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Leirmótun · 10-13 ára   
Ballett - 5 vikur ·  3-4 og 5-6 ára 
Kassabílasmiðja fyrir fjölskyldur 
Fatahönnun · 10-13 ára 

Myndlistarnámskeið 6-12 ára 
Heimspekismiðja · 13-16 ára
Draugasögusmiðja ·  8-13 ára 
Dansnámskeið  ·  6-11 ára

Skapandi sumarfjör · 6-9 ára & 10-12 ára 
Fjársjóðsleitin - sjálfstyrking · 7-10 ára
Músíksmiðja - sjálfstyrking 7-12 ára
 
Java forritun fyrir tölvuleiki  ·  13-16 ára 

Trommunámskeið · 8 ára og eldri
Tálgunarnámskeið · 8 ára og eldri
 
Dýnamískir krakkar · 10-16 ára
Ljóða- og sagnagerð 14-16 ára

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

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

Alvöru sportbar þar sem  
þú horfir á leikina í beinni  

í toppgæðum.

Frábærir trúbadorar og  
diskótekarar sjá um  

stemninguna um helgar.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.Flatahrauni 5a, sími 578 0200
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1. TÖLUBLAÐ 6. ÁRGANGUR

Karl Ágúst 
heillaður af 
Svejk

Mynd/Sigtryggur Ari

Stefanía Magnúsdóttir, formaður Félags eldri borgara í 
Garðabæ, kallar eftir breytingum á almannatryggingakerf-
inu og aukinni heilbrigðisþjónustu. Hlutfall eldri borgara 
í Garðabæ er næsthæst á landinu, eða 13%. Stefanía er gift 
gaflaranum Guðjóni Torfa Guðmundssyni, þau fögnuðu  
gullbrúðkaupi í fyrra og eiga þau hóp af barnabörnum.

Gott 
að eldast 
í Garðabæ

Aukin kannabisneysla 
ungmenna áhyggjuefni
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LAGNALAGINN, 
PÍPARINN ÞINN

Fagmennska  • Snyrtimennska  • Áreiðanleiki  • Traust

Kannaðu málið og bókaðu tíma núna
www.lagnalaginn.is             /lagnalaginn

Sími : 774-7274 (7-PÍPARI)

Ungfrú heimur og 
hundurinn Hrollur
Áslaug Hulda Jónsdóttir,  
formaður bæjarráðs Garðabæjar, skrifar

Bakkaflöt er gatan mín. Gatan 
mín vegna þess að þaðan á 
ég óteljandi góðar minningar. 

Ég var mikið hjá afa mínum og 
ömmu þegar ég var barn og þar 
byggðu þau sér hús og bjuggu. 

Þegar ég var unglingur keyptu 
foreldrar mínir síðan hús í götunni 
þannig að sem táningur bjó ég líka á 
Bakkaflöt, einu húsi frá afa og ömmu 
sem var ljúft. 

Feluleikur í hrauninu, tína ber og 
fótbolti. Skautar á álfatjörninni, veiða 
í læknum og fylgjast með fuglalífinu í 
mýrinni. Að vera í svo mikilli nálægð 
við náttúruna, lækinn og hraunið, eru 
forréttindi og gera í mínum huga 
götuna einstaka. Og sennilega ekki 
bara Bakkflöt heldur allar flatirnar 
og í raun fleiri hverfi í Garðabæ ef 
því er að skipta. 

Á þessum tíma var mikill sam-
gangur milli íbúa götunnar enda 
flestir frumbyggjar sem höfðu byggt 
hús sín í götunni og þekktust vel. 
Þegar ég var níu ára var Bakkaflötin 
heitasta gatan á Íslandi en þar bjó Hófí 
þegar hún var kjörin ungfrú heimur 
1985. Það var frekar töff að fá að máta 
kórónuna hennar og geta kynnt sig 
sem stúlkuna sem passaði hundinn 
hennar Hófíar! Í götunni bjó líka 
hundurinn Hrollur sem þoldi ekki 
fólk en var tíður gestur á heimili afa og 
ömmu – þegar hann var í heimsókn 
þá sátum við barnabörnin bara kyrr 
– efast um að við höfum andað þegar 
hann fékk bita í eldhúsinu hjá henni 
ömmu minni. 

Fyrsta kærastann fann ég líka á 
Bakkaflöt. Við vorum úti að hjóla 
þegar hann bað mig um að verða 

kærastan sín – enda var ég nýkrýnd 
Miss Royal Magaluf eftir sumarfrí 
með fjölskyldunni á Spáni. Sam-
bandið stóð stutt, hann sagði mér upp 
daginn eftir þar sem hann þurfti að 
verða kærasti frænku sinnar sem var 
mun eldri en ég – frænkan var víst 
alveg að verða ellefu!

Í götunni er líka eitt fallegasta hús á 
Íslandi, Bakkaflöt 1, sem hefur fengið 
ýmis konar alþjóðlegar viðurkenn-
ingar og þau Ragnheiður og Hafsteinn 
sem byggðu húsið eiga heiður skil-
inn fyrir metnað sinn, framsýni og 
virðingu fyrir arkitektúr hússins. 

Í dag er gróðurinn meiri og trén 
stærri. Húsin falleg og vel við haldið. 
Í húsin eru komnir nýir íbúar og þeim 
fylgja ný ævintýri og nýjar minningar. 
Bakkaflötin verður samt alltaf gatan 
mín. 

GATAN MÍN

Bakkaflöt

Kannabisneysla meðal ungmenna í Hafnarfirði er vaxandi áhyggjuefni, segir Geir 
Bjarnason, íþrótta- og tómstundafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar. Samkvæmt niður-
stöðum nýrrar rannsóknar er neysla 9. bekkinga í Hafnarfirði hærri en landsmeðal-
tal. Guðmundur Fylkisson lögreglumaður hefur það sem af er ári leitað að týndum 
börnum í Hafnarfirði að jafnaði 1-2 sinnum í mánuði, sem er minna en á síðasta ári. 
Geir og Guðmundur héldu erindi á fræðslufundi um fíkniefni og ungmenni í Hafnar-
firði sem Foreldraráð Hafnarfjarðar boðaði til. 

Kannabisneyslan 
yfir landsmeðaltali
Fimm prósent nemenda 9. 

bekkja í Hafnarfirði segjast 
hafa notað marijúana einu 

sinni eða oftar um ævina. Um er að 
ræða aukningu frá síðasta ári þegar að-
eins 2% 9. bekkinga sögðust hafa neytt 
kannabisefna. Þetta er niðurstaða 
nýrrar rannsóknar. Um er að ræða 
árlega rannsókn sem rannsóknamið-
stöðin Rannsókn og greining leggur 
fyrir nemendur, en fyrirtækið sérhæfir 
sig í rannsóknum á högum og líðan 
ungs fólks. Geir Bjarnason, íþrotta- og 
tómstundafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar 
kynnti niðurstöðurnar á fræðslufundi 
um fíkniefni og ungmenni í Hafnar-
firði sem Foreldraráð Hafnarfjarðar 
hélt á þriðjudag í Bæjarbíói. 

Hafnarfjörður er yfir landsmeðal-
tali þegar kemur að kannabisneyslu 9. 
bekkinga samkvæmt þessum niður-
stöðum, en landsmeðaltal er 4% sem 
er sama hlutfall og þeir 9. bekkingar 
á höfuðborgarsvæðinu sem segjast 
hafa neytt marijúana. Hafnarfjörður 
er á pari við landsmeðaltalið þegar 
kemur að kannabisneyslu 10. bekk-
inga samkvæmt niðurstöðum rann-
sóknarinnar, 6% þeirra segjast hafa 
neytt marijúana einu sinni eða oftar 
um ævina, en meðaltalið er hærra á 
höfuðborgarsvæðinu eða 7%. 

Geir segir afar ólíklegt að hlutfallið 
dreifist jafnt á milli skóla í Hafnarfirði 
en næsta skref sé að greina niðurstöð-
urnar eftir skólum, þó persónuvernd 
sé tryggð og ekki hægt að rekja svör 
til einstakra ungmenna. Hann tók 
á fundinum dæmi af því að árið 

2012 hafi komið í ljós að kannabis-
neysla meðal nemenda 10. bekkjar í 
Öldutúnsskóla var komin upp í 13% 
og þá hafi verið gripið til sérstakra 
forvarnaaðgerða í þeim skóla. Þegar 
kannabisneysla 10. bekkinga í sama 
skóla var skoðuð tveimur árum síðar 
var hún aðeins 2%. 

Guðmundur Fylkisson, aðalvarð-
stjóri hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu og verkefnisstjóri þegar 
kemur að leit að týndum börnum, 
hélt einnig erindi á fundinum. Það 
sem af er ári hefur lögreglan leitað að 
týndu barni í Hafnarfirði að jafnaði 
1-2 sinnum í mánuði. Þetta er fækkun 

frá því á síðasta ári þegar meðaltalið 
var 2-3 í mánuði, meira en í Kópavogi 
þar sem þó eru fleiri íbúar. 

Guðmundur segir það mikinn 
misskilning að þau börn sem er leitað 
að komi alltaf frá brotnum heimilum. 
„Þetta eru alls konar krakkar. Sumir 
þeirra eru andlega veikir og það er 
heldur að aukast að við þurfum að 
leita að þeim. Þetta eru líka óþekkir 
krakkar sem eru til að mynda ósáttir 
við útivistartímann sinn. Síðan er það 
alltaf ákveðinn hópur sem er hrein-
lega að flýja erfiðar heimilisaðstæður,“ 
segir hann. 

- EH 

Kannabisneysla hefur farið vaxandi meðal ungmenna í Hafnarfirði og er orðin mikið áhyggjuefni.  Mynd úr safni/Sigtryggur Ari

Geir Bjarnason, íþrótta- og tómstunda-
fulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, segir aukna 
kannabisneyslu ungmenna í Hafnarfirði 
áhyggjuefni. 

Guðmundur Fylkisson hefur sérhæft sig 
í leit að týndum börnum. Hann hefur að 
jafnaði leitað að einu eða tveimur börnum 
í mánuði í Hafnarfirði það sem af er ári. 
 Mynd/Sigtryggur Ari

Samþykkti 
framkvæmdalán
Bæjarráð Garðabæjar hefur 

samþykkt að taka lán upp 
á 720 milljónir króna til að 

standa straum af framkvæmdum 
á árinu, sem eru áætlaðar fyrir 
1.238 milljónir króna. Lánið fæst 
með 3.15% vöxtum sem eru ágætis 
kjör enda er fjárhagsstaða bæjar-

ins sterk. Þetta kemur fram á vef 
Garðabæjar. 

Á meðal helstu framkvæmda ársins 
er endurnýjun á Sundlaug Garða-
bæjar í Ásgarði, endurnýjun yfirborðs 
knattspyrnuvalla, búsetuúrræði fyrir 
fatlað fólk og ýmsar framkvæmdir við 
endurnýjn gatna og stíga.



Yfir 40 litir í boði

Smi›sbú› 10 | 210 Gar›abær | Sími: 554 4300 | Fax: 564 1187

Viðhaldsfríir gluggar og hurðir
Yfir 40 litir í boði

Glæsilegir sólskálar lengja sumarið og gera sælureitinn ómótstæðilegan

Nánari upplýsingar á www.solskalar.is
Viðhaldsfríir sólskálar og svalalokanir.

Hentar mjög vel íslenskri veðráttu

Við höfum framleitt viðhaldsfría glugga og hurðir í yfir 30 ár.

Við erum stolt af framleiðslu okkar og vísum til fyrri verka.
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Metnaður í 
hafnfirsku 
skólastarfi
Góð líðan, árangur og vel-

gengni barna og ungmenna 
er eitthvað sem við öll viljum 

leggja áherslu á og erum sammála um 
að sé eitt af forgangsmálum í hverju 
þjóðfélagi. Málefni leik- og grunnskóla 
eru því samofin og eru „þungavigt-
armál“ hvers sveitarfélags. Við erum 
svo heppin að hér í Hafnarfirði höfum 
við allt til alls til að ná árangri á öllum 
sviðum og stigum skólagöngunnar. 
Við þurfum að hlúa að því sem vel 
er gert í hafnfirsku skólastarfi, nýta 
reynslu þeirra sem best gengur, styðja 
við frumkvæði og fjölbreytni í innra 
starfi skólanna. Því er mikilvægt að 
nýta fjármuni skattgreiðenda með 
eflingu innviðanna í huga. Það lagði 
núverandi meirihluti fræðsluráðs strax 
áherslu á. Ég segi enn og aftur: Skóli 
er ekki hús, heldur starfið sem þar fer 
fram og auðurinn innandyra, fólkið 
sem kennir, lærir og leiðbeinir. 

Það sem af er þessu kjörtímabili 
hefur verið lögð aukin áhersla á að leita 
leiða til að bæta námsárangur barna 
í hafnfirskum skólum. Metnaðarfullt 
læsisverkefni sem unnið hefur verið að 
á undanförnum misserum er liður í því 
og hefur stærðfræðikennslu verið bætt 
inn í það verkefni. Einn þáttur í því er 
að grípa til snemmtækrar íhlutunar 
strax hjá yngstu börnunum og hlúa vel 

að sérkennslu. Er aðdáunarvert hvernig 
tekist hefur að innleiða þetta frum-
kvöðlaverkefni inn í allt starf leik- og 
grunnskóla og eiga þar margir þakkir 
skildar. Ég er sannfærð um að það 
skilar börnunum okkar góðum árangri 
á komandi árum. 

Hvað hefur verið gert  
að undanförnu? 
Á meðal þess sem gerð hefur verið 
gangskör í er að bæta aðbúnað og 
starfsaðstöðu innan skólanna, sbr. 
endurnýjun tölvubúnaðar, betri 
nettengingar og skjávarpa. Einnig var 
fjármagn til kaupa á föndurvörum og 
bókum á skólabókasöfnin aukið um 
helming eftir hvatningu þar um og 
bóka- og bíóhátíð barnanna var haldin 
í fyrsta sinn nýlega sem þótti heppn-
ast mjög vel. Fjármagni var veitt til að 
auka menntunarstig starfsfólks í leik-
skólum bæjarins og hópur starfsmanna 
hefur nýtt sér það tilboð. Ákveðið var 
með sérstakri fjárveitingu að bæta að-
gengi barna með fötlun til að stunda 
íþróttir og niðurgreiðsla til íþrótta- og 
tómstundastarfs fæst nú líka til hafn-
firskra barna sem stunda íþróttir eða 
tómstundir utan sveitarfélagsins. Síð-
astliðið haust var brotið blað í þróun 
frístundastarfs í Hafnarfirði sem er 
um leið mikilvægur áfangi í að auka 

fjölbreytni í þjónustu við fjölskyldu-
fólk þegar samið var við frístundaskóla 
Hauka en tugir grunnskólabarna taka 
þátt í því starfi á degi hverjum. 

Lægri innritunaraldur  
og lægri gjöld
Fyrir tæpu ári tóku gildi nýjar innritun-
arreglur í leikskóla bæjarins og voru 
þá mikilvæg skref stigin í lækkun inn-
ritunaraldurs í leikskólana. Börn eru nú 
tekin inn tvisvar á ári, innritunaraldur-
inn lækkar í skrefum næstu misserin 
og leikskólagjöld haldast óbreytt þriðja 
árið í röð. Þá voru niðurgreiðslur vegna 
barna hjá dagforeldrum hækkaðar um-
talsvert. Þessar breytingar eru mikil 
hagsbót fyrir barnafjölskyldur bæjarins 
og í takti við fjölskylduvænar áherslur 
bæjarstjórnar. 

Við ætlum að halda áfram á þessari 
braut og eru mörg spennandi verkefni 
framundan til uppbyggingar og efl-
ingar þjónustu og skólastarfs í Hafnar-
firði. Svo að vel takist til er mikilvægt 
að allt skólasamfélagið haldi áfram að 
leggja sitt af mörkum, starfsfólk skóla, 
foreldrar og börn. Þannig leggjum við 
saman grunn að heilbrigðri æsku og 
bjartri framtíð okkar allra. 

Kæru íbúar Hafnarfjarðar, Garðabæjar, já og auðvitað Álftaness. 
Bæjablaðið Hafnarfjörður/Garðabær hefur nú göngu sína að 

nýju eftir nokkuð hlé. Þetta er blað fyrir íbúa þessara sveitarfé-
laga, um þá og hvaðeina sem vekur áhuga. Í blaðinu verða skemmtileg 
viðtöl en líka erfið viðtöl, fréttir sem fá okkur til 
að verða aðeins bjartsýnni en líka fréttir sem fá 
okkur til að verða örlítið svartsýnni. Hér verður 
fjallað um hvers kyns spennandi viðburði og allt 
það sem enginn má missa af. Síðan verður það bara 
allt þarna á milli. 

Hér í þessu fyrsta tölublaði kennir ýmissa grasa. 
Kjarnakonan Stefanía Magnúsdóttir, formaður Fé-
lags eldri borgara í Garðabæ, er á forsíðunni og 
ég er ákaflega stolt af því að geta boðið lesendum 
að kynnast henni betur, þeim sem ekki þekkja hana nú þegar. Eitt af því 
fjölmarga sem mig langar nefnilega að gera er að gefa eldri borgurum 
sterkari rödd. Þetta eru ömmur okkar, afar, langömmur og langafar, en 
líka mömmur okkar og pabbar. Síðast en ekki síst eru eldri borgarar 
sjálfstæðar persónur sem hafa heilmikið fram að færa og því má ekki 
detta í þá gryfju að telja að eftir ákveðinn aldur geti fólk ekki haft áhrif 
á samfélag sitt. Stefanía er kona sem sýnir og sannar að það er hægt að 
hafa áhrif og eldmóður hennar leynir sér ekki. 

Það er ekki hægt að stinga niður penna án þess að minnast á þá svipti-
vinda sem hafa einkennt íslensk stjórnmál undanfarna viku. Karl Ágúst 
Úlfsson er hér í viðtali um leiksýninguna Góða dátann Svejk en hann 
kemur einnig inn á hvernig tilfinning það er að vera Íslendingur og finnast 
samfélagið allt vera handónýtt. Flest höfum við eflaust upplifað einmitt 
það í vikunni. Blásið var til mótmæla – þeirra fjölmennustu í sögunni 
virðist vera – og daginn eftir sagði forsætisráðherra af sér. Eða það héldu 
allir – og það var forsíðufrétt á öllum helstu fréttamiðlum heims - þar 
til hann tilkynnti erlendum fjölmiðlum um kvöldið að hann hefði alls 
ekkert sagt af sér heldur bara stigið til hliðar í smá stund. 

Þetta eru sögulegir tímar, svo mikið er víst. Við þurfum að passa upp 
á okkur sjálf í storminum sem geisar þannig að við komum á endanum 
út sem sterkara samfélag. 

Erla Hlynsdóttir

Sterkari rödd 
eldri borgara

Höfundur er
Rósa Guðbjartsdóttir, formaður 

bæjarráðs Hafnarfjarðar
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 13.500 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI Í HAFNARFIRÐI OG GARÐABÆ

Stofnendur Bretta-
félagsins fengu 
Hvatningarverðlaun
Tveir stofnendur Brettafélags 

Hafnarfjarðar hlutu á þriðjudag 
Hvatningarverðlaun Foreldra-

ráðs Hafnarfjarðar. Athöfnin fór fram í 
Bæjarbíói í Hafnarfirði fyrir fullu húsi. 

Frestur til að senda inn tilnefningar 
rann út mánudaginn 14. mars. Alls 
bárust 12 tilnefningar um 11 einstak-
linga, sem þótt höfðu skara framúr í 
vinnu sinni í þágu barna og ungmenna 
í Hafnarfirði. 

Stjórn Foreldraráðs Hafnarfjarðar fór 
yfir tillögurnar og kaus leynilega um þær 
á fundi sínum þriðjudaginn 15. mars. 
Fulltrúar gáfu þremur tilnefningum 
atkvæði, eitt – tvö eða þrjú og réð sam-
anlagður atkvæðafjöldi niðurstöðunni. 

Arnfríður Arnardóttir og Jóhann 
Óskar Borgþórsson hlutu flest atkvæði 
og eru því handhafar 

Hvatningarverðlauna Foreldraráðs 
Hafnarfjarðar árið 2016 vegna að-
komu sinnar að stofnun Brettafélags 
Hafnarfjarðar. Verðlaunagripurinn 
sem þau fengu var verkið „Álfar og 
menn“ eftir myndlistakonuna Soffíu 
Sæmundsdóttur. 

Brettafélag Hafnarfjarðar var stofnað 
9. júlí 2012 og gekk í ÍBH 4. desember 
2015. 

Í tilkynningu frá Foreldraráðinu 
segir að starfið hafi alla tíð verið þrótt-
mikið. Brettafélagið eykur á fjölbreytni 
í tómstundum fyrir börn og unglinga í 
Hafnarfirði og er dýrmætur samkomu-
staður fyrir mörg ungmenni í bænum. 

Aðrir sem hlutu  
tilnefningu voru: 
- Agnes Alda Magnúsdóttir, umsjónar-

maður frístundar Barnaskóla Hjalla-
stefnunnar
- Anna Sigurðardóttir, umsjónarmaður 
bókasafns Hraunvallaskóla og fb-síðu 
skólans
- Elías Jónsson, þjálfari 5. flokks karla 
í handbolta hjá Haukum
- Klaus Jurgen Okh, sundþjálfari hjá SH
- Kristmundur Guðmundsson, yfir-
þjálfari 6. – 8. flokks stúlkna og drengja 
hjá knattspyrnudeild FH
- Ómar Friðriksson, þjálfari barna í 
handbolta hjá FH
- Sara Pálmadóttir, rekur Mosann (fé-
lagsstarf Hraunvallaskóla) og Hraunsel 
(barnagæslu eftir skóla)
- Sigurður Már Guðmundsson, skóla-
liði Hraunvallaskóla
- Þorsteinn Emilsson, húsvörður, mat-
ráður og starfsmaður frístundar Barna-
skóla Hjallastefnunnar.

Brettafélag Hafnarfjarðar var kærkomin viðbót við ungmennastarf bæjarins.  Mynd af vef Brettafélagsins

HEIMA í þriðja 
sinn á Björtum 
dögum
Bæjarlistahátíðin Bjartir dagar 

verður haldin í Hafnarfirði 
dagana 20. til og með 24. 

apríl. Tónlistarhátíðin HEIMA í 
Hafnarfirði er nú í þriðja sinn hluti 
af Björtum dögum og verður haldin 
þann 20. apríl, síðasta vetrardag. 

HEIMA í Hafnarfirði er sannar-
lega búin að festa sig í sessi sem ein 
skemmtilegasta tónlistarhátíð lands-
ins. Fjórtán fjölskyldur munu opna 
heimli sín og bjóða upp á tónleika 
inni á gafli hjá sér. 

Setningarhátíð HEIMA og Bjartra 
Daga hefst í Firði verslunarmiðstöð 
kl 17.00. Þar munu þeir sem hafa 
keypt sér miða fá afhent armbönd og 
leiðarlýsingu um tónlistarhátíðina. 
HEIMAhúsa tónleikarnir hefjast svo 
um kl. 20.00. Samhliða HEIMA verða 
verslanir og vinnustofur listamanna í 
og nálægt miðbænum vonandi opnar 
fram á kvöld og fólk hvatt að ganga 
í bæinn og taka þátt í því sem þar 
verður að gerast. 

Að þessu sinni verður einn af há-
punktum hátíðarinnar í Bæjarbíó að 

loknum HEIMA-húsa tónleikunum 
upp úr kl. 23.15. Þar mun Björgvin 
Halldórsson ásamt hljómsveit stíga á 
stokk og flytja nokkur af vinsæl ustu 
lögum hans. Í anddyri Bæjarbíós mun 
Kjötkompaní bjóða tónleikagestum 
upp á smá sælkeraveislu. 

Allar nánari upplýsingar á Face-
book-síðunni „HEIMA í Hafnarfirði.“

Teitur Magnússon kemur fram á tón-
leikum en meðal annarra tónlistarmanna 
á HEIMA má nefna Láru Rúnars, Högna 
Egilsson og hljómsveitina Ylju.



Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

535 1000 

Vantar þig nýja og glæsilega 2ja eða 3ja herbergja 
íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar. 45-98 fm fullbúnar íbúðir 
með geymslum, þar af fimm þakíbúðir (penthouse)

Til að búa í, til útleigu eða sem aukaíbúð fyrir 
fjölskylduna?

Lyftuhús við Strandgötuna í Hafnarfirði, endurbyggt 
frá grunni. Sérbílastæði á baklóð fylgir nokkrum 
íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með gólfefnum á 
þessu ári.

Kjörið tækifæri að eignast glæsilega íbúð í hjarta 
bæjarins. Einni íbúð á 2. hæð fylgir flott vinnustofa á 
1. hæð (íbúð 0210).

STRANDGATA 31-33, 
MIÐBÆR HAFNARFJARÐAR. 

VÆNTANLEGT Í SÖLU. 
SÖLUKYNNING - 25 NÝJAR ÍBÚÐIR.

Upplýsingar gefur 
STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON 
Sölustjóri, 
Hdl. löggiltur 
fasteignasali 
og löggiltur leigumiðlari. 
stefan@stakfell.is
Sími: 895 2049

Upplýsingar gefur 
SKARPHÉÐINN
EIRÍKSSON 
Aðstoðarmaður
fasteignasala. 
skarphedinn@stakfell.is
Sími: 699 0101
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Kúrdann Goran Renato hafði lengi dreymt að komast til Íslands og það fyllti hann von þegar hann hitti íslenska sjálfboðaliðann Þórunni Ólafs-
dóttur á eyjunni Lesbos. Hann kom til Íslands um miðjan mars og bíður nú svara hvort hann fær hér hæli. Goran talar fimm tungumál, lærði 
ensku með því að horfa á kvikmyndir og uppáhalds leikarinn hans er Robert DeNiro. 

Flúði til Íslands frá ISIS
„Mig dreymdi alltaf að komast til 
Íslands og ég vona að ég fái að búa 
hér,“ segir Goran Renato. Hann er 
fæddur og uppalinn í Kúrdistan en 
hefur sótt um hæli á Íslandi sem 
flóttamaður. Þórunn Ólafsdóttir 
sem hefur unnið við hjálparstarf 
undanfarna mánuði hitti Goran á 
eyjunni Lesbos og það var tilviljun 
ein sem leiddi þau saman. Þegar 
Þórunn hitti Goran og spurði hvert 
hann vildi fara ef hann kæmist frá 
Grikklandi var svarið einfaldlega: 
Til Íslands. Þórunn hefur greint frá 
því í íslenskum fjölmiðlum að hún 
hafi hitt Goran, nú hælisleitanda á 
Íslandi, og bað Íslendinga að taka 
honum opnum örmum. Hann kom 
hingað um miðjan mars og bíður 
þess nú að vita hvort hann fær hér 
hæli. 
Goran er 26 ára gamall, hefur lært 
tölvunarfræði og starfað sem mat-
reiðslumaður og talar fimm tungumál. 

Hann lærði ensku af því að horfa á 
bíómyndir og Robert DeNiro er upp-
áhalds leikarinn hans. Goran kynntist 

einmitt Þórunni þegar hann túlkaði 
fyrir aðra flóttamenn á Lesbos en var 
sjálfur einnig á flótta. Það vill svo til að 

ég sem stýri þessu bæjablaði er kunn-
ingjakona Þórunnar og þegar hún bað 
fólk að taka vel á móti Goran ákvað 
ég að bjóða honum upp á kaffibolla 
við tækifæri. Hann stoppaði ekki 
lengi á svokallaðri móttökustöð fyrir 
flóttamenn sem Útlendingastofnun 
er með í Bæjarhrauni í Hafnarfirði 
heldur fékk hann að gista hjá kunn-
ingja í Reykjanesbæ, einstæðum 
tveggja barna föður frá Kúrdistan 
sem fékk hæli á Íslandi í fyrra. Vegna 
þess að Goran dvelur sem stendur í 
Reykjanesbæ en ekki á móttökustöð-
inni fékk hann ekki strætókort frá 
Útlendingastofnun eins og hælisleit-
endur á höfuðborgarsvæðinu. 

Vill aðstoða  
Útlendingastofnun
„Mig langaði að hjálpa öðrum hæl-
isleitendum með því að túlka fyrir 
þá á Lesbos og það langar mig einnig 
að gera hér á Íslandi. Ég held að 
Útlendingastofnun veiti ekki af að-
stoð,“ segir Goran á ensku þegar ég 
heimsæki hann í Reykjanesbæ. „Ég 
væri algjörlega hjálparlaus hér ef ég 
talaði ekki ensku og hefði ekki komist 
í samband við gott fólk sem Þórunn 
þekkir,“ segir hann. 

Einstæði faðirinn sem Goran býr 
hjá á 7 ára stelpu og 9 ára strák. Þau 
tala hvorki ensku né íslensku, aðeins 
kúrdísku, og pabbi þeirra sömuleiðis. 
Þó að ég hafi vitað þetta, þá ákvað 
ég að taka sex ára dóttur mína með. 
Það getur reynst erfitt að útskýra fyrir 
börnum hvað stríð er og af hverju fólk 
þarf að flýja að heiman. Mér fannst það 
einfaldlega geta hjálpað minni dóttur 
að átta sig á þessu með því að hitta 
krakka sem þurftu að flýja, jafnvel þó 
þau gætu ekki talað saman. Þetta var 
sjálfselskt af mér og ég veit að hún 
lærði af þessu en börnunum fannst 
líka gaman að hitta nýjan leikfélaga. 
Fyrst voru systkinin feimin við hana 
og hún við þau, en svo léku krakkarnir 
sér saman allan tímann og tjáðu sig 
með látbragði. Okkur fullorðna fólkinu 
fannst það fallegt. 

Goran var matreiðslumaður hjá 
flugfélagi þegar hann var kallaður í her 
Kúrda til að berjast við hryðjuverka-
menn ISIS. „Ég er mjög ósáttur við 
mín stjórnvöld. Ég var kallaður til sem 
túlkur og átti að vera í hernum í þrjú ár. 
Mér fannst átakanlegt að horfa á vini 
mína og kunningja deyja, og ég vissi 
að ég gæti orðið næstur,“ segir hann. 

Það bíður Gorans þó ekki að berj-
ast í stríðinu ef hann fer aftur til Kúr-

distans – allavega ekki strax - heldur 
bíður hans fangelsisvist fyrir að flýja af 
vígvellinum. „Foreldrar mínir eru enn 
í Kúrdistan og mamma fær vikulega 
heimsókn frá yfirvöldum þar sem hún 
er spurð hvar ég sé. Ég er öruggari á 
Íslandi en í flestum öðrum löndum,“ 
segir hann. 

Óvænt matarboð
Áður en Þórunn skildist við Goran 
tryggði hún að hann fengi ullarvett-
linga og trefil enda flíkur sem nauðsyn-
legt væri að hafa á Íslandi. Goran segir 
að sér hafi liðið illa í móttökustöðinni 
í Bæjarhrauni, hann hafi verið í her-
bergi með þremur karlmönnum sem 
reyktu inni, sem fór illa í viðkvæm 
öndunarfæri hans, og það hafi verið 
hluti af ástæðunni fyrir því að hann 
vildi fara annað. Honum hafi verið 
sagt að það væru engin vandkvæði 
að hann héldi til annars staðar enda 
lét hann starfsfólk fá heimilisfangið. 

Goran segist þó vera algjörlega 
einangraður í Reykjanesbæ þar sem 
hann hefur hvorki fengið strætókort 
né vikupeninga, en geti þó talað á 
móðurmálinu við kunningja sinn 
og börnin hans. Heimilið er fátæk-
legt og á kvöldin les Goran rafbækur 
eftir Milan Kundera í litlum iPod sem 
hann hafði með sér frá Kúrdistan. „Í 
þessum iPod er ég með alla tengiliði, 
öll símanúmer, afrit af öllum skjölum 
og myndir að heiman. Ég týndi honum 
á Lesbos en hann fannst nokkrum 
dögum síðar. Ég var mjög dapur þegar 
ég týndi honum en vegna þess að hann 
fannst aftur var ég með upplýsingar til 
að ná aftur sambandi við Þórunni,“ 
segir hann. 

Þegar fararsnið er komið á mig 
spyr Goran undrandi Ætlarðu ekki 
að vera í mat? og ég tek boðinu með 
þökkum. Krakkarnir voru úti í feluleik 
og skemmtu sér konunglega. Goran 
fór að elda og minnti mig á að þetta 
væri hans gamla starf. I am chef, sagði 
hann brosandi. Brátt fór ilminn af 
krydduðum kjúklingi að leggja um 
alla íbúð og faðir barnanna tók fram 
skúringafötuna til að þrífa. Á meðan 
Goran eldaði og faðirinn þreif sat ég 
í sófanum með símann minn enda 
krakkarnir úti að leika. Í matinn 
fengum við kjúklingabita, nógu sterka 
fyrir fullorðna fólkið en nógu milda 
fyrir börnin, tómatasalat og hrísgrjón. 
Við notuðum dagblöð sem borðdúk 
og eftir matinn sagði ég sem var: I 
would pay for this at a restaurant. 

- EH 

ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

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

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr mörgum 
gerðum bíla án þessa að taka heddin 
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, 
Nissan og Opel ef spíss slitnar.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 

Goran Renato dreymdi að komast til Íslands og bíður nú þess að vita hvort hann fær hér 
hæli sem flóttamaður.   Mynd/Sigtryggur Ari

Goran komst til Lesbos á litlum báti frá Tyrklandi en um helmings líkur eru á að lifa þá 
siglingu af.  Mynd úr safni/EPA



Gaaraleikhúsið kynnir

eftir Karl Ágúst Úlfsson

Frumsýning 10. apríl

midi.is

5655900
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Hlutfall eldri borgara er næsthæst í Garðabæ af öllum sveitarfélögum á landinu, eða 13%, og er stór hluti þeirra er skráður í Félag eldri borgara 
í Garðabæ. Stefanía Magnúsdóttir, formaður félagsins, segir brýnast að bæta lækna- og umönnunarþjónustu fyrir eldri borgara, ekki bara í 
Garðabæ heldur á öllu landinu. Hún tók við sem formaður fyrr á þessu ári og kallar eftir endurskoðun almannatrygginga. Stefanía er gift gafl-
aranum Guðjóni Torfa Guðmundssyni og fögnuðu þau gullbrúðkaupi í fyrra. Hún tekur stundum að sér að vera „amma skutla“ enda eiga þau 
mörg  barnabörn. Stefanía hvetur eldri borgara til að læra á tölvur og snjallsíma enda eiga þeir þá betri aðgang að upplýsingum og rafrænum 
samskiptum. 

Tölvulæsi 
skiptir 
heilmiklu 
máli
„Að mínu mati er hækkandi lífaldur og þar með meiri þörf á lækna- og 
umönnunarþjónustu sá málaflokkur sem hvað brýnast er að takast á við,“ 
segir Stefanía Magnúsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Garðabæ, 
FEBG. „Þetta er þó alls ekki sérhagsmunamál Garðbæinga heldur nær til 
alls landsins. Það verður að leggja meira fé í þennan málaflokk af hálfu 
ríkisins og hjúkrunarheimili verða að vera til og rekin með sóma fyrir þau 
okkar sem þurfa dvöl þar,“ segir hún. 

Stefanía var kjörin formaður félagsins á 
aðalfundi sem haldinn var í lok febrúar 
á þessu ári í Jónshúsi, félags- og þjón-
ustumiðstöð eldri borgara í Garðabæ 
en fram að því hafði hún verið vara-
formaður félagsins. 

„Ég er greinilega einhvers konar fé-
lagsmálafíkill og segi stundum að ég 
geti ekki stjórnlaus verið,“ segir Stef-
anía á léttu nótunum. „Ég var í stjórn 
VR í 20 ár, þar af 8 ár varaformaður. 
Einnig var ég varaformaður Lands-
sambands íslenzkra verzlunarmanna 
og tók þar við formennsku við veikindi 
og andláts formanns þess. Í tengslum 
við þessi störf sat ég í miðstjórn ASÍ, 
Mímis símenntunar og Lífeyrissjóðs 
verzlunarmanna. Undanfarin 2 ár hef 
ég verið í stjórn Svalanna, góðgerðafé-
lags flugfreyja og flugþjóna - fyrrver-
andi og núverandi. Fyrir hálfu öðru ári 
var farið þess á leit við mig að gefa kost 
á mér í stjórn FEBG sem ég varð við. 
Það vantaði þá sárlega varaformann 
en sá, sem í því embætti var, fluttist 
úr bænum. Á daginn kom svo að for-
maðurinn okkar gat ekki starfað lengur 
sem formaður vegna ákvæðis um lengd 
setu í stjórn. Varaformaðurinn var því 
dubbaður upp í að verða formaður en 
ég tók við því embætti þann 22. febrúar 
síðastliðinn,“ segir hún. 

Margar konur með lágan 
lífeyrisrétt
Nefnd um málefni eldri borgara í 
Garðabæ er ein af fastanefndum bæj-
arins en þar hafa formenn félaga eldri 
borgara í bænum seturétt. „Það má geta 
þess að Félag eldri borgara á Álftanesi er 
áfram með starfsemi en félögin eiga ör-
ugglega eftir að vinna vel, bæði saman 
og sitt í hvoru lagi,“ segir Stefanía. 

Nú er verið að leggja lokahönd 
á stefnu í málefnum eldri borgara í 
Garðabæ 2016-2026. Þar kemur fram 
að í áframhaldandi þróun og upp-
byggingu Garðabæjar næsta áratuginn 
verði lögð áhersla á að horfa til hug-
myndafræði og viðmiða aldursvænna 
sveitarfélaga. 

Aðspurð segir Stefanía erfitt að ræða 
stöðu eldri borgara í bæjarfélaginu heilt 
yfir enda sé í Garðabæ næsthæst hlut-
fall eldri borgara. Hlutfallið er hærra 
á Seltjarnarnesi en fjöldi eldri borgara 
í Garðabæ er þó þrefalt á við fjöldann 
þar. „Aldursbilið er meira en 30 ár og 
því ólíku saman að jafna hvort þú ert 67 
ára eða 97. Ég tel að meirihlutinn hafi 
það tiltölulega gott en það er margt sem 
þyrfti að laga og er nærtækast að benda 
á endurskoðun almannatryggingalaga 
sem brýn þörf er á að ljúka sem fyrst 
og breyta til hagsbóta fyrir flesta eldri 
borgara þessa lands. Þótt lífeyrissjóð-
irnir séu orðnir það öflugir að þeir 
greiða meirihluta ellilífeyris eru þeir 
þó ekki orðnir fullburða því ekki var 
farið að greiða af öllum launum fyrr en 
seint á 9. áratug síðustu aldar í sjóðina. 
Auk þess eru margar konur með lágan 
lífeyrisrétt hjá sjóðunum þar sem at-
vinnuþátttaka í launaðri vinnu var oft 
stopul enda oft erfitt að koma börnum 
í leikskóla eða gæslu í yngri bekkjum 
grunnskóla,“ segir hún. 

Mamma hvarf í  
heim Alzheimer
Stefanía er gift Guðjóni Torfa Guð-
mundssyni, gaflara og verkfræðingi, og 
héldu þau upp á gullbrúðkaup í ágúst 
á síðasta ári þegar þau höfðu verið 
gift í 50 ár. „Við eigum þrjár dætur 
og áttum son sem við misstum tæp-

lega fjögurra ára gamlan. Við eigum 
einn dótturson, fimm dótturdætur og 
eina langömmu-langafadóttur en þau 
búa öll í Garðabæ. Auk þess á ég litla 
frænku sem býr í Ameríku og er mér 
sem barnabarn – enda munar ekkert 
um eina stelpu enn í hópinn,“ segir 
hún. Stefanía er kennari að mennt, 
kenndi við Melaskóla í 3 ár og Flata-
skóla í 7 ár. „Lengst af starfaði ég hjá 

því félagi sem nú heitir Icelandair eða 
dótturfélögum þess. Mest var ég þar 
við kennslu, fyrst í fargjaldaútreikn-
ingi og farseðlaútgáfu en seinna sá ég 
um kennslu á tölvukerfið Amadeus, 
sem sinnir öllum bókunum og útgáfu 
á ferðaskjölum – núna mest rafrænir 
farseðlar sem fólk prentar sjálft út á 
tölvum sínum,“ segir hún. Stefaníu 
finnst gott að vera eldri borgari og 

leggur mikla áherslu á að vera virk enda 
margt í boði. „Ég syng með kór eldri 
borgara í Garðabæ, Garðakórnum, og 
hef mikið gaman að. Ég hitti alls konar 
vinkonuhópa, gamlar samstarfskonur 
eða stelpurnar í klúbbnum okkar sem 
við stofnuðum 10 ára gamlar. Leikhús-
ferðir eru í uppáhaldi og mér finnst 
gaman að margs konar tónlist. Ég get 
enn orðið að liði og nýt þess að fá að 
vera með barnabörnunum. Ég er það 
sem oft er kallað „amma skutla“ enda 
eru flest barnabörnin á aldrinum 5-11 
ára og því þarf að sækja þau, senda og 
gæta þeirra þegar þannig stendur á hjá 
foreldrum þeirra. Ég legg mikla áherslu 
á að reyna að fylgjast vel með tækninni 
og hvet alla eldri borgara til að læra sem 
mest á þessi nýju skemmtilegu tæki 
eins og snjallsíma og spjaldtölvur. Það 
skiptir heilmiklu máli að vera tölvu-
læs,“ segir hún. 

Spurð hvaða væntingar hún hafði 
til elliáranna þegar hún var ung segist 
hún ekki hafa velt þeim mikið fyrir sér. 
„Ætli maður horfi ekki mest til foreldra 
sinna en pabbi minn var hjartveikur í 
mörg ár en hann lést 82 ára að aldri. 
Mamma mín varð 91 árs en hún var 
horfin okkur mörg síðustu árin vegna 
Alzheimers en það er sjúkdómur sem 
ég vildi óska, að mætti ráða bót á. Það 
er ekki hægt að panta neitt en mikið 
væri ég fegin ef ég mætti lifa með 
fullum sönsum þar til yfir lýkur. Það 
er vissulega hægt að hafa áhrif á heilsu 
sína með hreyfingu, góðu mataræði 
og andlegri næringu en það eru líka 
forlögin sem spinna sinn vef og enginn 
veit sína ævina fyrr en öll er,“ segir hún 
æðrulaus. 

Henni finnst gott að eldast í Garðabæ 
og segir helsta kostinn vera þann að 
Garðabær er náið samfélag. „Við erum 
enn það lítil að nærsamfélagið virkar 
enn vel. Skátarnir og Kvenfélag Garða-
bæjar sjá til þess að fólk hittist í kaffi 
og kræsingum á sumardaginn fyrsta 
og 17. júní og félögin í bænum eru 
dugleg að bjóða eldri borgurum upp 
á ýmsar skemmtanir og góðgerðir. Ekki 
má gleyma náttúrunni en alls staðar er 
stutt í unaðsreiti. Gönguleiðir eru líka 
góðar um allan bæ og Sjálandið kemur 
einstaklega vel út en þar býr fjöldi eldri 
borgara. Líklega er það versta ef heilsu-
brestur verður þess valdandi að ekki er 
hægt að nýta alla þá möguleika sem 
bærinn og FEBG bjóða upp á,“ segir 
hún og hvetur alla eldri borgara til 
að huga að heilsunni svo vel sem þeir 
sjálfir geta. 

- EH 

Íbúar 67 ára 
og eldri
14,6% íbúa Seltjarnarness,  
eða 646 manns.
13% íbúa Garðabæjar,  
eða 1.908 manns
10,1% íbúa Hafnarfjarðar,  
eða 2.851 manns.
Heimild: Hagstofa Íslands 1. janúar 
2016

Félag eldri borgara 
í Garðabæ, FEBG
Félagið er með skrifstofu í Jónshúsi 
sem er opin á miðvikudögum milli 
klukkan 13.30 og 15.30, en öflugt fé-
lagsstarf er í Jónshúsi og viðbúið að 
húsnæðið sprengi utan af sér starf-
semina á næstu árum. Stjórn félags-
ins skiptir með sér verkum en allt er 
unnið í sjálfboðastarfi. Stefanía leggur 
áherslu á að félagar sendi stjórninn 

rétt netfang því það sé auðveldasta 
leiðin til að miðla upplýsingum. Fólk 
getur gengið í félagið 60 ára en félagar 
eru nú 1140 og hefur fjölgað um 100 
síðan í fyrra. Starfssemi félagsins er 
öflug svo og fjárhagur en félagsgjald 
var ákveðið kr. 1500 og mun vera 
lægsta félagsgjald í slíkum félögum. 
Vefslóð félagsins er febg.is 

Stefanía Magnúsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Garðabæ, FEBG 
 Mynd/Sigtryggur Ari

Öflugt félagsstarf er í Jónshúsi og hér sjást nokkrar hressar konur sem koma þangað til 
að sinna handavinnu og spjalla saman.   Mynd/Sigtryggur Ari

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Microblading tattoo er nýjasta  tæknin  í varanlegri förðun á augabrúnir og felst í því að gera örfínar hárlínur á milli ekta háranna í 
augabrúnum til að móta og gera augabrúnirnar þykkari eða í stað hára sem ekki eru til staðar. Hægt er að velja um marga liti og 

mismunandi lag á brúnum. Einnig er hægt að fá Microblading tattoo yfir eldra tattoo sem er orðið upplitað. 
 

 

 
 

Tattoo augnlína. Hægt er að fá 
bæði efri og neðri línu 

 

 

 
 

www.lipurta.is 
Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði - sími 565-3331 

 

 
 

Fjarlægjum eða lýsum gömul  
og ný tattoo með Laser 

 
 

Augnháralenging 
 

 

Við bjóðum upp á margskonar meðferðir fyrir andlit. 
Lúxusandlitsbað - húðslípun - litun og plokkun  

augnhárapermanent  slökunarnudd – vaxmeðferðir  
háreyðingu handsnyrtingu- gel og akrýlneglur  

fótaaðgerðir – fótsnyrtingu - fótanudd og nærandi 
maskameðferð - göt í eyru - augnháralengingu  
brúnkumeðferð með ST.TROPES -  förðun við öll 

tækifæri – ND Yag tattoo Laser – parafín hand og 
fótamaski – tattoo varanleg förðun á augabrúnir, 

kringum augu og varir - Allar GUINOT meðferðirnar. 
 

Gjafakort fást með öllum meðferðum snyrtistofunnar.  
 

 

 
 

Andlitsmeðferðir 
 

 

 
 

Þórhalla  

 
 

Snyrtifræðimeistari 
Lögg. Fótaaðgerðafr. 
Sérfræðingur í tattoo 

Kennsluréttindi frá KHÍ 
Eigandi Lipurtá 

Hrund 

 
 

Snyrtifræðimeistari 
Sérfræðingur í tattoo 

Yfirmaður 
snyrtistofunnar  

Hulda 

 
 

Snyrtifræðimeistari 
Löggiltur 

Fótaaðgerðafræðingur 

Kamilla 

 
 

Snyrtifræðimeistari 
og starfar hjá Lipurtá 

samhliða  námi í 
lögfræðideild HR 

Kara  

 
 

Snyrtifræðingur  
Sölustjóri hjá  

Lipur heildverslun ehf. 

Bentína 

 
 

Snyrtifræðingur  og 
förðunarfræðingur 
Augnháralengingar 

Tattoo laser  

Þórey 

 
 

Snyrti  - nagla og 
förðunarfræðingur 
Augnháralengingar 

Naglakennsluréttindi 

Ragna 

 
 

Snyrti og 
förðunarfræðingur 

Erlen 

 
 

Naglafræðingur                 
Gel og Akrýl neglur 

 

 
 

Micro Derm andlitsmeðferð 

 
 

   
 

 

 

 
 

Heitsteinanudd-  
slökunar og partanudd 

 

 
 

 

 



10   9. apríl 2016

Karl Ágúst Úlfsson fékk dálæti á ævintýrum góða dátans Svejk sem ungur drengur en aðeins 13 ára gamall lék hann í uppfærslu af sögunni. 
Hann skrifar nú handrit að leikriti sem er byggt á sögunni, fer með hlutverk í sýningunni en sambýliskona Karls Ágústs, Ágústa Skúladóttir, leik-
stýrir verkinu. Þetta er í annað skipti sem þau vinna saman að svo stórri uppsetningu og segir hann samstarfið ganga mjög vel. Karl Ágúst segir 
þau hafa gaman af því að fíflast saman og hann sé ekki jafn kaldhæðinn í sínu einkalífi eins og hann þarf oft að vera í vinnunni. Hann er dapur 
yfir ástandinu í íslenskum stjórnmálum og vonaði við værum komin lengra sem þjóð. 

Kerfið 
verður 
alltaf að 
skrímsli
„Það er ekki sjálfgefið að pari gangi vel að vinna saman en það 
gengur mjög vel hjá okkur,“ segir Karl Ágúst Úlfsson sem ásamt 
sambýliskonu sinni, Ágústu Skúladóttur, hefur unnið að uppsetn-
ingu leikverksins Góði dátinn Svejk sem verður frumsýnt á morgun 
í Gaflaraleikhúsinu. Karli Ágústi er margt til lista lagt, hann hefur 
til að mynda starfað sem leikari, leikstjóri, rithöfundur, kennari, 
þýðandi og leikskáld. Í þetta skiptið skrifar hann leikritið og leikur 
í sýningunni en leikstjórnin er í höndum Ágústu. „Við erum núna 
saman nánast allan sólarhringinn sem er bara yndislegt. Stundum 
erum við enn í vinnunni þegar við erum komin heim því við höldum 
áfram að fá hugmyndir vegna sýningarinnar. Oft þarf maður á því 
að halda að henda sér bara í sófann og hugsa ekki meira um það 
sem gerðist yfir daginn en þetta gengur bara mjög vel,“ segir hann. 

Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem þau 
vinna náið saman að stórri uppsetn-
ingu því þau unnu einnig saman að 
fjölskyldusýningunni „Umhverfis 
jörðina á 80 dögum“ sem var frumsýnd 
í Þjóðleikhúsinu í byrjun árs. Ágústa 
leikstýrði verkinu en Karl Ágúst, ásamt 
Sigurði Sigurjónssyni, skrifaði verkið 
sem er byggt á víðfrægri sögu Jules 
Verne og bæði Sigurður og Karl Ágúst 
léku svo í sýningunni. 

Um þrjú ár eru síðan Karl Ágúst 
og Ágústa urðu par en þau kynntust 
miklu fyrr í gegnum vinnuna enda eru 
þau bæði mikið leikhúsfólk og hafa 
einnig sinnt kennslu. „Við höfum til 
að mynda bæði kennt í Leiklistar-
skóla bandalags leikfélaga og kennt 
við leiklistarskóla í Færeyjum. Ég hef 
kennt víða og finnst það mjög gaman,“ 
segir hann. 

Faldi skó og belti  
eiginmannsins
Karl Ágúst tekur á móti mér í Gafl-
araleikhúsinu og við fáum okkur sæti 
í leikmyndinni með kaffibolla til að 
ræða verkið. Hann hefur lengi haldið 
upp á söguna af góða dátanum Svejk 
en aðeins 13 ára gamall lék hann í upp-
færslu á verkinu í Mosfellssveit, sem 
nú heitir Mosfellsbær. „Ég fékk mikið 
dálæti á þessari sögu, ég hef margoft 
gripið í hana og hún hefur lifað með 
mér. Það eru líklega um tvö, þrjú ár 
síðan ég fékk þá hugmynd að gera eitt-
hvað með hana fyrir leikhúsið, eitthvað 
sem ekki hafði verið gert áður. Þegar 
við Ágústa kynntum þessa hugmynd 
fyrir Gaflaraleikhúsinu þótti hún mjög 
spennandi og við settum þetta þá í fulla 
vinnslu. Verkið sem ég hef skrifað er 
nýtt leikrit en ekki bara leikgerð upp 

úr bókinni. Verkið fjallar ekki síst um 
höfund sögunnar, Jaroslav Hasek, 
þar sem hann er að reyna að ljúka 
verkinu,“ segir Karl Ágúst en eins og 
frægt er orðið þá náði hann aldrei að 
klára bókina „Ævintýri góða dátans 
Svejk í heimsstyrjöldinni“. Jasek lést 
árið 1923 og hafði ætlað sér að skrifa 
miklu meira um sögupersónuna Svejk 
sem hann hafði mikið dálæti á. 

Hasek skrifaði gríðarlega mikið og 
segir Karl Ágúst að hann hafi nánast 

verið skrifandi hverja vökustund. Eftir 
hannn liggja til að mynda um 1500 
smásögur og mikið af greinum og smá-
pistlum, en hann skrifaði á tímabili í 
nánast öll blöð í Prag hvort sem hann 
var sammála ritstjórnarstefnunni eða 
ekki. Hasek var hins vegar drykk-
felldur mjög og undir það síðasta var 
hann orðinn svo heilsutæpur að hann 
réð ritara til að skrifa upp það sem 
hann sagði í stað þess að skrifa það 
sjálfur. „Hann hafði þá sest að í þorp-

inu Lipnick í þáverandi Tékkóslóvakíu 
ásamt rússneskri eiginkonu sinni, 
Shuru. Hasek og ritarinn ungi sem 
var ráðinn, Stepanek, höfðu aðsetur 
uppi í herbergi hans þar sem hann var 
nánast rúmfastur en þeir stálust samt 
stundum á krána. Shura var aldeilis 
ekki hrifin af því og greip til þess ráðs 
að fela skóna hans og beltið til að hann 
gæti ekki farið út en hann lét slíka smá-
muni ekki stoppa sig frekar en aðrir 
fíklar sem gera hvað sem er til að fá 

Karl Ágúst Úlfsson.  Mynd/Sigtryggur Ari
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efnið sitt. Í sýningunni breytum við 
Gaflaraleikhúsinu í þessa krá þar sem 
þeir eru að störfum, Hasek og ungi 
ritarinn, og þeir fara að segja gestum 
kráarinnar söguna af Svejk. Persón-
urnar lifna svo við hver af annarri,“ 
segir hann. 

Karl Ágúst fer með hlutverk Ha-
seks en það er Hannes Óli Ágústsson 
sem fer með hlutverk Svejks. Þórunn 
Lárusdóttir fer með hlutverk Shuru, 
Eyvindur Karlsson sem einnig er 
höfundur tónlistar í verkinu fer með 
hlutverk ritarans en bæði taka þau að 
sér hlutverk fjölda annarra persóna 
þegar líður á verkið. Guðrún Öyahals 
sér um hönnun búninga og leikmyndar 
og Hermann Björnsson um lýsingu. 

Drykkfelldur anarkisti
„Þegar ég fór að kynna mér ævi Ha-
seks komst ég að því að hann er afskap-
lega skemmtileg og mótsagnakennd 
persóna og sá fljótt að þetta væri 
tilvalin persóna í leikrit. Ég fann til 
mikillar samkenndar með honum og 
því hversu erfiðlega honum gekk að 
vera sjálfum sér samkvæmur í þessum 
flókna heimi. Ævi Haseks var enda-
lausar þversagnir. Hann var mikill 
hugsjónamaður og þjóðernissinni en 
gerðist liðhlaupi úr austurríska hernum 
en Tékkar voru þegnar keisaradæmis-
ins Austurríki-Ungverjaland og látnir 
berjast í fyrri heimsstyrjöldinni. Hasek 
var stríðsfangi, handtekinn af Rússum 
ásamt nánast allri herdeildinni sinni 
en sú herdeild snerist svo á sveif með 
Rússum og hann komst til áhrifa innan 
Rauða hersins eftir byltinguna í Rúss-
landi. Hann sem hafði nánast alla æv-
ina barist gegn öllu yfirvaldi var allt í 
einu orðinn yfirvald í Rússlandi. Ungur 
giftist hann tékkneskri stúlku, Jarmilu, 
en foreldrar hennar voru ekki sáttir við 
ráðahaginn og bókstaflega fjarlægðu 
hana af heimilinu. Þeir sáu hann sem 
drykkfelldan anarkista og trúleysingja 
sem væri ekki samboðinn dóttur sinni. 
Þrátt fyrir að þau hjónin hafi farið fram 

á skilnað gekk hann aldrei í gegn og 
þegar Hasek giftist Shuru sinni er hann 
orðinn tvíkvænismaður“ segir Karl 
Ágúst sem sökkti sér í sögu Haseks 
við vinnslu á verkinu. „Þessi elskaði rit-
höfundur átti stormasama ævi. Framan 
af var ferill hans glæsilegur en hann 
lauk ævinni fyrirlitinn og útskúfaður 
því Tékkum líkaði illa að hann skyldu 
gerast rússneskur kommisar í stríðinu. 
Hann þráði ást og viðurkenningu og 
tók þetta því mjög nærri sér.“

Tékkar elskuðu hins vegar Svejk frá 
upphafi. „Það var flókið að vera Tékki 
í þessu keisaradæmi. Ég hef lesið víða 
að Tékkar líti í raun á Svejk sem sinn 
þjóðarkarekter. Þrátt fyrir að hann sé 
einfeldningur þá er hann uppreisn-
armaður sem fer ekki fram með of-
forsi en tekst samt alltaf að gera lítið 
úr yfirvaldinu með sinni einfeldni og 
hógværu framkomu. Hann er líka svo 
magnaður því maður veit aldrei hvort 
hann er fífl eða snillingur. Umhverfið á 
í mestu vandræðum með hvernig á að 
flokka hann. Fjölmargar krár í gömlu 
Tékkóslóvakíu eru kenndar við Svejk, 
og raunar krár mun víðar. Tékkar eru 
stoltir af þessari persónu,“ segir Karl 
Ágúst. 

Lærðum ekkert af Hruninu 
Saga Svejk hefur líka tilvísanir í 
ástandið á Íslandi í dag þar sem hver 
stórfréttin rekur aðra um sviptingar í 
stjórnmálum og leyndarhyggju ráða-
manna. „Svejk er einfaldur alþýðu-
maður sem stendur andspænis rotnu 
kerfi – kerfi sem er heimskt og ómann-
eskjulegt – en tekst með einlægni sinni 
og æðruleysi að komast í gegn um 
allar þessar hremmingar. Við sjáum 
líka kerfið verður alltaf að einhverju 
skrímsli,“ segir hann. Karl Ágúst var 
einn þeirra fjölmörgu Íslendinga sem 
sátu límdir við skjáinn þegar Kastljóss-
þátturinn um skattaskjólin var sýndur 
um liðna helgi og honum leið vægast 
sagt mjög illa yfir því sem þar kom 
fram. „Mér leið skelfilega, af ýmsum 
ástæðum. Ég vorkenndi Sigmundi 
Davíð að vera í þessum aðstæðum en 
fyrst og fremst leið mér illa sem Ís-
lendingi. Mér finnst hræðilegt að við 
séum ekki komin lengra í siðrænum 
efnum en svo að stjórnmálamönnum 
þyki sjálfsagt að ljúga að þjóðinni 
svo lengi sem þeir komast upp með 
það. Mér finnst það bara alveg aga-
legt. Maður er nú svo einfaldur að á 

nokkurra ára fresti hef ég haldið að 
nú hljótum við að fara að taka út ein-
hvern þroska. Við ætluðum að læra 
þessi ósköp af Hruninu. Við ætluðum 
að læra þannig að þetta sukk, svínarí 
og vafasamt siðferði fengi ekki lengur 
að þrífast á Íslandi en síðan fáum við 
þetta í andlitið. Hlutirnir hafa síst 
skánað. Ef menn hafa lært eitthvað 
þá er það að fela betur skítinn eftir sig 
heldur en fyrir Hrun. Það er hræðilegt 
að sitja uppi með það sem Íslendingur 
að finnast samfélagið sem maður til-
heyrir vera handónýtt. Ég er að reyna 

að vera ekki reiður yfir þessu því það 
er vont að vera reiður. Það er samt stutt 
í reiðina. Aðallega er ég samt dapur,“ 
segir hann. 

Karl Ágúst er mikill fjölskyldu-
maður og segir það alltaf gott að geta 
leitað í faðm fjölskyldunnar. Hann á 
fimm börn og fjögur barnabörn. „Mér 
þykir alltaf frábært að geta eytt tíma 
með þeim, ég á góð og efnileg börn 
og fjölskyldulífið er yndislegt,“ segir 
hann. Það var líka ekki síst gleðin 
sem leiddi þau Karl Ágúst og Ágústu 
saman á sínum tíma. „Við erum auð-

vitað bæði leikhúsmanneskjur og 
deilum því þessu aðaláhugamáli þó 
við eigum vissulega fleiri áhugamál. 
Við höfum líka alltaf kunnað vel að 
meta húmor hvors annars. Við höfum 
gaman af því að fíflast og húmorinn er 
oft heldur barnalegur. Ég þarf stundum 
að vera mjög kaldhæðinn og greinandi 
í skrifum mínum en ég er það ekkert 
endilega svona prívat. Mér finnst gott 
að geta látið eins og kjáni, og ég læt líka 
kjánalega með krökkunum mínum. 
Þau kunna vel að meta kjánaskap.“ 

- EH 

Prjónagleði  
á Blönduósi

10. – 12. júní 2016
 

Ef þú nýtur þess að prjóna, 
þá er Prjónagleðin 2016 eitthvað fyrir þig!

Við hlökkum til sumarsins og ef þú hefur áhuga á að 
taka þátt, getur þú nálgast allar frekari upplýsingar og 
skráð þig á heimasíðu Textílsetursins:
http://textilsetur.com/knitting-festival/
Skráningu lýkur 1. maí 2016

Skráning:  www.text i lsetur.com/knitt ing-fest ival

Prjónagleðin sameinar reynda kennara og áhugasamt prjónafólk víðs vegar 
frá, til að deila og miðla reynslu, læra eitthvað nýtt og hafa gaman af.

Allt að 13 námskeið um mismunandi þætti prjónalistarinnar verða í boði og 
margt fleira spennandi.

Skoðunarferðir verða um svæðið bæði á slóðir Náðarstundar um Vatnsnes 
og fyrir Skagann með viðkomu í Spákonuhofi og Gestastofu sútarans. 
Einnig verður spennandi ferð um Borgarfjörð þar sem bæði Ullarselið 
og Búvélasafnið á Hvanneyri verða heimsótt og farið verður í Íshellinn í 
Langjökli.

Textílsetur Íslands og samstarfsaðilar standa fyrir Prjónagleðinni og er 
innblástur sóttur frá prjónahátíðinni á Fanø í Danmörku:
www.strikkefestival.dk

Karl Ágúst leikur Jarovslav Hasek, höfund bókarinnar um góða dátann Svejk, í sýningunni. 
 Mynd/Eddi

Hannes Óli fer með hlutverk góða dátans sem stundum er erfitt að átta sig á hvort er vanviti eða snillingur.  Mynd/Eddi

Þórunn Lárusdóttir fer á kostum í sýningunni og bregður sér í hin ýmsu hlutverk.
 Mynd/Eddi„Það er hræði-

legt að sitja uppi 
með það sem Íslending-
ur að finnast samfélagið 
sem maður tilheyrir vera 
handónýtt.



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Helena Heiðdal Geirsdóttir er aðeins 15 ára gömul en hefur þegar tekið þátt í fjölmörgum leikýningum.  
Helena fer með hlutverk systur Cry Baby í uppsetningu Leikfélags Garðalundar á verkinu. 

Beyoncé er drottningin
Johnny Depp og Riki Lake fóru 

með aðalhlutverkin í bíómyndinni 
Cry Baby árið 1990 og myndin sló 

sannarlega í gegn. Sagan hefur síðan öðl-
ast sitt eigið líf og á dögunum frumsýndi 
Leikfélag Garðalundar uppsetningu á 
verkinu. Þrotlausar æfingar stóðu yfir 
í margar vikur og á meðan landsmenn 
borðuðu páskaegg voru nemendur 
Garðaskóla sem tóku þátt í uppsetn-
ingunni á fullu að lesa yfir handritið og 
söngtextana, en nóg er af skemmtilegum 
lögum í sýningunni. Leikstjórn og leik-
gerð er í höndum Dominique Gyðu Sig-
rúnardóttur sem hefur náð því besta fram 

hjá þeim hæfileikaríku ungmennum sem 
þarna leika og syngja. Helena Geirsdóttir 
er ein þeirra sem fara með hlutverk í 
sýningunni. Hægt er að nálgast miða á 
sýningar í gegn um netfangið leikfelag. 
gardalundar@gmail.com eða s. 8208572. 
Enn eru fimm sýningar eftir en sú síðasta 
verður 15. apríl. 

Nafn:
Helena Heiðdal Geirsdóttir
Aldur:
15 ára.
Skóli:
Garðaskóli

Systkini:
Aron Heiðdal, María Heiðdal og Selma 
Lind Geirsdóttir
Áhugamál:
Mér finnst gaman að leika, dansa og 
syngja. Einnig fylgist ég stundum með 
fótbolta. Svo elska ég að ferðast.
Með hvaða hlutverk ferð þú í Cry 
Baby?
Ég leik Pipar sem er systir Cry Baby.
Hvað var erfiðast við að æfa fyrir 
sýninguna?
Erfiðast var að æfa þegar mótleik-
ararnir voru ekki mættir á æfingu. 
Þá þurfti einhver óvanur að hlaupa í 
skarðið.
Hefur þú tekið þátt í öðrum leiksýn-
ingum?

Já. Ég var í Litlu hryllingsbúðinni 
sem Garðaskóli setti upp í fyrra. Ég 
tók einnig þátt í sýningum á vegum 
Sönglistar þegar ég var þar í námi, sem 
og sýningum hjá Listdansskóla Íslands 
og Dansskóla Birnu Björns.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Mér fannst „Skrifað í stjörnur“ mjög 
góð bók. Samt sorgleg.
Hver er uppáhalds bíómyndin þín?
„Moulin Rouge.“ Ég elska dansmyndir.
Hvað myndir þú gera ef þú værir 
bæjarstjóri í einn dag?
Ég mundi drífa í því að byggja yf-
irbyggðan fótboltavöll, taka allt 
dekkjakurl af fótboltavöllunum og 
hefjast handa við að stækka sund-
laugina.

Hver er helsta fyrirmynd þín?
Beyoncé. Því hún er Queen B.

Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór?
Ekkert planað en líklegast eithvað sem 
tengist áhugamálum mínum

Hverjir eru helstu kostir þínir?
Ég er ófeimin, félagslynd og listræn.

Nemendur við Garðaskóla sem tóku þátt í uppsetningunni á frumsýningardegi. Fríður og föngulegur hópur hæfileikaríkra ungmenna. 

Helena Heiðdal Geirsdóttir er félagslynd og 
listræn, og hún tekur þátt í uppsetningu 
Garðaskóla á sýningunni Cry Baby.

Helena lengst til vinstri, í hlutverki Pipar, ásamt fleiri leikendum í karakter. 



Þriðjudaginn 12. apríl 2016, kl. 17:00
Mæting: Samkomuhúsið Garðaholt, 

við gatnamót Garðaholtsvegar og Garðavegar

Söguganga um Garðahverfi undir leiðsögn Arinbjarnar Vilhjálmssonar 
skipulagsstjóra Garðabæjar. Gengið verður frá samkomuhúsinu Garðaholti 

um Garðakirkjugarð og Garðahverfi. Gangan er létt og þægileg fyrir fólk á 
öllum aldri í u.þ.b. klukkustund. Að lokinni göngu er opið hús í 

burstabænum Króki við Garðaholt og boðið upp á kaffi. Í hlöðunni að 
Króki verða sýndar myndir og teikningar af skipulagi Garðahverfis.

Allir velkomnir

Sögugangan er samstarfsverkefni umhverfisnefndar, menningar- og 
safnanefndar og Bókasafns Garðabæjar í tilefni af 40 ára afmæli 

Garðabæjar. 

Fleiri fræðslu- og sögugöngur eru á dagskrá í vor og með 
haustinu. Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Höfum opnað stór-
glæsilega föndur- og 
myndlistavöruverslun

facebook.com/fondurlist - Sími 553 1800

Strandgötu 75, HafnarfirðiDrafnar-húsinu



Mikið úrval fallegra 
fermingagjafa
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Parið Einar Hjaltason og Kristjana Þura Bergþórsdóttir  
leggur áherslu á árstíðabundna íslenska matargerð á VON mathúsi. 

Ungt par í eigin rekstri
Þau Einar Hjaltason og Kristjana 
Þura Bergþórsdóttir komu sér fyrir 
í suðurbæ Hafnarfjarðar stuttu áður 
en fyrsta barnið þeirra kom í heim-
inn í ársbyrjun 2014. Kristjana er 
fædd og uppalin í Hafnarfirði en 
Hjalti er margrómaður matreiðslu-
maður sem meðal annars hefur 
unnið á Grillinu á Hótel Sögu og 
KOL. 
VON mathús var opnað í kringum 
síðustu áramót en ástæða þess að þau 
vildu opna nýjan veitingastað var til 

að auka matarmenninguna og matar-
flóruna í Hafnarfirði. „Okkur fannst 
vanta fleiri staði í suðurbænum, og við 
höfum mikla trú á þeirri uppbyggingu 
sem er í gangi á hafnarsvæðinu,“ segir 
Kristjana. 

Hún hefur starfað í hótel- og 
veitingabransanum í áratug en Einar 
hefur unnið við matreiðslu í 15 ár. 
Þau eru því miklir reynsluboltar þegar 
kemur að veitingunum þó þau séu nú 
að stíga sín fyrstu skref í eigin rekstri. 

Áherslan hjá VON mathúsi er á árs-
tíðabundna íslenska matargerð. „Til að 
viðhalda ferskleika og gæðum erum við 

ekki með of stóran matseðil,“ segir hún. 
Ekki er öllum pörum gefið að geta 

unnið vel saman á sama vinnustaðnum. 
Þau Einar og Kristjana hafa hins vegar 
starfað saman áður og hefur það alltaf 
gengið afar vel. „Það hefur verið ótrú-
lega gaman hjá okkur að takast á við 
þetta,“ segir Kristjana sem segir það 
hafa farið fram úr björtustu vonum 
hversu skemmtilegt væri að standa í 
eigin rekstri og hitta sífellt nýtt fólk. 

Þau deila hér uppskrift með 
lesendum bæjablaðsins Hafnarfjörður/
Garðabær uppskrift að sætum eftirrétti 
sem er í miklu uppáhaldi hjá þeim. 

Parið Einar Hjaltason og Kristjana Þura Bergþórsdóttir rekur saman veitingastaðinn VON mathús við höfnina í Hafnarfirði. 

Blóðappelsína, hvítt 
súkkulaði og kakó
Uppskrift fyrir fjóra

HRÁEFNI
n4 stk blóðappelsínur

Skorið er utan af appelsínunum og 
appelsínurnar eru laufaðar en af-
gangurinn er kreistur og gott er að 
búa til hlaup úr safanum eða bara 
bera hann fram með.

---

Hvítt súkkulaðikrem
HRÁEFNI
n300g hvítt súkkulaði
n300g rjómi
n300g skyr

AÐFERÐ:
Rjómi er settur í pott og hitaður upp 
að suðu, hvítt súkkulaði sett í skál og 
helmingnum af heitum rjómanum 
hellt yfir og látið standa í 1 mínútu. 
Síðan er þessu hrært saman með 
sleikju þar til alveg blandað. Svo er 
afgangnum af rjómanum bætt við þar 
til þetta er alveg komið saman. Þá er 
skyrinu skellt út í öllu í einu og hrært 
af krafti með písk þar til blandan er 
fullunnin saman og flott. Við setjum 

yfirleitt kremið í bakka og inn á kæli 
svo það stífnar og þykknar hraðar.

---

Kakómulningur
HRÁEFNI
n130g hrásykur
n130g möndlumjöl
n130g hveiti
n130g smjör (við stofuhita)
n90g kakóduft (ósætt)
nKlípa salt

AÐFERÐ
Allt þurrefni er sett saman í hrærivél 
og hrært rólega með spaða. Síðan er 
smjörinu bætt við - klípu fyrir klípu  
- og unnið aðeins.

Best er að blandan sé ekki eins og 
deig heldur meira eins og mulningur. 
Blandan sett á bökunarplötu með 
smjörpappír og bökuð í kringum 10 
mínútur á 150 gráðum. Síðan hrært 
varlega í með spaða og bakað aftur í 
5 til 10 mínútur.

Takið fram fjóra diska og raðið 
blóðappelsínunum, hvíta súkkulað-
inu og kakómulningnum fallega 
saman. 

Gómsætur eftirréttur með blóðappelsínum, hvítu súkkulaði og kakói. 



Gleðilegt sumar 
kæru bæjarbúar 
Gleðilegt sumar 
kæru bæjarbúar 

C=0 / M=70 / Y=89 /K= 0 Pantone 165 C

Okkar bakarí logo form

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.

 

 

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is
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Naustavör 8-12 Langalína 28-32

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi Sjálandi í Garðabæ
NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Vindakór 10-12

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Útivistarparadísinni í Kórahverfi
NÝTTAfhending við kaupsamning

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Lundur 17-23

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Fossvogsdalnum í Kópavogi

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTTAfhending mars - júní.

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

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

Við erum með fjölda söfnunarkassa í Hafnarfirði og Garðabæ. 
Nánari upplýsingar eru á vefnum okkar www.dosir.is

– gefðu okkur tækifæri!

Við erum með fjölda söfnunarkassa í Hafnarfirði og Garðabæ. 
Nánari upplýsingar eru á vefnum okkar www.dosir.is

– gefðu okkur tækifæri!

Auglýsingar: 

694 4103
ruth@pressan.is

Dreift í 13.500 eintökum á öll heimili í Hafnarfirði og Garðabæ
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Hvar er 
tunnan þín?

Mikil fátækt var í okkar góða 
landi – fyrir ekki svo löngu 
síðan.  Svo mikil að margir 

fóru svangir að sofa.  Þannig heyrði ég 
af verkamanni sem bjó hérna í bænum.  
Hann átti konu og börn og hans hlut-
verk var að draga björg 
í bú á meðan eigin-
konan gerði það besta 
úr hlutunum og hlúði 
að  heimili og börnum.  
Samhliða sínu starfi 
var þessi verkamaður 
með nokkrar kindur hér við Kaldársels-
veg.  Vinnustundirnar voru oft margar 
en með fjárbúskap mátti framleiða kjöt 
til að metta svanga munna.  Á haustin 
var kjötið saltað í tunnur sem geymdar 
voru upp við hús.  Kjötið var gott og gaf 
góða orku, feitu bitarnir voru bestir. 

Þessi ágæti maður vissi af konu sem 
bjó í næsta nágrenni.  Maðurinn hennar 
hafði gefist upp og farið frá henni og 
börnunum þeirra fimm.  Hún var því 
einstæð móðir, í fullri merkingu þess 
orðs og þurfti ein að takast á við verk-
efni dagsins.  Draga björg í bú og  hlúa 
að heimili og börnum.  Hún hafði ekki 
sömu tækifæri til vinnu eins og verka-
maðurinn og því var oft erfitt að takast 
á við lífið, greiða sínar skuldir og fæða 
svanga munna.  En þessi ágæti maður 
hafði hjartað á réttum stað.  Hann vissi 
sem var hvað það er að vera svangur 
og þess vegna sagði hann við konuna:  
„Gakktu í tunnuna, eins og værir þú 
konan mín.“  Konan þáði boðið þegar 
neyðin var hvað mest og þannig gat 
hún haldið börnunum og komið þeim 
til manns.  Ekki fylgir sögunni hvað 
um börnin hennar varð er fram liðu 
stundir en hún kennir okkur hve ná-
ungakærleikur skiptir miklu máli og 
hvað það er mikilvægt að við berum 
byrðar lífsins saman. 

En hvar er tunnan þín?  

Baksíðan
Séra Sigríður  
Kristín Helgadóttir
prestur Fríkirkjunnar í Hafnarfirði


