Næsta ganga verður farin 3. 
júlí, en þema hennar er „hjátrú og 
hindurvitni“. Gengið verður frá 
Pakkhúsið Byggðasafnsins og gengið 
um slóðir huldufólks og staða 

sem tengjast þjóðtrú miðsvæðis 
í bænum. Gönguna leiðir Símon 
Jón Jóhannsson, þjóðfræðingur en 
hann hefur sent frá sér bæði bækur 
og greinar um þjóðtrú og menn-
ingarsagnfræði. 

Þá verða skoðuð friðuð og falleg 
hús í göngunni 10. júlí. Þá verður 
gengið frá Hafnarborg og mun Sig-
ríður Björk Jónsdóttir byggingarlist-
fræðingur leiða gönguna um mið-
bæinn þar sem sérstakur gaumur 
verður gefinn að friðuðum húsum. 

86 útskrifaðir úr Flensborg
86 nemendur voru brautskráðir frá Flensborgarskóla nú í vor. 

Dúx skólans var Þórdís Bakk-
mann Kristinsdóttir með 9,36 
í meðaleinkunn og 164 ein-

ingar, en hún lauk námi sínu á þremur 
árum. Af þessum 86 útskriftarnem-
endum voru 77 stúdentar, sjö af starfs-
braut og tveir að útskrifuðust sem fjöl-
miðlatæknar. 

Skólameistari vakti athygli á því 
við brautskráninguna að um tugur 
nemenda væri með níu eða hærra í 

meðaleinkunn og að níu nemendur 
fengu verðlaun í stærðfræði. Þórdís var 

ein þeirra og var með tíu í alls ellefu 
áföngum í stærðfræði. 

Iðnskólinn í Hafnarfirði:

Hátt í 60 útskrifaðir
57 nemendur brautskráðust af níu námsbrautum  
frá Iðnskólanum í Hafnarfirði nú í vor. 

Sveinn Jóhannsson, aðstoðar-
skólameistari flutti annál skól-
ans að því er fram kemur á vef 

hans, en þar kom m. a fram að miklar 

breytingar eru framundan í starfsliði 
skólans. Til dæmis muni hann sjálfur 
söðla um og hverfa til kennslu næsta 
haust. 

Nefnd 
um nýjan 
bæjarstjóra
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur 

samþykkt að auglýst verði eftir 
nýjum bæjarstjóra. Sérstök nefnd 
sem skipuð verður bæjarfulltrúum, 
tveimur úr meirihluta og einum úr 
minnihluta á að stýra umsóknarferl-
inu og meta hæfi umsækjenda. 
Drög að ráðningarferli og auglýs-
ingu verða í höndum bæjarráðs, og 
í kjölfarið á að auglýsa starfið laust til 
umsóknar. Bæjarráð hafði ekki lokið 
fundi þegar blaðið fór í prentun. 

Sindri Þór Hannesson.

Sumir fóru á árabát eins og þessar 
stúlkur.

Siglt að landi. Krakkarnir koma í land eftir góðan róður í Hafnarfjarðarhöfn. Fleiri myndir eru á bls. 8.
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Hefurðu búið erlendis?
Þegar mamma og Marinó stjúppabbi 
bjuggu í nágrenni við Frankfurt í Þýska-
landi frá 1985-88 eyddi ég sumrunum 
hjá þeim.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Ég fékk Bravo-blöðin viku fyrr í Þýska-
landi.
Hver er stærsti sigur þinn?
Hann er ekki ennþá unninn. Sá stærsti 
er handan við hornið.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fyrir utan fjölmiðla og íþróttir hef ég 
grunsamlega mikinn áhuga á geim-
ferðum og fylgist stundum með slíkum 
í beinni á vef Nasa.
Hver er þinn helsti kostur?
Hvað ég er ofboðslega kurteis. Erfið 
spurning annars svo ég spurði konuna. 
Hún segir traust vera helsta kostinn 
minn.
En galli?
Ég er alveg stjarnfræðilega utan við mig. 
Finn stundum ekki ON-takkann fyrir 
athyglisgáfuna. Og (2) hvað ég er kurteis.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Ég heillaðist upp úr skónum af suður-
strönd landsins þegar ég keyrði hr-
inginn. Svo eiga Strandir alltaf stað í 
hjartanu.
En í Hafnarfirði?
Hann er beint fyrir aftan húsið okkar 
í Arnarhrauni. Þar er friðað „álfa“-
hraun með göngustíg í gegn. Svo er 
alltaf jafnfallegt að fá sér göngutúr 
frá Arnarhrauninu, vestur Álfaskeið, 
í gegnum gamla bæinn niður í Fjörð. 
Allar litlu og þröngu göturnar, niður 
Mjósundið, gegnum Hverfisgötu og 
Austurgötu innan um öll gömlu húsin.
Eftirlætis íþróttafélag?
Geislinn á Hólmavík.

Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
1541.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlist-
arstefna?
Orginal gruggrokkið, Alice in Chains 
og Pearl Jam.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ekki kannski beint bók eða listaverk, 
heldur kvæðasafnið Hávamál. Þar eru 
mörg umhugsunarefni.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Allt þetta fernt.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ég var c.a. 10 ára þegar ég vildi verða 
útvarpsmaður. Lá með lítið útvarp uppi 
í rúmi og náði næturútsendingum Rásar 
2 á Hólmavík í gegnum Gufuna um 
helgar. Rásin sjálf náðist þar síðar. Ég 
eyddi löngum stundum að leika mér 
í plötuspilara ömmu og afa, sem var 
einnig með kassettuspilara. Það var 
hægt að tengja míkrófón í græjuna og 
ég „sendi út“ heilu vinsældarlistana 
þar sem ég kynnti lögin. Þessi áhugi 
lifði þangað til ég fór í menntaskóla og 
þar var það mitt fyrsta verk að komast 
í útvarpsráð og verða útvarpsmaður á 
framhaldaskólaútvarpsstöðinni Útrás.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrir utan bæjarvinnuna á Hólmavík, 
bréfberi í hverfi 104. Svo hlaðmaður hjá 
innanlandsflugi Flugleiða, en um leið 
útvarpsmaður á Sólinni og svo X-inu.
Hvers vegna valdir þú núverandi 
starfsvettvang?
Ég var að vinna í innanlandsfluginu 
þegar mér bauðst full dagskrárgerðar-
starf í útvarpinu á X-inu 1998. Það starf 

þróaðist á fjölbreytta og skemmtilega 
vegu, var m.a. tæknimaður útvarpsþátt-
arins Tvíhöfða frá 1998-2001. Ég fór af 
stað með íþróttafréttir á X-inu. Stýrði 
síðar íþróttaþætti ásamt Valtý Birni á 
hinni upprunalegu Útvarpi Sögu, svo 
Skonrokki, eftir að hafa byrjað sem 
tæknimaðurinn hans. Ég reyndi fyrir 
mér með íþróttafréttir á Stöð 2, (NFS) 
sumarið 2006 og hef verið að síðan. Fór 
svo yfir til RÚV 2012.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Fjölbreytileikinn, enginn dagur eins, 
það eru svo margar hliðar á íþróttum, 
svo ótal margir möguleikar til að fjalla 
um þær.
Manstu eftir einhverjum sérstökum 
ævintýrum í tengslum við starfið eða 
óvæntum uppákomum?
Ég var einu sinni að lesa langa frétt undir 
myndum í beinni sjónvarpsútsendingu 
þegar ég fór allt í einu að sjá hvítt og 
missti andann. Náði ekki að klára 
fréttina og varð að skipta yfir í næstu 
tilbúnu frétt án þess að lesa innganginn 
að henni. Þetta var hið dularfyllsta mál 
sem ég hef enn ekki fengið botn í.
Svo man ég eftir öðru atviki frá því ég 
var tæknimaður á útvarpsstöðinni Tal-
stöðinni. Útvarpskonan Ragnheiður 
Gyða Jónsdóttir var að flytja pistil um 
bölvun egypska farósins Tútankamon 
þegar rafmagnið fór og útsending rofn-
aði. Við reyndum að endurflytja pistil-
inn morguninn eftir en þá fór rafmagnið 
aftur. Þessu tengt er gaman að segja frá 
því að ég fór til Egyptalands og heimsótti 
gröf Tútankamons í dal konunganna 
ásamt hópi Íslendinga og fyrir tilviljun 
var Ragnheiður Gyða leiðsögumaður í 
þeirri ferð. Hún gat rifjað upp söguna 
um rafmagnsleysið fyrir viðstadda.
Ef þú værir ekki að vinna við það sem 
þú gerir, hvað gerðir þú þá?
Ég satt best að segja veit það ekki. Sé mig 
ekki fyrir mér í öðru. Kannski bara enn 
að hlaða töskum í flugvélar.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Hafnarfjörð?
Að hér sé heiðarlegt fólk við völd, sem 
ég held að sé raunin. Veit ekki betur 
alla vega.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryfir-
völd gera betur?
Beita sér fyrir því að umferðaljósin á 

Reykjavíkurveginum verði tímastillt 
þannig að það komi ekki alltaf rautt á 
næstu ljósum þegar maður kemur að 
þeim.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Afslappandi frídagar og samverustundir 
með og vinum og ástvinum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Þó ég hafi aldrei tekið þátt í fegurðar-
samkeppni þá eru ferðalög og að vera 
innan um skemmtilegt fólk það lang-
skemmtilegasta sem ég geri. Maður er 
manns gaman.
Leiðinlegast?
Að bíða, þvo þvott og tala við dónalegt 
fólk.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist eða 
ferð í fýlu?

Þá tuða ég. Bít svo á jaxlinn, öskra inni 
í mér og jafna mig á því.
Hvenær líður þér best?
Meðal annars þegar ég næ að slappa af 
eftir brjálaða vinnutörn. Aleinn með 
sjálfum mér, helst eftir miðnætti þegar 
þögnin er allsráðandi og ónæðið ekkert.
Hvað er framundan hjá þér?
Nú er ég á kafi í HM í fótbolta, að lýsa 
leikjum og gera íþróttafréttir. Svo tekur 
við kærkomið sumarfrí í lok júlí og planið 
er að eyða tíma í paradísinni bak við 
húsið, vonandi í góðu veðri. Og fara í golf.
Lífsmottó:
Þau eru tvö; (1) Það er ekkert víst að það 
klikki. Og (2) gömul klisja sem er bara 
svo hollt að lifa eftir; að koma fram við 
aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram 
við þig. Ef maður einbeitir sér að því þá 
er ekkert víst að annað klikki.

6

Hans Steinar Bjarnason:

Paradísin bak við húsið
Hans Steinar Bjarnason íþróttafréttamann á Rúv þarf vart að kynna fyrir 
lesendum. Hann hefur nú í sumar staðið í eldlínunni í lýsiningum af HM 
í knattspyrnu karla sem fer fram í Brasilíu, en áður en hann fór í íþrótta-
fréttirnar átti hann farsælan feril sem útvarpsmaður. Hansi, eins og hann 
er kallaður af vinum og kunningum, er uppalinn á Hólmavík, en hefur 
lengi búið í Hafnarfirðinum. Kona hans er Sigríður Þóra Þórðardóttir, en í 
fjölskyldunni eru tveir synir Sigríðar og „skáafadæturnar“ Alexandra Ósk 
og Embla Marín. Með fullt lögheimili hjá Hansa og Sigríði er svo hann 
Sófus, sem er tíu ára, „loðinn og norskur“ eins og Hansi segir frá. Hans 
Steinar Bjarnason er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Hansi við störf.

í góðum hópi.
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Jazzinn bundinn persónulegri túlkun
Andrés Þór var um 13 ára þegar hann ákvað að gerast gítarleikari og tón-
listarkennari. „Frændi gaf mér gamlan gítargarm sem var merktur með 
viðarplötu á haus gítarsins með nafninu Andrés (frændi minn heitir líka 
Andrés). Uppfrá því ákvað ég að fara í gítarnám í Tónlistarkóla Hafnar-
fjarðar og eitt leiddi af öðru. Þannig að það var eiginlega gítarinn sem valdi 
mig“. Úr Hafnarfirði lá leiðin á jazzbraut í tónlistarskóla FÍH og áfram út í 
heim til Hollands þaðan sem hann útskrifaðist með BA gráðu í jazzgítarleik 
og kennslufræðum og síðar meistaragráðu vorið 2006. 

Samnorrænt jazzband
Á sunnudaginn kemur mun gítarleik-
arinn og bæjarlistamaður Hafnafjarðar, 
Andrés Þór Gunnlaugsson, þakka fyrir 
útnefninguna með útgáfutónleikum 
nýrrar plötu sem hann býður Hafn-
firðingum og gestum á. Platan sem 
kemur úr samtímis á Íslandi, Þýska-
landi, Austuríki og Sviss, ber sama nafn 
og hljómsveit Andrésar Þórs, Nordic 
Quartet, sem hefur ferðast um landið 
undanfarna viku og haldið tónleika, 
meðal annars á Akureyri og á Jazzhá-
tíð Egilsstaða á Austurlandi. Andrési 
Þór hafði lengi dreymt um að setja 

saman band með hljóðfæraleikurum 
frá fjórum norðurlöndum og lét verða 
að því fyrir Jazzhátíð Reykjavíkur 2012. 
Þá fékk hann til liðs við sig danska ba-
ssaleikarann Andreas Dreier sem hann 
kynntist í Konunglega concervatoryinu 
í Den Haag í Hollandi og félaga hans, 
norska saxafónleikarann Anders Lønne 
Grønseth. Við bættist síðan sænski 
trommuleikarinn Erik Nylander. Þeir 
leika allir á nýju plötunni en hún inni-
heldur lög eftir Andrés Þór sem hann 
segir vera lagrænan jazz sem eflaust sé 
hægt að skilgreina sem norrænan jazz 
í ljósi þjóðernis hljóðfæraleikaranna. 

Bakgrunnur  
flytjenda skiptir máli
Aðspurður hvort jazz sé mismunandi 
eftir því frá hvaða landi hann kemur 
segir hann það erfiða spurningu. 
„Vissulega er tónlist oft skilgreind eftir 
því hvaðan hún kemur. Það er mikið 
talað um norrænann jazz, evrópskann 
jazz eða amerískann jazz og ég viður-
kenni að maður þarf oft að skilgreina 
sig þannig til ná að útskýra svolítið 
hvernig tónlist maður er að fást við og 
til að ná til rétta markhópsins. Ég held 
líka að jazztónlist sé eðli málsins sam-
kvæmt mjög bundin við persónulega 
túlkun flytjenda þannig að músíkin 
verður alltaf mismundandi eftir því 
hvaðan hún kemur og væntanlega 
hefur bakgrunnur flytjenda mikið um 
það að segja.“ 

Fiktar við að spila  
á kántríhljóðfæri
Andrés Þór hlustar mikið á tónlist 
og segist fylgjast vel með því sem er 
að gerast í jazzsenunni úti í heimi og 
sækir þannig innblástur frá ólíkum 
listamönnum. Líkt og margir lista-
menn fær hann einnig hugmyndir 
frá því sem verður á vegi hans dags 
daglega og í gegnum upplifanir. „Ég 
samdi til dæmis mjög mikið af nýrri 
músík fyrstu mánuðina eftir að yngsta 
dóttir mín fæddist árið 2010. Ég er ekki 
enn búinn að hljóðrita alla þá músík 
en eitthvað af þeim lögum eru á nýju 
plötunni minni „Nordic Quartet“ og 
meirihluta laganna á „Mónókróm“ 
sem kom út árið 2012 samdi ég á því 
tímabili.“ Það er ekki bara jazzinn sem 
heillar Andrés Þór því hann hlustar 
einnig á popp, þjóðlaga -og kán-
trítónlist en hann hefur fiktað við að 
spila á ýmis hljóðfæri sem algeng eru 
í kántrí og notar þau gjarnan í eigin 
tónsmíðum. 

Fjölbreyttir vinnudagar
Vinnudagarnir er æði mismunandi 
hjá Andrési Þór. Á veturna fara 
morgnarnir í að æfa sig á hljóðfærið 
og eftir hádegi tekur kennslan við. Eftir 
kvöldmat með fjölskyldunni tekur 
vinnan gjarnan við aftur, þá að spila 
hér og þar um bæinn. Á sumrin, auk 
þess að leika eigið efni, tekur hann 

þátt í hinum ýmsu verkefnum með 
öðru tónlistarfólki sem fela í sér t. d. 
upptökur í stúdíói og að spila á tón-
leikum. Þessa dagana er líka að ýmsu 
að hyggja, t. d. kemur hann einnig við 
hjá útgefandanum sínum Aðalsteini 
Ásbergi hjá Dimmu, sækir nokkur ein-
tök af nýju plötunni og kemur þeim á 
útvarpsstöðvar til spilunnar. 

Stofnun Jazzklúbbs 
Hafnarfjarðar
En hvernig ætli Andrési Þór lítist á 
jazzmenninguna á Íslandi? „Hún er 
nokkuð góð, það er mikill eldmóður 
í íslenskum jazzmúsíköntum og oft á 
tíðum er hægt að finna flotta tónlistar-
viðburði víðsvegar en það er að mestu 
leyti því að þakka að íslenskir jazzleik-
ararar hafa lagt mikið á sig til að koma 
þessu á þennan stað og eru oftar en 
ekki að þessu af hugsjón. Við eigum 

ótrúlega stóran hóp af jazztónlistar-
mönnum sem eru á mjög háu plani 
en því miður þá má ennþá bæta um-
gjörðina í kringum jazzmenninguna 
hérna. Ég bind hinsvegar miklar vonir 
við Jazzklúbbinn Múlann sem var star-
fræktur í Björtuloftum í Hörpu síðast-
liðinn vetur og gekk það stórvel upp 
og er sú umgjörð mjög skemmtileg og 
hvetjandi. Einnig eru bjartar blikur á 
lofti með Jazzklúbb Hafnarfjarðar sem 
Menninga og Listafélag Hafnarfjarðar 
mun standa fyrir og útgáfutónleikarnir 
mínir í Bæjarbíó 29. júní verða opn-
unartónleikar jazzklúbbsins. Einnig 
eru einstaka barir og kaffihús að bjóða 
uppá lifandi jazz en það má alltaf vera 
meira af slíku að mínu mati.“ 

Tónleikar Andrésar Þórs verða í 
Bæjarbíó sunnudagskvöldið 29. júní 
kl. 21:00 og er aðgangur ókeypis og 
allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. Andrés Þór. Mynd: Daníel Starrason.

Staðið í stafni. Gert klárt fyrir lendingu við bryggjuna.
Krakkarnir á siglinganámskeiðinu fara út á kajökum þegar ekki viðrar vel 
fyrir seglbátana.

Þessi unga stúlka lét mótbyrinn ekki á sig fá og reri áfram.



522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

á þinni leið
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Gleðilega rabarbarahátíð!
Fátt er sumarlegra en glæný rabarbarasulta. Sérstaklega þegar hún er 
volg og nýkomin úr pottinum. Með íslensku smöri á góðu brauði er sultan 
hreinasta sælgæti. Margir eru líka hrifnir af góðum rabarbaragraut og 
rabarbarabakkelsi af ýmsu tagi, rabarbarabökum eða vínarbrauðum. 
Rabarbari, þessi almenna nytjajurt á sér margar hliðar og tengist um 
margt merkilegri sögu. 

Algeng nytjajurt
Rabarbari er nú á dögum ein af al-
gengari nytjajurtum heimsins en fyrr 
á öldum var hún fágæt í okkar heims-
hluta og reyndar dýr munaðarvara. 
Hún var notuð til lækninga og til eru 
nærri þrjú þúsund ára gamalar rit-
aðar kínverskar heimildir um notkun 

hennar gegn ýmsum kvillum. Þetta 
kann að tengjast því að rabarbari er 
eitraður. Já, eitraður! En til þess að 
verða fyrir eituráhrifum þarf að éta 
mörg kíló. Mest er af eitrinu i blöð-
unum. Sjálfur hefur matarblaðamaður 
þó notað blöðin til að baka inn kjöt og 
fisk með góðum árangri. En hér á það 

þó enn frekar við en venjulega að allt 
er gott í hófi. 

Rabarbarahátíð  
í Reykholti
En talandi um mat og hóf. Um liðna 
helgi var haldin heilmikil rabarbarahá-
tíð í Reykholti í Borgarfirði. Það var 
framfarafélag Borgfirðinga sem stóð 
fyrir hátíðinni. Fjöldi fólks lagði leið 
sína á þessa fyrstu rabarbarahátíð í 
hæglætisveðri og gestir gerðu góðan 
róm að því sem fyrir augu, eyru, nef 
og bragðlauka bar. Þar voru alls kyns 
kræsingar borar á borð og fólk fékk 

að smakka. Hægt var að kaupa hand-
verk og rabarbaraafurðir á rúmlega 20 
sölubásum og hluti af húllumhæinu 
var mikil rabarbara matreiðslukeppni. 

Frábær þátttaka  
í matreiðslukeppni
Keppt var í þremur flokkum; sult-
uðu, bökuðu og frjálsri aðferð. Allt 
fór þetta fram undir ljúfum tónum 
heimasmíðaðrar rabbabaraflautu. 
Verðlaunin voru ekki af verri end-
anum, hágæða vörur frá Kitchen Aid 
og Nordic Chef, ásamt fallegu íslensku 
handverki.75 réttir voru lagðir fram til 
keppni - hver öðrum betri. Það getur 
matarblaðamaður vottað, enda sat 
hann í dómnefnd ásamt þeim Nönnu 
Rögnavaldsdóttur matreiðslubókahöf-
undi, Ylfu Helgadóttur landsliðskokki, 
Páli S. Brynjarssyni sælkera og Jónasi 
Björgvini matreiðslumanni. 

Fullt hús stiga
Dómnefndin var sammála um að 
almennt væru sulturnar og réttirnir 
góðir. En þrátt fyrir að keppnin hafi 
verið hörð var þó aðeins einn keppandi 
sem fékk fullt hús stiga. þegar upp var 
staðið. Sú heitir Þórunn Reykdal og býr 
í Reykholtsdal. Aðalstarf hennar er við 
kennslu á Hvanneyri, en nú gæti það 
breyst. Því hún vann til frumkvöðla-
verðlauna fyrir himnesku rabarbara-
bökurnar sínar og fær fyrir vikið að-
stoð og aðstöðu í nýrri matarsmiðju í 
Borgarnesi til að þróa þær áfram að 
markaðshæfri vöru. 

Nú er tíminn
Nú er rabbabaratími og um að gera 
fyrir alla sem geta að ná sér í nokkra 
stilka og búa til graut, sulta og leika 
sér. Rabarbarapavlova er frábær 
hugmynd! Það veit blaðamaður eftir 

Matarsíða svavars

	  
	  

	  

	  
	  

Bæjarlind	  14-‐16	  (	  551-‐9031	  	  vardan.is	  -‐	  facebook.com/vardan.barnavorur	  

Mikið fjölmenni var á rabarbarahátíðinni í Reykholti.

Mikið mæddi á dómurunum sem smökkuðu yfir 70 rabarbararétti hver.
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svavar@islenskurmatur.is

reynslu liðinnar helgi. Svona rétt í lokin 
má skjóta því að til gamans - af því 
heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu 
stendur yfir - að rabarbari er borðaður 
að segja má í öllum heimshornum. 
Matarblaðamaður veit með vissu að 
hann er vinsæll víða í bæði Suður- og 
Norður-Ameríku, Asíu og Evrópu. 
Menn líta hann reyndar mismunandi 

augum og framreiða hann hver með 
sínu nefi. 

Ólík rabarbaramenning
Í Chile þykir rabarbari góður í samspili 
við chili pipar þótt við séum vanari 
honum með einhverju sætu. Í Evrópu 
er rabarbari skilgreindur sem græn-
meti samkvæmt opinberum stöðlum 

en í Bandaríkjunum er hann áxöxtur. 
Við íslendingar getum svo skeggrætt 
yfir grautnum hvort réttast sé að segja 
rabarbari, rabbarbari eða rabbabari! 
Jafnvel má halda slíkum umræðum 
áfram eftir matinn yfir góðu glasi af 
rabarbaralíkjör og kaffi. Einhver gæti 
líka freistast til að troða dálítlu rabar-
baralaufi í pípu og reykja það. Matar-

blaðamaður mælir hins vegar ekki með 
því, enda getur það valdið sárindum í 
munni og hálsi og fleiri leiðindum - ef 
marka má frétt í Morgunablaðinu frá 
1918. lengi lifi rabarbarinn!

Rabarbaraafurðirnar eru fjölbreyttar 
eins og glöggt má sjá.

Kræsingar úr rabarbara blöstu við hvert sem litið var á rabarbarahátíðinni 
í Reykholti.

Það er um að gera að skoða sig vel um og smakka.
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Startarar og alternatorar 
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir 

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

ljosboginnehf@simnet.is
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Garðbæingur og Hafnfirðingur gerðu góða ferð til Svíþjóðar:

Komu heim með gullið
Birgir Þór Stefánsson,23ja ára Garðbæingur og Þórður Bjarkar Árelíus-
son,23ja ára Hafnfirðingur, komu gulli prýddir heim af alþjóðlegu móti 
í tælensku boxi eða Muay Thai, sem haldið var í Svíþjóð á dögnum. Þeir 
stunda íþrótt sína í aðstöðu VBC við Smiðjuveg í Kópavogi. Þar eru 
jafnframt stundaðar ýmsar aðrar bardagaíþróttir og fleira sport, líkt og 
brasilískt Jiu Jitsu, box, Spartanþrek, Cupueira og Yoga. 

Auk Þórðar og Birgis keppti Keflvík-
ingurinn Sæmundur Ingi Margeirs-
son einnig á mótinu, en með í för voru 
Þjálfarinn Kjartan Valur Guðmunds-
son og Róbert Elís Erlingsson, sem tók 
myndirnar sem hér birtast á síðunni. 

Mótið ber nafnið Supremacy League 
og haldið var í One Cuai í Stokkhólmi 
fyrir rúmum hálfum mánuði. Íslensku 
keppendurnir þóttu standa sig með 
prýði og unnu þeir allir til gullverð-
launa. 

„Það er lítið um að fólk slasi sig 
á æfingum eða keppni. Menn verða 
kannski örlítið marðir í keppni, en 
það er vel haldið utan um þetta,“ segir 
Kjartan Valur í samtali við blaðið, og 
bætir því við að ýmsar hefðir og venjur 
tengist íþróttinni, eins og að sýna and-
stæðingnum djúpa virðingu. 

Um 60 manns eru við æfingar hjá 
VBC í Kópavogi en um 170 manns 
eru í klúbbnum. „Við fluttum hingað 
í nóvember og Kópavogsbúum er líka 
að fjölga. Með haustina verða haldin 
unglinganámskeið, bæði í glímunni 
og öðru. Það er töluvert af stelpum að 
æfa þetta úti, og þeim fer líka fjölgandi 
hjá okkur.“

Keyrir í Kópavoginn
Birgir Þór 23 ára Garðbæingur hefur 
keppt í Muay Thai síðan 2012 og á sein-
ustu 14 mánuðum keppt 6 sinnum er-
lendis með góðum árangri í Danmörku 
og Þýskalandi, samhliða æfingum og 
keppnum stundar hann nám við Úr-
smíði í Danmörku og vinnur í Meba/ 
Rhodium. 

Þórður Bjarkar 23 ára Hafnfirðingur 
hefur stundað hnefaleika frá 14 ára 
aldri og færði sig yfir í Muay Thai í 
kringum 2009. Þetta var í þriðja sinn 
sem Þórður keppir á erlendri grundu. 
Sæmundur Ingi 25 ára er Keflvíkingur 
sem leggur á sig að keyra í Kópavog-
inn oft í viku á æfingar en hann hefur 
stundað Muay Thai í 3 ár og dvaldi 
meðal annars í Tælandi í 6 mánuði við 
æfingar. Sæmundur keppti í sitt fyrsta 
skipti um helgina og vann í annari lotu 
með tæknilegu rothöggi. 

Samhliða æfingum er Sæmundur í 
skóla og vinnur á Keflavíkurflugvelli 
í sumar. 

Þjóðaríþrótt Tælendinga
Muay Thai eða Tælenskt box er 
þjóðaríþrótt Tælendinga og ríkir sterk 

hef og siðir í kringum íþróttina sem 
gefur til kynna en lítið er vitað um 
sögu íþróttarinnar þar til á sextándu 
öld þar sem saga hennar brann í árás 
Búrma á Tæland í lok fimmtándu 
aldar. 

Muay Thai hefur borist á seinustu 
áratugum meir og meir til vestrænna 
þjóðar og er í dag keppt um öll Norð-
urlöndin, bæði þá innan hverrar 

þjóðar sem og Norðalanda, Evrópu 
og heimsmeistaramótum. 

Svíar eru eru sagðir mjög sterkir í 
íþróttinni og meðan á dvöl hópsins í 
Svíþjóð stóð æfði hann með fyrrum lög-
reglukonunni og heimsmeistaranum í 
Muay Thai 2006 Pernilla Johannson og 
Isu Tidsblad núverandi heimsmeistara 
2014 ásamt Norðurlandameisturum og 
Sænskum meisturum. 

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Birgir Þór í keppni.

Ýmsum aðferðum er beitt til að auka einbeitinguna. Hér stendur Sæmundur 
á öðrum fæti.

Myndir: Róbert Elís Erlingsson.

Þórður lyftir höndum til himins eftir 
sigurinn.

Oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði:

Lítið afdráttarlaus stefnuyfirlýsing
„Það kom mér og eflaust flestum 

á óvart hversu stutt og lítið af-
dráttarlaus þessi stefnuyfirlýs-

ing er í öllum meginatriðum,“ segir 
Gunnar Axel Axelsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar í bæjarstjórn Hafnar-
fjarðar. 

Stefnuyfirlýsingin var kynnt á 
fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar 
eftir kosningar, undir yfirskriftinni 
„Hafnarfjörður – horfir móti sól“. 

„Sem betur fer eru þarna nokkur 
verkefni sem síðasta bæjarstjórn setti 
af stað og nýr meirihluti sér tilefni 

til að nefna sérstaklega að fái áfram-
haldandi stuðning, svo sem að áfram 
verði herjað á fjármálaráðherra um 
að hann svari margítrekuðum fyrir-
spurnum bæjarins um að hvað rík-
isvaldið ætli sér í málefnum fyrrum 
St. Jósefsspítala,“ segir Gunnar Axel. 
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Svart /hvítt

PANTONE

Pakki 1
Einblöðungur A5 – 72.000 eintök 
Einblöðungur í stærðinni A5 (148x210 mm) prentaður beggja 

vegna í lit á 135 g pappír og dreift á heimili á höfuðborgar-

svæðinu og/eða Akureyri, allt eftir þínum óskum.

Verð per eintak 8,0 kr. án vsk. 
(miðað við 72.000 eintök)

Pakki 2
Einblöðungur A4 – 72.000 eintök
Einblöðungur í stærðinni A4 (210x297 mm) prentaður beggja 

vegna í lit á 135 g pappír og dreift á heimili á höfuðborgar-

svæðinu og/eða Akureyri, allt eftir þínum óskum. 

Verð per eintak 9,5 kr. án vsk. 
(miðað við 72.000 eintök)

 

Hægt er að dreifa öllu upplaginu í einni dreifingu eða 

skipta upplaginu upp í fleiri en eina dreifingu þar sem 

sent er á ákveðin sveitarfélög eða póstnúmer.

Að sjálfsögðu er hægt að laga tilboðin til eftir þörfum,

t.d. þyngd pappírs eða fjölda og breytist verðið eftir því.

Hafðu samband við söludeild okkar í síma 585-8300 

og fáðu nánari upplýsingar um þessi frábæru tilboð

og hvaða möguleika við bjóðum upp á í dreifingu.



16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10)
17.50 Geymslan (14:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í 
iðnaði (2:5)
20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
20.50 Mótorsystur (5:10)
21.10 Gátan ráðin (1:3)
(The Bletchley Circle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools 
Holland
23.20 Verðlaunamyndir 
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 
breyta lífi þínu?
23.40 Baráttan gegn kjarn-
orkuvopnum
01.30 Fréttir og dagskrárlokur

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:35 Everybody Loves Raymond
08:00 Cheers (16:25)
08:25 Dr.Phil
09:10 Pepsi MAX tónlist
15:30 Kitchen Nightmares 
16:20 The Good Wife (19:22)
17:05 Britain’s Next Top Model
17:55 Dr.Phil
18:40 America’s Funniest 
Home Videos (26:44)
19:05 Everybody Loves Ray-
mond (6:23)
19:30 Cheers (17:25)
19:55 Gordon Ramsay Ulti-
mate Cookery Course (2:20)
20:25 Psych (15:16)
21:10 Monroe (3:6)
22:00 Law & Order: UK (2:8)
22:50 The Borgias (7:10)
23:35 House of Lies (9:12)
00:05 Leverage (12:16)
00:50 Lost Girl (21:22)
01:35 Excused
02:00 Monroe (3:6)
02:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In the Middle 
08:30 Ellen (26:170)
09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (129:175)
10:15 Spurningabomban 
11:05 Glee (8:22)
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
12:35 Nágrannar 
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi
13:25 Covert Affairs (1:16)
14:10 Chuck (10:24)
14:55 Last Man Standing 
15:15 Big Time Rush 
15:40 Tricky TV (2:23)
16:05 Kalli kanína og félagar 
16:25 Ellen (27:170)
17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:15 The Big Bang Theory 
19:35 Modern Family 
20:00 2 Broke Girls (12:24)
20:20 New Girl (23:25)
20:45 Dallas 
21:30 Mistresses (3:13)
22:15 Miami Medical (9:13)
23:00 NCIS: Los Angeles 
23:45 Person of Interest (3:22)
00:30 Breaking Bad (1:8)
01:15 Grimm (19:22)
02:00 Fringe (21:22)
02:45 The Wizard of Gore (1:1)
04:15 Dallas 
04:55 2 Broke Girls (12:24)
05:20 Fréttir og Ísland í dag 

07:00 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
17:45 Spænski boltinn 
(Real Madrid - Betis)
19:25 Spænsku mörkin 
19:55 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
21:15 Einvígið á Nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 
sem haldið er árlega til 
styrktar góðs málefnis en þar 
keppa bestu kylfingar landsins 
í þrautakeppni.
22:00 Pepsi deildin 2013 
(Pepsí deildin 2013)
Útsending frá leik í Pepsí deild 
karla í fótbolta.
23:50 Pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

11:50 Scott Pilgrim 
13:40 Taken From Me
15:10 Margin Call 
16:55 Scott Pilgrim 
18:45 Taken From Me
20:15 Margin Call 
22:00 The Pelican Brief 
00:20 The Expendables 
02:05 The Imaginarium 
04:05 The Pelican Brief 

Sjónvarpsdagskráin > miðvikudaginn 21. ágúst

20:00 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
20:30 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
21:05 Grey’s Anatomy 
21:50 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
22:35 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
23:05 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
23:40 Grey’s Anatomy 
00:25 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
01:10 Tónlistarmyndbönd

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið
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er margfaldur sigurvegari sem sterkasta og endingarbesta bílabónið
Rétta vetrarbónið á bílinn. Þolir tjöruþvott og sterkustu þvottaefni.
Gagnast sérlega vel þeim sem þvo bílana sína reglulega á bílaþvottastöðum

Prófaðu bónið og þú sannfærist

14:45 Ensku mörkin - neðri 
deild 
15:15 Sunderland - Fulham 
16:55 WBA - Southampton 
18:35 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending.
20:45 Ensku mörkin - úrvals-
deildin (1:40)
21:40 Messan 
22:40 Liverpool - Stoke 
00:20 Swansea - Man. Utd. 

14 27.  júní  2014

Upp úr sjó
Til stendur að skrapa botninn á 

henni Guðrúnu BA 127 sem lá 
við festar í Hafnarfjarðarhöfn. 

Hún stendur nú á hafnarbakkanum, 
en eins og myndirnar sýna var henni 
lyft upp úr sjónum með nokkurri fyr-

irhöfn, nú í vikunni. Búa á bátinn til 
makrílveiða, segir útgerðarmaðurinn, 
meðal annars með því að koma fyrir 
svonefndum „asdic“ búnaði, eða berg-
málstæki nokkurs konar. En myndir 
segja stundum meira en mörg orð. 

Gunnar J Straumland yrkir um 
knattspyrnumann;

Suarez til svengdar fann
súr um völlinn æddi.
Axlarstykki óður hann
áfergjulega snæddi.    

Ármann Þorgrímsson, Akureyri
yrkir um pólitík;

Ef við þreyjum þorrann enn
þá mun batna öldin
þrátt fyrir að þessir menn
þarna hafi völdin.

Jón Gissurarson, Víðimýrarseli 
Skagafirði svarar;

Það er svo með þessa menn
þá er hafa völdin,
taka þeir launin alltaf, -enn
aðrir borga gjöldin.

Gunnar Kr. Sigurjónsson yrkir  

limru v/heimsmeistaramótsins í 
knattspyrnu;

Nú mælirinn finnst okkur fullur,
því freklega breytast hér rullur.
Svo að kvöld eftir kvöld,
hefur knattspyrnan völd
fyrir einhverjar boltabullur.

Ragna Guðvarðardóttir yrkir limru 
um Sigmund Davíð;

Hann brást ekki bjargráðaheitinu
og byrjaði á Efstaleitinu
en fólk er að spá.
Hvað felur hann þá
í forsætisráðuneytinu?

Ingólfur Ómar Ármannsson hag-
yrðingur lítur til baka ánægður og 
yrkir;

Lit ég yfir lífsins veg
lofa sátt og gleði.
Fögnuð ríkum fyllist ég.
Er furða þótt ég kveði.

Hallmundur Kristinsson á Akureyri 
veltir fyrir sér veiðiferð forsætis- og 
fjármálaráðherra;
Menn eru eitthvað að gera veður út 
af því að tveir ráðherrar hafi þegið 
boð um veiði í einhverri ársprænu 
norður í landi. Ég held að þetta sé 
byggt á misskilningi. Þetta var ekki 
boð, heldur öllu fremur beiðni.

Góð var sú athöfnin göfug og merk
að gera veiðina freistandi.
Þeir voru beðnir að vinna það verk.
Það var ekki öðrum treystandi.

Hér er fyrripartur fyrir lesendur að 
spreyta sig á;

Súr er þessi sumartíð
sífellt rok og væta.

Hvet ég lesendur til að senda botna, 
vísur og fyrriparta í þáttinn.

vísnastund

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Hér má sjá hvernig stroffum er rennt 
undir bátinn og hann svo hífður upp.

Komin á land. Og útgerðarmaðurinn ánægður með verkið.

Einbeitnin skín úr augum kranastjór-
ans, sem undirbjó sig vel.

Það þurfti að halda vel við.

Báturinn kominn upp úr sjónum og á leið upp á bryggjuna.



Er bíllinn tilbúinn fyrir sumarið?
Allar almennar bílaviðgerðir – Gírkassa- og vélaviðgerðir.
Yfirförum, gerum við og förum með í skoðun sé þess óskað.
Fljót og góð þjónusta.

Metanbreytingar
HRINGDU STRAX OG FÁÐU UPPLÝSINGAR

SPARAÐU BENSÍN! METANVÆDDU BÍLINN!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka
Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 577 6670
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is

Við notum tækni frá 
BIGAS sem er einn virtasti 

framleiðandi hátækni 
metanbúnaðar í Evrópu

TJÖKKUM SPÍSSA

NÝ OG BETRI ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þess 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan 

og Opel ef spíss slitnar.

Renault - Benz - Citroen - Nissan - Opel - Peugeot - Volvo




