
Kænan veitingastofa  -  Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði  -  Sími 565-1550

Heimilismatur  
í hádeginu

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

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

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

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
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Vorhreinsun 
í Hafnarfirði

Silfur  
á EM

Allt mömmu 
að þakka

Guðni Th. Jóhannesson var 
ársgamall þegar hann fluttist 

ásamt fjölskyldu sinni í fokhelt 
hús á Arnarnesi. Foreldrar 

hans voru kennarar og unnu 
myrkranna á milli til að búa 

fjölskyldunni gott heimili. 
Guðni var á fimmtánda ári 

þegar faðir hans lést úr krabba-
meini og segir hann móður sína 

hafa gert það að leiðarljósi lífs 
síns að koma þeim bræðrunum 
til manns. Hann er fimm barna 
faðir, sinnir heimilisverkunum 

til jafns við eiginkonuna, kýs þó 
frekar að vaska upp en elda.
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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)

Það er að koma skip!
Hafnarfjörður er hinn full-

komni bær, með gömul og 
ný hverfi, höfn, listasafn 

og líflegan miðbæ, og Herjólfsgata 
er gatan mín. Sjálf er ég uppalin 
á Kársnesinu í Kópavogi og ætlaði 
mér aldrei að flytja burt úr því fal-
lega hverfi, en þrjóskur Hafnfirðingur 
(þáverandi kærasti og núverandi eig-
inmaður) fékk að ráða og hér höfum 
við búið alla okkar samvistartíð. Ég 
man enn eftir því þegar við gengum 
eftir Lækjargötunni fyrir næstum 14 
árum og ég lærði að Hafnfirðingar 
segja lækur en ekki tjörn.

Við unglingarnir vorum eitthvað 
að þræta um hvar við myndum festa 
rætur í framtíðinni, og hann sann-
færði mig með því að benda mér á 
hvað Hafnarfjörður væri einstak-
lega snyrtilegur og fallegur bær. Mér 
fannst ég samt aldrei heima hjá mér 
í Hafnarfirði fyrr en við fluttum á 
Herjólfsgötuna fyrir rúmlega tveimur 
árum. Fyrstu mánuðina kveiktum 
við varla á sjónvarpinu enda getur 
ekkert trompað útsýnið út um glugg-
ann. Óhindruð sjávarsýn og bátar og 
skip sem sigla inn og út höfnina. Hér 
köllum við reglulega Það er að koma 
skip! og þá kemur eldri sonur okkar 
hlaupandi. Sá yngri er mun spennt-
ari fyrir gargandi mávum, kríum 
og hröfnum, sem stilla sér upp á 
fjörugarðinum eins og á besta nátt-
úruminjasafni. Það er svo ekki verra 
hvað Hafnfirðingar eru duglegir að 
hreyfa sig, því hér er stanslaus umferð 
hlaupandi og hjólandi orkubolta sem 
láta mér líða eins og ég verði að drífa 
mig af stað líka, sem er auðvitað bara 
af hinu góða.

Við Herjólfsgötuna lærði eldri 

sonurinn að hjóla án hjálpardekkja, 
varð stóri bróðir, og lagði af stað út í 
lífið þegar hann labbaði í fyrsta sinn 
sjálfur í skólann. Við Herjólfsgötuna 
var ég andvaka með hríðir og horfði 
út á hafið meðan sá yngri undirbjó sig 
að koma í heiminn. Hér höfum við 
fjölskyldan sett niður, tekið upp og 
soðið okkar eigin kartöflur, sultað úr 
rabarbaranum og boðið í fjölmargar 
vöffluveislur.

Herjólfsgatan er gatan MÍN og 
hér vil ég búa þar til ég sofna í síð-
asta sinn. Eftir því sem ég eldist vil 
ég flytja smám saman vestur eftir 
götunni; úr íbúðinni minni í eldri 
borgara blokkirnar, þaðan á Hrafn-
istu (ef hjúkrunarheimili verða enn 
til þegar ég verð eldri), og enda svo 
í kirkjugarðinum við Garðakirkju. 
Bein og einföld leið út lífið.

GATAN MÍN

Herjólfsgata

Bergrún Íris Sævarsdóttir listamaður.

Urriðaholt í Garðabæ er fyrsta hverfið á Íslandi til að fá vistvottun. Ríflega fjörutíu 
þættir voru metnir í vottunarferlinu, en hverfið fékk mjög góða einkunn hjá alþjóð-
legu samtökunum BREEAM Communities. Gunnar Einarsson bæjarstjóri fagnar 
vottuninni og segir Urriðaholt góða fyrirmynd þess skipulags sem er í mótun innan 
bæjarfélagsins. 

Fyrsta hverfið á Íslandi 
til að fá vistvottun
Urriðaholt í Garðabæ er fyrsta 

hverfið á Íslandi til að fá vist-
vottun frá alþjóðlegu sam-

tökunum BREEAM Communities. 
Vottunin staðfestir að skipulag hverf-
isins taki mið af sjálfbærri þróun og 
hafi virðingu fyrir umhverfi og sam-
félagi að leiðarljósi. Þetta kemur fram 
á vef Garðabæjar. 

Cary Buchanan, fulltrúi BREEAM 
vottunarsamtakanna, afhenti Gunnari 
Einarssyni bæjarstjóra formlega stað-
festingu á vistvottun Urriðaholts á 
málþingi sem haldið var í húsi Nátt-
úrufræðistofnunar í hverfinu fyrir 
skömmu. Buchanan sagði að með 
því að óska eftir vistvottun væri Ur-
riðaholt að staðfesta ásetning um að 
mæta sem best óskum íbúa og fyrir-
tækja um gæði, öryggi, fjölbreytni, 
náttúruvernd og aðgengi að útivist-
arsvæðum. Hún sagði að rúmlega 
40 þættir í skipulaginu hefðu verið 
metnir í vottunarferlinu og einkunn 
Urriðaholts væri „very good“. 

Gunnar bæjarstjóri sagði við þetta 
tækifæri að hann fagnaði þeim metn-
aði sem lýsti sér í vottunarferlinu. 
Vottunin væri staðfesting þess áhuga 
á vönduðu skipulagi sem lægi að baki 
hjá þróunaraðila Urriðaholts. Hann 
sagði jafnframt að skipulagsvinnan í 
Urriðaholti væri góð fyrirmynd þess 
skipulags sem í mótun væri innan 
bæjarfélagsins. 

Vistvottunin tryggir íbúum í Ur-
riðaholti að skipulag hverfisins búi 
yfir ákveðnum gæðum, sem birtast 
með margvíslegum hætti. Þar á meðal 
má nefna: 
• Gönguleiðir í skóla og leikskóla eru 

stuttar og öruggar. 
• Gatnaskipulag gerir ráð fyrir öllum 

ferðamátum, dregur úr umferð-
arhraða og gerir götur því öruggari 
fyrir alla vegfarendur. 

• Fjölbreytt útivistarsvæði fyrir fólk á 
öllum aldri. 

• Nálægð og góðar tengingar við Ur-
riðavatn og fjölbreytt lífríki þess. 

• Gangandi og hjólandi vegfarendur 
eru í forgangi fyrir bílum. 

• Stutt í verslun og aðra þjónustu. 
• Barnvæn leiksvæði. 

• Þægileg lýsing utandyra, minni ljós-
mengun. 

• Blágrænar ofanvatnslausnir til að 
tryggja gróðurvænt umhverfi og 
verndun Urriðavatns. 

• Vel hugað að hönnun opinna svæða 
og vali á gróðri með tilliti til vist-
kerfis svæðisins. 
BREEAM-kerfið er alþjóðlegt 

vottunarkerfi og fremsta vistvott-
unarkerfi fyrir byggð í heiminum. 
Nánari upplýsingar um vistvottunina 
og BREEAM vottunarkerfið eru á vef 
Urriðaholts. 

Miklar framkvæmdir eiga sér stað í 
Urriðaholti um þessar mundir. Fjöldi 
húsa er þegar risinn og íbúar fluttir 
inn. Bygging Urriðaholtsskóla gengur 
vel, en hann verður bæði leik- og 
grunnskóli. 

Ofanvatnsrásir meðfram götum í Urriðaholti stuðla að því að öll ofankoma skili sér út 
í Urriðavatn. Mynd/Urridaholt.is

Gunnar Einarsson bæjarstjóri með vist-
vottunarskjal Urriðaholts ásamt Cary 
Buchanan, fulltrúa BREEAM Communities.
 Mynd/Garðabær

Heilahristingur 
tilnefndur
Bókasöfn Garðabæjar, Hafnar-

fjarðar og Reykjavíkur ásamt 
Rauða krossi Íslands hafa 

hlotið tilnefningu til Foreldraverðlauna 
Heimilis og skóla 2016 fyrir verkefnið 
Heilahristing. 

Heilahristingur eða heimanáms-
aðstoð að danskri fyrirmynd felst í 
því að aðstoða börn og unglinga við 
heimanámið. Aðstoðin er í samvinnu 
við Reykjavíkurdeild Rauða krossins. 
Verkefnið fékk styrk frá Þróunarsjóði 
innflytjendamála og frá Menntaráði. 

Verkefnið er í boði fyrir fyrir nem-
endur í 4. -10. bekk og fyrir framhalds-

skólanema. Sjálfboðaliðar taka á móti 
þeim nemendum sem hafa áhuga á að 
nýta sér aðstoðina á bókasöfnunum. 
Hún er kölluð Heilahristingur og 
áhersla lögð á að virkja nemendurna í 
námi og hafa það skemmtilegt saman. 

Hrafnhildur Lúthersdóttir úr Sundfélagi Hafnarfjarðar skráði nafn sitt í sögu-
bækurnar þegar hún hlaut silfurverðlaun á Evrópumeistaramótinu í sundi sem 
fer fram í Lundúnum. Hún hefur tryggt sér þátttökurétt á Ólympíuleikunum í Ríó í 
sumar og stefnir þar á verðlaunapall. 

Besti árangur 
íslenskrar sundkonu 
Hafnfirska sundkonan Hrafn-

hildur Lúthersdóttir varð í 
vikunni fyrst Íslendinga til 

að vinna til verðlauna á Evrópumeist-
aramóti í 50 metra laug, þegar hún fékk 
silfrið á Evrópumeistaramótinu í sundi 
í Lundúnum. Í úrslitunum bætti hún 
Íslandsmet sitt í 100 m bringusundi 
um tæplega hálfa sekúndu og kom 
í mark á 1: 06,45. Hún var 0,28 sek-
úndum á eftir heimsmethafanum Ruta 
Meilutyte sem kom í mark á 1: 06,17. 

Hrafnhildur á glæsilegan feril að 
baki, og bara til að nefna nýjustu 
sigrana, þá vann hún sex gullverð-
laun á Smáþjóðaleikunum 2015 og 
náði frábærum árangri á heimsmeist-
aramótinu í Kazan í Rússlandi. Þar 
varð hún fyrst íslenskra kvenna til 
að synda í úrslitum í 50 metra laug. 

Með árangri sínum og sigrum hefur 
Hrafnhildur áunnið sér þátttökurétt 
á Ólympíuleikunum í Ríó 2016. Þar 
keppir hún í þremur greinum, 200 
metra fjórsundi, 100 metra bringu-
sundi og 200 metra bringusundi. Auk 
þess hefur hún synt undir B-lágmarki 
í 400 metra fjórsundi. 

Karl Georg Klein, formaður Sundfé-
lags Hafnarfjarðar, er að vonum stoltur 
af árangri Hrafnhildar. „Við hjá Sund-
félagi Hafnarfjarðar höfum alltaf vitað 
að Hrafnhildur ætlaði sér stóra hluti 
og núna hefur hún sýnt það og sannað 
að hún getur allt sem hún ætlar sér. 
Við vitum að hún stefnir á að komast 
á pall í Ríó og erum sannfærðir um 
að henni takist það. Hvernig sem fer, 
þá erum við öll mjög stolt af henni og 
samgleðjumst henni“ segir Karl. 

Hrafnhildur Lúthersdóttir fékk silfur á EM 
í 100 metra sundi í 50 metra laug.
 Mynd: Sundfélag Hafnarfjarðar



Vorhreinsun lóða á afmælisárinu verður dagana 17.-27. maí. 

Starfsmenn þjónustumiðstöðvar og verktakar verða á ferðinni þessa daga og fjarlægja 

garðúrgang sem settur hefur verið út fyrir lóðamörk.

 

Greinar og felld tré sem sett eru við lóðamörk verða einnig fjarlægð. 

Með því vill Garðabær stuðla að góðri umhirðu trjágróðurs á lóðum. Greinar á trjám 

og annar gróður má ekki hindra umferð og sýn á gangstígum og -stéttum. 

 

Bæjarbúar eru hvattir til að nýta tækifærið og hreinsa lóðir sínar þessa dagana. 

Að vorhreinsun lokinni verða lóðarhafar sjálfir að flytja garðúrgang í endurvinnslustöðvar Sorpu. 
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Vorhreinsun lóða 17.-27 maí 

.

Hreinsun á garðúrgangi

17. – 19. maí

20. – 24. maí

25. – 27. maí

Flatir- Ásgarður - Fitjar - Hólar - Ásar - Grundir - Sjáland - Arnarnes - Akrar - Vífilsstaðir - Urriðaholt

Tún - Mýrar - Garðatorg - Móar - Byggðir - Lundir - Búðir - Bæjargil - Hæðahverfi - Hnoðraholt

Álftanes - Garðahverfi - Hleinar - Prýði  og  v/Álftanesveg

Stöndum saman 
um að gera bæinn 
okkar hreinan og fínan 
á afmælisárinu



4   21. maí 2016

Lokahátíðir Stóru upplestrarkeppninnar, sem nemendur í 7. bekkjum 
grunnskóla taka þátt í, eru víða um land meðal þeirra viðburða 
í menningarlífinu sem beðið er með eftirvæntingu á hverju ári.

Markmið hennar er að vekja athygli og áhuga í skólum á vönduðum 
upplestri og framburði málsins. Keppnin sjálf er í 
rauninni aukageta og forðast skyldi að einblína á 
sigur. Mestu skiptir að kennarar nýti þetta tækifæri 
til að leggja með nemendum sínum markvissa rækt 
við einn þátt móðurmálsins, vandaðan upplestur 
og framburð, og fái alla nemendur til að lesa upp, 
sjálfum sér og öðrum til ánægju. Eiginlega ætti allur 
upplestur í tengslum við keppnina að vera fremur 
í ætt við hátíð en keppni. Þetta á ekki síst við um 
lokahátíðirnar.

Stóra upplestrarkeppnin er haldin að frumkvæði áhugafólks um efl-
ingu íslenskrar tungu. Hún er ekki kostuð af stjórnvöldum né skilgreind 
opinberlega sem hluti af verksviði skólayfirvalda.

Eins og fram kemur hér í blaðinu hófst Stóra upplestrarkeppnin sem 
þróunarverkefni í grunnskólum Hafnarfjarðar árið 1996, en það sama 
ár kom Ingibjörg Einarsdóttir til starfa á skólaskrifstofu bæjarins. Núna 
tuttugu árum síðar er Ingibjörg skrifstofustjóri á þeirri sömu skrifstofu og 
formaður Radda, samtaka um vandaðan upplestur og framsögn. Áhugi og 
eldmóður hennar hefur skipt sköpum um framgang keppninnar og er hún 
nú fastur viðburður í flestum skólum þar sem eru nemendur í 7. bekk. Það 
var því við hæfi að menntamálaráðherra heiðraði Ingibjörgu sérstaklega 
núna á 20 ára afmæli keppninnar. Enda má öllum sem til þekkja vera ljóst, 
að hún hefur gert langtum meira í þessu efni en henni hefur borið nokkur 
skylda til sem starfsmanni á skólaskrifstofu í bæjarfélagi.

Þá má geta þess að forseti Íslands veitti Ingibjörgu fálkaorðuna á nýársdag 
2013 fyrir framlag hennar til eflingar á lestrarhæfni grunnskólanema. Þar 
vegur Stóra upplestrarkeppnin þyngst.

Á dögunum var efnt til hreinsunarátaks í Hafnarfirði, þar sem bæjarbúar 
voru hvattir til að láta hendur standa fram úr ermum við að fegra umhverfi 
sitt. Engum bar skylda til að gera þetta, en þátttakan var þó afskaplega 
góð og bærinn er hreinni og fegurri fyrir vikið. Það er nefnilega stundum 
þannig, að fólk gerir ýmislegt sem því ber engin skylda til. Við gerum það 
bara af því að okkur langar að leggja okkar af mörkum og af því að það 
gefur okkur gleði að sjá árangurinn.

Þannig er það með fólk eins og Ingibjörgu Einarsdóttur, sem leggur sig 
meira fram en ætlast er til af henni, og þannig er það með fólk sem tekur 
þátt í því að gera bæinn sinn fínan. Fyrir vikið öðlast fólk meiri hlutdeild 
í bæjarfélaginu sínu og nýtur um leið góðs félagsskapar. Það þýðir lítið að 
sitja heima og bíða eftir að lífsfyllingin komi til okkar. Stundum er samt 
bara alveg nóg að vera með.

Það skiptir máli.
Erla Hlynsdóttir

Hlutdeild í 
samfélaginu

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

Samstarf Garðabæjar 
og Klasa við upp-
byggingu miðbæjar
Þann 9. maí 2005 gerði Ásdís 

Halla Bragadóttir fyrir hönd 
Garðabæjar samning við 

Klasa hf., þá í eigu Íslandsbanka og 
Sjóvá, vegna uppbyggingar á miðbæ 
Garðabæjar. Í viðaukasamningi Garða-
bæjar og Klasa frá því í desember 2005 
kemur fram breytt eignarhald á Klasa 
sem Gunnar Einarsson fyrir hönd 
Garðabæjar samþykkir og er félagið þá 
í eigu Íslandsbanka (20%), Sjóvá (40%) 
og Rapp (40%) en Rapp var í eigu Þor-
gils Óttars Mathiesen. Þann 15. des-
ember 2006 er gert samkomulag um 
úthlutun lóða og sölu byggingarréttar 
í miðbæ Garðabæjar. Í þeim samningi 
er gert ráð fyrir að heildarbyggingar-
magn á svæðunum þremur verði allt 
að 31.631 fermetrar auk bílakjallara. 
Íbúðarhúsnæði verði 21.187 fm brúttó 
(18.009 nettó) og verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði 10.444 fm auk aðstöðu 
fyrir bensínstöð. Klasi greiði kostnað 
við framkvæmdir innan úthlutaðra 
lóða, þ.e. gerð gangstétta, torga, gatna 
og opinna svæða í samræmi við 
deiliskipulag.

Lagt var mat á virði eigna Garða-
bæjar við yfirtöku Klasa á miðbæjar-
reitnum og var það eftirfarandi (m.v. 
15.12.2006):

Sveinatungureitur  158.370.000
(núverandi Hagkaupsreitur)

Garðatorg 911.960.000
Kirkjulundur 143.437.500
Samtals 1.213.767.500 

krónur
Greiðsla fyrir þessar eignir yrði í 

formi uppkaupa Klasa á eignum í eigu 
3ja aðila:
A. Uppkaupa á eignarhlutum Kirkju-

hvols í Garðatorgi 1 og 3.
B. Uppkaupa á eignarhluta SPH í 

Garðatorgi 1.
C. Uppkaupa á eignarhluta Poseidon 

í Garðatorgi 1.
D. Uppkaupa á eignarhluta S fasteigna 

ehf. í bensínstöð við Bæjarbraut.
Engar beinar greiðslur komu í bæj-

arsjóð fyrir lóðir sem voru metnar á 
rúmlega 1,2 milljarð í árslok 2006. Nýj-
asti viðbótarsamningurinn um miðbæ 
Garðabæjar er kallaður samkomulag 
og er frá 24. maí 2013, en þá hefur nýtt 
félag tekið við eignarhaldi samnings-
ins við Klasa, Garðabær miðbær hf., 
sem er í eigu Finns Reyrs Stefánssonar, 
Ingva Jónassonar, Tómasar Kristjáns-
sonar og RA5 ehf.

Garðabær hefur ekki fengið neinar 
greiðslur í gegnum samninga sína 
við Klasa en hefur hins vegar afhent 
Klasa nokkrar lóðir í Rjúpnahæð og 
Lyngprýði til viðbótar við framan-
greind svæði í miðbæ Garðabæjar 
(Sveinatungureitur, Garðatorg og 

Kirkjulundur) sem uppbót á minnkun 
byggingarmagns á miðbæjarreit, sem 
þó var að ósk Klasa. Garðabær hefur 
einnig greitt á annan milljarð króna 
til Klasa í gegnum þessa samninga í 
formi bílastæðakjallara, leigugreiðslna, 
eftirgjafar vaxtatekna og frágangs á yf-
irborði á miðbæjarsvæði, auk þess sem 
Garðabær rekur þessi svæði. Nú eru 
að hefjast framkvæmdir við nýjustu 
byggingu Klasa á miðbæjarsvæðinu 
og mun Garðabær leggja fjármagn til 
verkefnisins með fjármögnun á flutn-
ingi á innkeyrslu inn á torgið. Vandséð 
er hvernig valdhafar geta réttlætt þessa 
afhendingu á skattfé íbúa og eigna til 
verktaka án endurgjalds.

Höfundur er
María Grétarsdóttir,  
bæjarfulltrúi M-lista  

FÓLKSINS-í bænum í Garðabæ

Ingibjörg Einarsdóttir heiðruð
Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofu-

stjóri á Skólaskrifstofu Hafnar-
fjarðar og formaður Radda, 

samtaka um vandaðan upplestur og 
framsögn, var heiðruð af mennta-
málaráðherra í tilefni af 20 ára afmæli 
Stóru upplestrarkeppninnar á Íslandi. 
Í tilefni afmælisins var málþing Ís-
lenskrar málnefndar haldið í Nor-
ræna húsinu í síðustu viku, þar sem 
mennta- og menningarmálaráðherra 
skrifaði upp á stuðnings ráðuneytis 
síns við verkefnið. Þetta kemur fram 
á vef Hafnarfjarðarbæjar. 

Stóra upplestrarkeppnin hófst 
sem þróunarverkefni í grunnskólum 
Hafnarfjarðar árið 1996, en það ár 
kom Ingibjörg einnig til starfa á 
skólaskrifstofunni. Fyrsta skólaárið 
var keppnin mótuð í samstarfi við 

grunnskóla í Hafnarfirði, en síðan 
fjölgaði þeim sveitarfélögum sem taka 
þátt í keppninni. Nú taka þátt í henni 

allir grunnskólar á landinu sem hafa 
nemendur í 7. bekk. Fá ef nokkur 
verkefni hafa fengið slíka útbreiðslu 
í íslenskum grunnskólum. 

Stóra upplestrarkeppnin, sem í 
upphafi var í höndum Skólaskrif-
stofu Hafnarfjarðar, er í dag rekin af 
Röddum. Hafnarfjörður styður þó við 
keppnina og vefur Stóru upplestrar-
keppninnar er vistaður hjá Hafnar-
fjarðarbæ (upplestur. hafnarfjordur.
is), þar sem finna má ítarlegar upp-
lýsingar um hana. 

Ingibjörg hefur einnig haft veg og 
vanda af nýrri upplestrarkeppni, Litlu 
upplestrarkeppninni, sem haldin er í 
4. bekk á grunni hugmynda í Stóru 
upplestarkeppninni, en þó með ein-
faldara sniði. Hún hefur verið haldin 
í Hafnarfirði í nokkur ár. 

Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra 
heiðraði Ingibjörgu Einarsdóttur fyrir fram-
lag hennar til Stóru upplestrarkeppninnar. 
 Mynd/Hafnarfjarðarbær

Fjáröflunarsýning 
á Ubba kóngi
Fjáröflunarsýning verður í Gafl-

araleikhúsinu á fimmtudag, 26. 
maí, í tilefni þess að uppfær-

sla Leikfélags Hafnarfjarðar á Ubba 
kóngi hefur verið valin til þátttöku á 
alþjóðlegu leiklistarhátíðinni Strawanz 
í Bregenzerwald í Austurríki í næsta 
mánuði. Ubbi kóngur er „skrípaleikur 
í mörgum atriðum“ eftir Alfred Jarry en 
leikstjóri er Ágústa Skúladóttir. 

Á annan tug leikara og hljóð-
færaleikara tekur þátt í sýningu LH, en 
aðalhlutverkin, Ubbi kóngur og Ubba 
kona hans, eru í höndum Halldórs 
Magnússonar og Huldar Óskarsdóttur. 
Tónlistin er frumsamin fyrir sýninguna 
af Eyvindi Karlssyni en söngtextar eru 
eftir Karl Ágúst Úlfsson og Þórarin 
Eldjárn. 

Leikritið Ubbi kóngur er trúlega 
betur þekkt sem Bubbi kóngur, en 
Herranótt MR frumflutti það hér á 
landi undir því nafni árið 1969 í leik-
stjórn Sveins Einarssonar. Aðalhlutverk 
í þeirri uppfærslu voru í höndum Dav-
íðs Oddssonar og Signýjar Pálsdóttur. 

Leikritið er óhefðbundið og grá-
glettið ærslaverk fyrir fullorðna; megin-
þemað er græðgi, spilling og valdníð. 

Alfred Jarry skrifaði Ubba kóng 
(Ubu roi á frummálinu) undir lok 19. 
aldar og vakti leikritið heit viðbrögð 
þegar það var frumflutt í París árið 
1896. Steingrímur Gautur Kristjáns-
son þýddi verkið upphaflega, en Leik-
félag Hafnarfjarðar flytur það í nýrri og 
endurbættri þýðingu hans. 

Miðapantanir á leikfelag@gmail.com. 

Haukar Íslandsmeistarar enn á ný
Haukar urðu Íslandsmeistarar í 
handknattleik karla eftir sigur á 
Aftureldingu í oddaleik á fimmtu-

dagskvöld og fagna hér í sigurvímu. 
Þetta er tíundi Íslandsmeistarartit-
illinn hjá Haukum síðan árið 2000. 

Við óskum Haukum innilega til 
hamingu. 

Mynd: Eva Björk



Útskriftarterta
Súkkulaðiterta 16 m. kr. 9.250 / 20 m. kr. 11.550

Frómasterta 16 m.  kr. 10.800 / 20 m. kr. 13.500

Strikinu 3 • Iðnbúð 2 • Garðabæ • 565 8070 • okkarbakari.is • facebook.com/okkarbakari  

Útskrift
2016

Kransahorn
Verð frá kr. 20.500.

Súkkulaðibrunnur
Hægt að leigja hjá okkur

Kökupinnar
20 stk. kr. 6.000  / 30 stk. kr. 9.000

40 stk. kr. 12.000.

Skúffubitar
Gulrótarterta 45/90 bitar kr. 5.250/10.500

Súkkulaðiterta 45/90 bitar kr. 5.250/10.500

Skoðið 
úrvalið á

okkarbakari.is

Mini kleinuhringir
20 stk. kr. 3.000 / 30 stk. kr. 4.500

40 stk. kr. 6.000

Marengsterta
m/karamellufrómas og perum 

25 m. kr. 14.850  / 30 m. kr. 17.000

40 m. kr. 22.700  / 50 m. kr. 28.300



6   21. maí 2016

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. 

Íbúar Hafnarfjarðar, nemendur allra skólastiga og starfsmenn fyrirtækja og stofnana 
í bænum tóku á dögunum þátt í árvissu hreinsunarátaki. 

Skúrað, skrúbbað og 
bónað í Hafnarfirði
Árvisst hreinsunarátak í 

Hafnarfirði stóð yfir dagana 
2. -16. maí og voru þá bæjar-

starfsmenn á fullu við hreinsun víða 
um bæinn. Jafnframt var skorað á íbúa 
og starfsmenn fyrirtækja og stofnana 
að huga að hreinsun innan sinna 
lóðarmarka og í nánasta umhverfi. 
Þannig hafa leikskólar og grunn-
skólar í Hafnarfirði skipulagt sína eigin 
hreinsunardaga þar sem allir nemendur 
og kennarar hafa fengið það hlutverk 
að hreinsa ákveðin svæði, bæði innan 
lóðar og helsta nærumhverfi. 

Tólfta maí settu hátt í sjötíu starfs-
menn Hafnarfjarðarbæjar upp hanska, 
tóku sér kúst og poka í hönd og vörðu 
góðum tíma við hreinsunarstörf í 
miðbænum, við Reykjavíkurveg og 
Strandstíg og við tónlistarskóla. Stór 
hópur var einnig við hreinsun við og 
kringum Norðurhellu. Skapandi lista-
menn í Íshúsi Hafnarfjarðar og við 
Fornubúðir á Flensborgarhöfn tóku sig 
til og hreinsuðu í fjöru og við bryggju. 

Hreinsunarafrekum var svo fagnað 
með hollustusúpu í boði Hafnarfjarðar-

bæjar, þar sem bæjarstjóri og bæjar-
fulltrúar tóku vel á móti gestum og 
gangandi við Ásvallalaug. 

Hér er myndasería frá hreinsunar-
átakinu, þar sem vel sést hversu ræki-
lega fólk lét til sín taka við að gera 
bæinn sinn ennþá fallegri. 

Myndirnar eru  
frá Hafnarfjarðarbæ. 



Við þökkum fyrir okkur !
Haukar standa uppi sem Íslandsmeistarar í handknattleik í 10 sinn á nýrri öld 
sem hlýtur að teljast aldelis frábær árangur.  Þá náði félagið þeim einstaka 
árangri að bæði meistaraflokkar kvenna- og karla  í handknattleik og körfu- 
knattleik spiluðu í úrslitaviðureignum sem hlýtur að teljast einstakt afrek. 

Við erum stolt af okkar frábæra íþróttafólki og þeirri fjölþættu starfsemi  
sem fram fer á Ásvöllum, hvort heldur sem er handbolti, körfubolti, fótbolti,  
karate, blak, skák, frístundaheimili, hlaupahópur og  starfsemi eldri borgara. 

Iðkendum, þjálfurum, stuðningmönnum, samstarfsaðilum, sjálfboða- 
liðum Hauka  og íbúum Hafnarfjarðar þökkum við dyggan stuðning.   
Ykkar stuðningur er ómetanlegur. 
 
Áfram Haukar.

Mynd Eva Björk
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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

Kristín Jónsdóttir hefur verið ráðin skólastjóri Barna-
skóla Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum. Hún færir sig um 
set frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands þar sem hún 
er lektor og segir það kærkomið tækifæri að fá að vinna 
við skólaþróun og uppbyggingarstarf. 

Nýtir 
tæknina á 
jákvæðan 
hátt
„Ég er að stíga ný inn á Vífilsstaðatorfuna,“ segir Kristín Jónsdóttir, sem 
hefur verið ráðin skólastjóri Barnaskóla Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum. 
Hún tekur við sem skólastjóri í haust, en er þegar komin í lítið starf við 
skólann, sem felst í því að setja sig inn í hlutina og skipuleggja skólastarf 
komandi vetrar. Lovísa Lind Sigurjónsdóttir sem hefur verið fagstýra 
skólans er nú starfandi skólastjóri en tekur við sem aðstoðarskólastjóri í 
haust. „Við tvær munum þá dansa hér dúett,“ segir Kristín. 

Bakgrunnur Kristínar er fjölbreyti-
legur. Hún hefur starfað við fjölmiðla 
og ferðamennsku, um þrítugt fór hún í 
nám í kennslufræðum og er þaulreynd 
kennslukona á grunnskólastigi. „Ég 
heillaðist algjörlega af skólastarfinu. 
Það er einstaklega skemmtilegt og gef-
andi að vinna með börnum. Enginn 
dagur er eins, maður fær að fylgjast 
með sorgum og sigrum, og miklum 
framförum. Þeir sem finna sig í skóla-
starfi eru lukkunnar pamfílar og ég er 
þakklát fyrir að fá tækifæri til að vinna 
hérna þar sem er góð aðstaða, góður 
andi í starfsmannahópnum og fallegt 
umhverfi,“ segir Kristín, og lítur út 
um gluggann á skrifstofunni sinni á 
Vífilsstaðatorfunni þar sem náttúru-
fegurðin blasir við. 

Við hittumst á fallegum vordegi, 
fjöldi barna úti að leik þegar ég kem, 
fjarri öllum umferðarnið og öðrum 
hættum. Hér er öryggi, hér er ró. 

Örugg í eigin skinni
Kristín lítur á það sem mikinn heiður 
að leitað var til hennar að taka að sér 
starf skólastjóra. Hún hefur síðustu 
árin kennt verðandi grunnskóla-
kennurum við Menntavísindasvið 
Háskóla Íslands og segir það í takti 
við áherslur HÍ, að kennararnir þar 

vinni einnig á vettvangi og með at-
vinnulífinu. Hún einhendir sér þess 
vegna í skólastjórnina með haustinu. 

„Mér finnst þetta líka gott tæki-
færi til að nýta mína kennslufræði-
legu þekkingu og geta hellt mér út í 
skólaþróun og uppbyggingarstarf, en 
skólaþróun er viðvarandi verkefni,“ 
segir hún. Kristín leggur áherslu á 
að kennslan sé skipulega uppbyggð 
en jafnframt sé mikilvægt að halda 
í þann sveigjanleika sem er til staðar 
hjá Barnaskóla Hjallastefnunnar, til 
dæmis með því að nýta umhverfið og 
vera mikið úti með börnunum. 

Mótvægi við staðalmyndir
Fyrstu kynni Kristínar af starfi fyrir 
Hjallastefnuna voru þegar hún var 
fengin til að vinna að uppbyggingu 
Tálknafjarðarskóla sem Hjallastefnan 
rekur. 

„Þar er um að ræða spennandi nýj-
ung í skólakerfinu þar sem í einum 
og sama skólanum eru leikskóli, 
grunnskóli og tónlistarskóli. Ég vann 
fyrst með þeim sem kennsluráðgjafi 
en síðan sem verkefnastjóri norræns 
samstarfsverkefnis sem Tálknafjarðar-
skóli á aðild að ásamt stórum skóla 
í Stokkhólmi og skóla í iðnaðarbæ 
í Eistlandi. Verkefnið snerist um 

notkun spjaldtölva og málefni í nær-
samfélaginu. 

Nemendur við Tálknafjarðarskóla 
unnu nýverið keppni á vegum Ný-
sköpunarnámskeiðs grunnskólanna á 
Vestfjörðum og hafði skólastýran orð 
á því að þekking þeirra úr samstarfs-
verkefninu hefði nýst afskaplega vel í 
keppninni. Hjallastefnan leggur ekki 
síst áherslu á að börnin komi fram, 
kynni verk sín og séu örugg í eigin 
skinni. 

Virðing og góð framkoma er ein 
af grundvallarhugmyndum Hjalla-
stefnunnar, en auk þess er áhersla á 
röð og reglu og fasta rútínu þannig 
að öllum líði vel og virði sjálfa sig og 
aðra. Skiptingin í drengja- og stúlkna-
kjarna kemur þar sterkt inn. Hér er 
auðvitað markviss blöndun þar sem 
kjarnarnir koma saman, en ég held að 
það sé mikilvægt að fá mótvægi við 
staðlaðar ímyndir um hvernig stelpur 
eigi að vera og hvernig strákar eigi að 
vera. Við vinnum markvisst með stelp-
unum að efla kjark og þor og að taka 
sér pláss, og hvetjum drengina til að 
vera blíðir og umhyggjusamir. Ég hef 
mikla trú á þessu starfi,“ segir Kristín. 

Ölduhreyfing í skólaárinu
Hjallastefnuskólarnir hafa verið í farar-
broddi þegar kemur að nýtingu spjald-
tölva (iPad) og kom Kristín mikið að 
slíku starfi í Tálknafjarðarskóla. „Ég sé 
fyrir mér framhald á því góða starfi. Ég 
hef sérstakan áhuga á að nýta iPaddana 

í sögugerð og annað skapandi starf. 
Börnin búa þá til sína eigin sögu, teikna 
og taka upp hljóð og mynd. Þannig geta 
þau búið til sínar eigin rafbækur. Mér 
finnst mikil tækifæri liggja í notkun 
iPadda. Mikið hefur verið talað um 
tækni og skjátíma barna í áhyggjutón 
og þess vegna finnst mér mikilvægt 
að vera í fararbroddi þegar kemur að 
jákvæðri nýtingu tækninnar. Þjálf-
unarmöguleikarnir eru líka miklir og 
spjaldtölvur gefa því nýja vídd í nám 
hjá yngri börnum,“ segir Kristín. 

Lotuskipting námsins er annað atriði 
sem henni finnst mikill kostur. „Það er 
unnið í nokkrar vikur þar sem ákveðið 
viðfangsefni er lagt til grundvallar, til 
dæmis vinátta eða áræðni. Þá eru þessi 
hugtök fléttuð inn í daglegt starf. Allir 
hafa gott af slíkri ölduhreyfingu í skóla-
árinu.“

Miðstigið lagt niður
Í Barnaskóla Hjallastefnunnar eru 
nemendur í 1. -4. bekk auk þess sem þar 
er 5 ára bekkur. Á Vífilsstaðatorfunni 
rekur Hjallastefnan einnig leikskól-
ann Litlu-Ása, en þar er líka starfandi 
Vífilsskóli sem sinnir miðstigi, 10-12 
ára börnum, en hann verður lagður 
niður að loknu þessu skólaári vegna 
breytinga á rekstrargrundvelli. „Mér 
þykir miður að miðstigið verði lagt 
niður. Mér finnst mjög jákvætt að hér 
sé leikskóli í næsta húsi og draumurinn 
er að sjá samfelldan skóla frá 9 mánaða 
og upp í 9 ára, eða jafnvel lengur. Það er 

gott fyrir foreldra að geta komið með 
börn sem jafnvel eru á ólíkum skóla-
stigum á einn og sama staðinn þar sem 
sama hugmyndafræði er ríkjandi og 
vita af þeim í öruggu umhverfi.“

Stefna skólans hefur verið að börnin 
sinna ekki öðru heimanámi en lestri og 
finnst Kristínu það jákvætt, en í starfi 
sínu hjá HÍ hefur hún meðal annars 
rannsakað foreldrasamstarf. 

„Rannsóknir sem tengjast heima-
námi sýna að mikilvægt er að þjálfa 
lestur en um leið að vera ekki með of 
mikið af öðrum verkefnum sem börn 
fá mismikinn stuðning við heima fyrir. 
Þátttaka foreldra í námi barna þeirra 
skiptir miklu máli og sú þátttaka felst 
til að mynda í því að þeir séu vel upp-
lýstir um skólastarfið, séu jákvæðir 
gagnvart skólanum og viti til hvers er 
ætlast af börnunum. Áhugi foreldra á 
námi barnanna er mikilvægur og það 
sem foreldrar segja við eldhúsborðið 
heima hefur áhrif.“

Hefðbundu skólastarfi lýkur senn 
þetta vorið, en líkt og síðustu ár verður 
boðið upp á sumarskóla á Vífilsstaða-
torfunni. „Vonandi náum við að setja 
niður grænmeti sem krakkarnir geta 
svo hugað að yfir sumarið. Hver veit 
nema við náum líka að veiða? Hugs-
unin á bak við sumarskólann er að hér 
geti börnin verið í sínu umhverfi og 
notið sín. Það verður svo spennandi 
að taka við sem skólastjóri í haust! Ég 
hlakka mikið til, “ segir Kristín. 

EH

Kristín Jónsdóttir segir einstaklega gefandi að vinna með börnum, þar er enginn dagur eins, og hún fær að fylgjast með sorgum og 
sigrum, og miklum framförum. 

Mynd/Sigtryggur Ari
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06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Rachael Ray (e)
08:45 Pepsi MAX tónlist
17:15 Dynasty (15:28)
18:00 Rachael Ray
18:45 WAGS, Kids & World  
 Cup Dreams (4:5) (e)
19:45 Whose Line is it 
 Anyway? (29:39)
Bráðskemmtilegur spunaþáttur 
þar sem allt getur gerst. 
20:10 Survivor (12:16)
Bandarískur raunveruleikaþátt-
ur sem notið hefur mikilla 
vinsælda. Eftir að hafa rekið 
burt alla meðlimi Zapatera 
ættbálksins þurfa þeir sem eftir 
eru úr Ometepe ættbálknum að 
snúast gegn hvort öðru.
21:00 How To Look Good  
 Naked (5:8)
21:50 In Plain Sight (5:13)
Spennuþáttaröð sem fjallar um 
hörkukvendi og störf hennar 
fyrir bandarísku vitnaverndina. 
Mary hefur miklar áhyggjur af 
sturluðum manni sem starfað 
hefur sem launmorðingi.
22:35 The Good Wife (6:23) (e)
23:20 Californication (6:12) (e)
Bandarísk þáttaröð með David 
Duchovny í hlutverki syndaselsins 
og rithöfundarins Hank Moody. 
Karen er í heimsókn og kíkir við í 
tíma í háskólanum hjá Hank.
23:50 CSI: New York (7:22) (e)
00:40 Shattered (6:13) (e)
01:30 CSI (16:23) (e)
02:15 Smash Cuts (17:52) (e)
02:40 Pepsi MAX tónlist

  
 
18:00  Pepsi mörkin 
Skemmtilegur þáttur þar sem 
farið er yfir öll mörkin og um-
deildu atvikin í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu. Umsjónarmaður 
er Hörður Magnússon.
19:10  Kraftasport 2011 
Sýnt frá Arnold Classic mótinu 
en á þessu magnaða móti mæta 
flestir af bestu og sterkustu líka-
msræktarköppum veraldar, enda 
Arnold Classic eitt stærsta mót 
sinnar tegundar í heiminum.
20:00  Meistaradeildin
 AC Milan - Barcelona
21:50  Veiðiperlur 
22:20  Valitor bikarinn 2011 
 (Þór - ÍBV)
Útsending frá leik Þórs og ÍBV í 
undanúrslitum Valitor-bikarsins.
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16.40 Leiðarljós
17.20 Tóti og Patti (17:52)
17.31 Þakbúarnir (16:52)
17.43 Skúli skelfir (51:52)
17.54 Jimmy Tvískór (10:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Gulli byggir (5:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Að duga eða 
 drepast (35:41)
 (Make It or Break It)
20.20 Gengið um göturnar -  
 Siglufjörður
 Egill Helgason skoðar 
sig um á Siglufirði og ræðir við 
Örlyg Kristfinnsson um sögu 
bæjarins. 
20.55 Herstöðvarlíf
 (Army Wives)
21.40 Heimsmeistaramót  
 íslenska hestsins (1:5)
Stutt samantekt frá keppni 
dagsins í Graz í Austurríki. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Winter lögregluforingi –  
 Herbergi 10, seinni 
 hluti (4:8)
 (Kommissarie Winter)
Sænsk sakamálasyrpa byggð á 
sögum eftir Åke Edwardson um 
rannsóknarlögreglumanninn 
Erik Winter.
23.25 Meistaramót Íslands í  
 frjálsum íþróttum
 (MÍ 2011)
23.45 Sönnunargögn (5:13)
 (Body of Proof)
00.30 Fréttir
-00.40 Dagskrárlok

   
   
 

08:40  Doctor Dolittle 
10:05  Four Weddings And 
 A Funeral 
12:00  Búi og Símon 
14:00  Doctor Dolittle 
16:00  Four Weddings And 
 A Funeral 
18:00  Búi og Símon 
20:00  The Dark Knight 
Einstaklega vel gerð spennu-
mynd með Heath Ledger, 
Christian Bale, Aaron Eckhart, 
Maggie Gyllenhall.
22:25  The Happening 
00:00  Skeleton Man 
02:00  Factotum 
04:00  The Happening 
06:00  Taken 

SIGLUFJÖRÐUR20:20 DIAMONDS21:20 SURVIVOR20:10 PEPSI MÖRKIN18:00

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:15  Oprah 
08:55  Í fínu formi 
09:10  Bold and the Beautiful 
09:30  Doctors (1:175)
10:10  Wonder Years (5:23)
10:35  The Bill Engvall 
 Show (1:12)
11:00  Monk (4:16)
11:45  Extreme Makeover (19:25)
12:35  Nágrannar 
13:00  Frasier (1:24)
13:25  American Idol (37:43)
14:10  American Idol (38:43)
15:00  Sjáðu 
15:30  Barnatími Stöðvar 2 
17:05  Bold and the Beautiful 
17:30  Nágrannar 
17:55  The Simpsons (18:25)
18:23  Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:11  Veður 
19:20  Two and.. Men (21:24)
19:45  Modern Family (6:24)
20:05  The Middle (23:24)
20:30  The Big B... (18:23)
20:55  How I Met... (19:24)
21:20  Diamonds (1:2)
22:50  Daily Show
23:15  Hot In Cleveland (2:10)
23:40 Cougar Town (2:22)
00:05 Off the Map (8:13)
00:50  Ghost Whisperer (20:22)
01:35  True Blood (2:12)
02:30  NCIS: LA(14:24)
03:15  Nip/Tuck (8:19)
04:00  Eleventh Hour (14:18)
04:40  The Bill Engvall (1:12)
05:05  The Big B...(18:23)
05:30  Fréttir og Ísland í dag 
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SÍMI: 554 5022

FRÁBÆRT 
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Pro-Gastro8 hefur hjálpað þúsundum Íslendinga
að koma jafnvægi á meltinguna.
Pro-Gastro8 er stútfullt af hjálpsömum góðgerlum
ensímum og trefjum.
 

P G t 8 h f hjál ð þú d Í l di

Pro-Gastro8
er fáanlegt á ný!

Pro-Gastro 8 fæst í apótekum, heilsubúðum 
og heilsuhillum stórmarkaðanna.

að koma jafnvægi á meltinguna.
Pro-GaGaststroro88 erer sstútútftf lulllt af hjálpsömumm ggóðóðgg
ensímum m ogog ttrerefjfjjumumm..

ilsubú
ogog he uhillum ststórórmama krkaðanna.a.nnaðannkkaðaa krkamamasttórórmillumm ssg hh ieilsuhill

GGaGaasststrr 88 fffæsæstt íí apóótekum,, heheihhum,,ekumótekapót íí apffæsæsttsttroro 888PPrPrPrProo-o-GGGaGa

..

úðumm

geg rlumm

ililsubúk h ihk

Dreifing: Gengur vel ehf.

Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811
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Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Reykjavíkur
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Hornafjarðar

HVALUR HF.

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Mynd: Eva Björk

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



 HAMBORGARAR - PIZZUR 

HÓTEL VELLIR • TJARNARVELLIR 3 • HAFNARFJÖRÐUR

PIZZUR - HAMBORGARAR - STEIKUR - FISKRÉTTIR - SALÖT

BOLTINN Í BEINNI

OPIÐ FRÁ KL 11:30 TIL 22:00 ÖLL KVÖLD

Eitthvað fyrir alla! 

10   21. maí 2016

Guðni Th. Jóhannesson var ársgamall þegar hann fluttist ásamt fjölskyldu sinni í fokhelt hús á Arnarnesi. Foreldrar hans voru kennarar og unnu 
myrkranna á milli til að búa fjölskyldunni gott heimili. Guðni var á fimmtánda ári þegar faðir hans lést úr krabbameini og segir hann móður sína 
hafa gert það að leiðarljósi lífs síns að koma þeim bræðrunum til manns. Hann er fimm barna faðir, sinnir heimilisverkunum til jafns við eigin-
konuna en kýs þó frekar að vaska upp en elda. 

Kennarasonur úr Garðabænum
Nokkur barnahjól verða á vegi mínum þegar ég geng að heimili Guðna 
Th. Jóhannessonar og fjölskyldu hans, bæði tvíhjól og þríhjól, enda yngsta 
barnið aðeins þriggja ára. Útidyrnar eru opnar, þannig að ég leyfi mér að 
ganga óhikað inn. Guðni gægist fram úr stofunni, hann er í símanum, og 
þegar ég fer úr öðrum skónum hristir hann höfuðið og patar út í loftið með 
símalausu hendinni, en ég ákveð samt að fara úr hinum líka. Það er gott 
að komast af þessum hælum. 
Ég setti mig fyrst í samband við Guðna 
og hans fólk þegar auglýst var að hann 
ætlaði að tilkynna í Salnum í Kópavogi 
hvort hann myndi gefa kost á sér til 
embættis forseta Íslands. Ég gaf mér 
að hann ætlaði að bjóða sig fram og 
bauð honum í viðtal, enda alinn upp í 
Garðabænum og jafnframt með sterka 
tengingu við Hafnarfjörð. 

Síðan hefur mikið vatn runnið til 
sjávar; um það ætlum við sem allra 
minnst að ræða. En – einmitt vegna 
þessa mikla vatns sem hefur runnið 
til sjávar bjóst ég allt eins við því að 
einhver almannatengillinn stæði við 
hlið Guðna í viðtalinu; svo var þó ekki. 
Hann býður mér sæti í stofunni, sest 
sjálfur andspænis mér. Ég róta í tösk-
unni og kveðst vera að leita að dikta-
fóninum. „Ertu með diktafón, svona 
eins og í gamla daga? “ spyr hann. Ég 
leiðrétti mig; er með app í símanum 
til að taka upp. 

Amma kvenskörungur
Guðni og fjölskylda hans eiga heima á 
Seltjarnarnesi, en þangað fluttust þau 
í fyrra. Áður höfðu þau búið í Vestur-
bænum í Reykjavík en þurftu að stækka 
við sig vegna barnafjöldans. Rætur 
Guðna liggja hins vegar annars staðar. 

„Pabbi, Jóhannes Sæmundsson, 
fæddist á Patreksfirði en flutti með 
foreldrum sínum til Hafnarfjarðar 
þegar hann var um fimm ára gam-
all. Fjölskyldan bjó við Lækinn í húsi 
sem heitir Gerði, við hliðina á gamla 
Lækjarskóla. Þetta er yndislegur staður 
og dásamlegur garður við húsið með 
hrauni, grasbletti, trjám og brekkum. 
Það var alltaf gott að koma með pabba 
í heimsókn þangað til afa og ömmu. 
Amma, Sigurveig Guðmundsdóttir, 
kenndi lengi við Lækjarskóla og var 
mjög virk í félagsstörfum. Hún vann 
lengi fyrir Sjálfstæðisflokkinn en fór 
svo yfir í Kvennalistann. Hún var líka 
dugleg í starfi kaþólsku kirkjunnar. 
Amma var mikill kvenskörungur,“ 
segir Guðni, sem skírður var til kaþ-
ólskrar trúar. Hann sagði sig úr þeirri 
kirkju eftir að upp komst um kynferð-
isglæpi og yfirhylmingar kirkjunnar 

manna. Núna er hann utan trúfélaga. 
Föðurafi Guðna var Sæmundur 

Jóhannesson, lengi stýrimaður og 
sigldi í stríðinu til Bretlands, sem var 
mikið hættuspil. „Hann vann síðan í 
Áburðarverksmiðjunni og lét sig ekki 
muna um að ganga úr Firðinum í 
vinnuna í Gufunesi. Þetta eru mínar 
hafnfirsku rætur. Á aðventunni förum 
við fjölskyldan alltaf í Jólaþorpið í 
Hafnarfirði. Það er ómissandi hluti af 
jólahaldinu. Óvíða á landinu er eins 
fallegt bæjarstæði og í Hafnarfirði og 
gamli bærinn alveg einstakur,“ segir 
Guðni. 

Sló mig út af laginu
Sjálfur er hann fæddur í Reykjavík árið 
1968, en þegar hann var um ársgamall 
keyptu foreldrarnir Margrét Thorlacius 
og Jóhannes fokhelt hús á Arnarnesi í 
Garðabæ. „Þetta þótti djarft af þeim. 
Þau voru bæði kennarar og ekki efnað 
fólk. Þau gerðu einfaldlega það sem 
fólk gerði og unnu myrkranna á milli. 
Þarna tókst þeim að búa okkur bræðr-
unum notalegt heimili,“ segir Guðni, 
en bræður hans eru Patrekur, íþrótta-
fræðingur og handboltaþjálfari, sem 
er fæddur 1972, og Jóhannes Ólafur 
kerfisfræðingur, fæddur 1979. 

„Þarna í Garðahreppi, eins og það 
hét þá, átti ég yndislega æsku. Við 
ýmist tókum skólabílinn á morgnana, 
gengum eða hjóluðum, og þegar við 
komum aftur heim tók hin amma mín, 
amma Margrét, á móti okkur. Mamma 
og pabbi unnu langan vinnudag og það 
var notalegt að amma tók á móti okkur 
heima og gaf okkur brauð með osti. 
Síðan fórum við bræðurnir út á fót-
boltavöll eða út að leika í snjónum á 
veturna.“

Guðni segir að vissulega hafi 
Arnarnesið strax á þessum tíma haft 
orð á sér fyrir að þar byggi aðeins mikið 
efnafólk, en svo hafi sannarlega ekki 
verið um foreldra hans. „Þarna bjó fólk 
sem lét byggja stór og dýr hús, en inni 
á milli var fólk eins og foreldrar mínir, 
sem myndu seint teljast til auðjöfra. 
Það sama átti við um foreldra míns 
besta vinar í götunni, pabbi hans var 

bifvélavirki og mamma hans vann hjá 
Póstinum. Þarna bjó ekki aðeins efna-
mikið fólk þó að ímyndin hafi verið í 
þá veru.“

Guðni gekk í barnaskóla Garða-
hrepps, en nafninu var síðar breytt í 
Flataskóla. Síðan fór hann í Garðaskóla 
þar sem hann lauk grunnskólaprófi. 
Eftir það lá leiðin í Menntaskólann 
í Reykjavík þar sem faðir hans hafði 
kennt. „Pabbi lést úr krabbameini 
þegar ég var á fimmtánda ári. Þá 
um haustið fór ég í MR. Það sló mig 
auðvitað aðeins út af laginu að missa 

pabba, en mamma stóð sig eins og 
hetja. Allt sem við bræðurnir höfum 
afrekað er henni að þakka, og allt sem 
við höfum klúðrað er okkur sjálfum 
að kenna. Hún gerði það að leiðarljósi 
lífs síns að koma okkur til manns, eins 
og hún sagði, og hún gerði það mjög 
vel. Við erum henni ævinlega þakklátir 
fyrir það.“

Stefndi á atvinnumennsku í 
handbolta
Pabbi Guðna var mikill íþróttamaður, 
fór til náms í Bandaríkjunum og lauk 

þar námi í íþróttafræðum. „Pabbi 
þjálfaði Hauka og FH. Hann kenndi 
í Flensborg og var handboltaþjálfari. 
Ég hef því sterka tengingu við bæði 
þessi lið, en tengingin við Hauka 
hefur orðið sterkari hin síðustu ár þar 
sem bróðir minn var að þjálfa Hauka 
og gerði þá að Íslandsmeisturum,“ 
segir Guðni. Hann hugðist lengi vel 
verða atvinnumaður í handbolta og 
langaði líka að verða íþróttalæknir, 
læknir sem sérhæfir sig í íþrótta-
meiðslum. „Ég komst svo að því að 
ég var einfaldlega ekki nógu góður í 

Guðna Th. Jóhannesson langaði að verða atvinnumaður í handbolta eða íþróttalæknir. Hann heillaðist af sagnfræðinni þegar hann 
var í MR, en áður hafði hann lesið Rómaveldi eftir Will Durant og ýmsar fornsögur með föður sínum. Mynd/Sigtryggur Ari



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

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
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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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handbolta og ég bara sætti mig við 
það.“

Sem nemandi við MR fann Guðni að 
hann hafði langmestan áhuga á sagn-
fræði. „Pabbi var mikill sögumaður. 
Við lásum saman fornsögurnar og 
Rómaveldi eftir Will Durant. Ég gleypti 
þessar sögur í mig. Fyrir utan íþrótt-
irnar voru bækur mitt líf og yndi. Á 
heimilinu var til eintak af Britannicu, 
alfræðiorðabókinni, og þegar það var 
vont veður þannig að ég komst ekki í 
fótbolta fletti ég upp í Britannicu. Ég 
skoðaði blaðsíðurnar bara af handa-
hófi og gat verið tímunum saman í 
slíku grúski. Seinna meir kom þessi 
þekking sér vel, til að mynda þegar ég 
tók þátt í Gettu betur,“ segir Guðni, 
sem var valinn í lið Gettu betur þegar 
hann var í MR, en lið Fjölbrautaskól-
ans í Breiðholti hafði betur. „Þetta voru 
miklir meistarar og við tókum þessu 
bara eins og menn,“ segir hann. 

Nýtur samvista við börnin
Guðni hélt til Bretlands ári eftir braut-
skráningu frá MR og lauk BA-prófi í 
sögu og stjórnmálafræði árið 1991. 
Sama ár kynntist hann fyrri konu sinni, 
listakonunni Elínu Haraldsdóttur, og 
saman eiga þau dótturina Rut sem 
fæddist árið 1994. „Við skildum í 
góðu og höfum alltaf verið í góðu 
sambandi.“

Aftur fór Guðni til Bretlands til 
náms og kynntist þar núverandi eig-
inkonu sinni, Elizu Reid. Saman eiga 
þau fjögur börn, Duncan Tind, Donald 
Gunnar, Sæþór Peter og Eddu Mar-
gréti, sem fædd eru 2007, 2009, 2011 
og 2013. „Sjö, níu, ellefu, þrettán. Það 
var nánast hægt að stilla klukku eftir 
okkur,“ segir hann í léttum tón. Þau 
hjónin ákváðu að börnin myndu öll 
bera nöfn úr umhverfi bæði móður 
og föður, en Edda Margrét er með 

eftirnafnið Reid. „Það er ekkert um-
hugsunarefni lengur á Íslandi að börn 
beri erlend nöfn. Hingað hefur flust 
mikið af fólki sem auðgar okkar sam-
félag og í flestum bekkjum grunnskóla 
eru krakkar sem eiga foreldra að utan 
eða eru nýfluttir hingað. Okkar hlut-
verk er að hjálpa þeim að komast inn 
í samfélagið,“ segir hann. 

Guðni og Eliza útskýrðu vel fyrir 
börnunum hvað það þýddi að hann 
ætlaði að bjóða sig fram til embættis 
forseta. „Við útskýrðum að ég yrði 
mjög upptekinn næstu vikurnar, og ef 
fólk myndi velja mig, þá yrði ég forseti. 
Það myndi breyta sumu hjá okkur. Við 
þyrftum að flytja og eignast nýja vini, 
en halda áfram í þá gömlu. Ég yrði 

stundum meira upptekinn en ég hefði 
verið og við þyrftum að breyta því 
hvernig við lifðum frá degi til dags. Þau 
finna strax aðeins fyrir breytingum. Ég 
fer áfram með þeim í leikskóla og skóla 
á morgnana en á erfiðara með að vera 
heima síðdegis, þó ég reyni að halda 
tímanum milli klukkan fimm og átta 
auðum. En hvernig sem fer, þá erum 

við búin að ákveða að taka öll saman 
gott sumarfrí að loknum kosningum 
og þau hlakka öll til þess.“

Þau hjónin skipta heimilisstörf-
unum bróðurlega á milli sín. „Eliza 
hefur gaman af því að elda en ég hef 
ekki gaman af því. Það er því frekar 
hún sem eldar og ég vaska þá upp. 
Við höfum séð jafnt um bleyjuskipti, 
hjálpað krökkunum að klæða sig og 
þvíumlíkt. Ég veit hreinlega ekki hvað 
Eliza myndi segja ef ég ætlaði að sleppa 
þessu. Að því sögðu, þá hef ég yndi 
af því að vera með krökkunum. Sem 
betur fer hafa orðið breytingar í áranna 
rás í þá veru, að við feðurnir sinnum 
uppeldinu til jafns við mæðurnar. Það 
er bara svo sjálfsagt og skemmtilegt.“

Spurður hvort hann finni fyrir vax-
andi athygli frá fólki á förnum vegi 
segir hann eitthvað vera um það. „Ég 
hef gegnum tíðina verið í viðtölum 
vegna starfa minna, en finn fyrir því í 
auknum mæli að fólk gjóir til manns 
augunum þegar maður er í Bónus eða 
Krónunni. Það er mjög skemmtilegt og 
jákvætt þegar fólk kemur til mín, segist 
styðja mig og hvetur mig til dáða.“

Á opinberum vettvangi hefur Guðni 
verið gagnrýndur fyrir sitt af hverju, 
rétt eins og aðrir frambjóðendur, en 
hann finnur ekki fyrir slíku á förnum 
vegi. „Nei, það gengur enginn upp 
að mér til að skamma mig. Það eru 
frekar hetjur lyklaborðsins sem það 
gera. En þetta er bara hluti af þessu. Ég 
hef fylgst vel með stjórnmálasögunni 
og veit alveg hvaða gusur þeir fá á 
sig sem bjóða sig fram til embætta. 
Ég held að slíkt komi engum sem er 
í framboði á óvart. Ef maður lætur 
stjórnast af því sem aðrir segja, þá á 
maður ekki að taka þennan slag. Þetta 
er allt bara hluti af pakkanum, eins og 
maður segir. “

Erla Hlynsdóttir

Guðni og eiginkona hans útskýrðu vandlega fyrir börnunum hvað það þýddi að hann byði sig fram til embættis forseta. Hvernig sem 
fer tekur fjölskyldan gott sumarfrí saman að loknum kosningum. Mynd/Sigtryggur Ari



Lífrænt vottuð andlitsolía sem 
rannsóknir sýna að hindrar 
öldrun húðarinnar.

Olían stinnir, þéttir og nærir 
húðina, gefur henni góðan raka 
og fallegan náttúrulegan lit. Hún 
ver húðina gegn kulda og er rík 
af fjölómettuðum fitusýrum. 

Mildur ilmur jurtanna hefur 
róandi áhrif á hugann.

Rannsóknir staðfesta einnig að 
olían þéttir húðina, stuðlar að 
uppbyggingu hennar og vinnur 
gegn húðskemmdum. pH gildið 
er 7,00 sem er það sama og 
húðin, því raskar olían ekki 
sýrustigi húðarinnar.

100%
LÍFRÆNT
ÁN ALLRA
AUKAEFNA

Hindrar öldrun
húðarinnar

S J Ó N A U K A R

7x50
COMMANDER 
Steiner linsurnar eru meðhöndlaðar 
sérstaklega sem gefa þér ótrúlega 
tæra sýn. Sjálfvirkur fókus 
kr. 224.746

7x50 
NAVIGATOR PRO
Steiner sjónaukarnir eru einstaklega 
skarpir og bjartir, Navigator Pro er 
með sjálfvirkum fókus 
kr. 76.413

7x30 
NAVIGATOR PRO
kr. 57.266

Hjá vélasölunni finnur 
þú hágæða sjónauka 
hvort sem er fyrir leik 
eða störf.

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.is
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Nafn:
Jón Alfreð Sigurðsson.
Aldur:
16 ára.
Skóli:
Garðaskóli.
Systkini:
Tvær yngri systur, Sigríður Lilja og Ingi-
björg Sóley.
Áhugamál:
Fótbolti og golf koma fyrst upp í hug-
ann.
Hver var fyrsta íþróttin sem þú byrj-
aðir að æfa og hvað varstu þá gamall?
Ég held að ég hafi verið þriggja ára gam-
all þegar ég mætti fyrst á fótboltaæfingu.
Hvað er erfiðast við að æfa fyrir mót?
Gíra sig upp fyrir leiðinleg hlaup á æf-
ingum og glíma við meiðsli.
Hvað er skemmtilegast við að æfa 
fyrir mót?
Klefinn eftir góða æfingu.
Hver er uppáhalds bókin þín?
#2 Sides eftir Rio Ferdinand. Áhugaverð 
bók um geggjaðan karakter.
Hver er uppáhalds bíómyndin þín?
The Lion King. Get horft á hana aftur 
og aftur. Hún er alltaf jafn góð.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?
Nautasteikin hennar mömmu eða 
nautasteikin hans pabba, get ekki gert 
upp á milli.
Hvað myndir þú gera ef þú værir 
bæjarstjóri í einn dag?
Bæta aðstöðu Stjörnunnar. Félagið 
er einfaldlega hjarta Garðabæjar og 
á skilið betri aðstöðu fyrir iðkendur 
sína.
Hver er helsta fyrirmynd þín?
Mamma, sterkasta manneskja sem ég 
þekki og hefur hjálpað mér mikið í 
gegnum tíðina. Ég er mikill mömmu-
strákur.
Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór?
Draumurinn er að verða atvinnu-
maður í fótbolta. Það væri geggjað 
að spila fótbolta og fá borgað fyrir það.
Hverjir eru helstu kostir þínir?
Duglegur, metnaðarfullur og mikill 
vinur vina minna.
Hvenær varstu valinn í U17 og hvaða 
máli skipti það þig?
Var valinn fyrir æfingamót UEFA í 
Finnlandi í lok apríl. Það var mikill 
heiður að fá að spila fyrir Ísland og 
virkilega skemmtilegt.

Jón Alfreð Sigurðsson er 16 ára nemandi í Garðaskóla. Uppáhaldsbíómyndin hans er 
Lion King og væri hann bæjarstjóri í einn dag myndi hann bæta aðstöðu Stjörnunnar. 
Hann er duglegur og metnaðarfullur og dreymir að verða atvinnumaður í fótbolta. 
Jón Alfreð var valinn í U17 fyrir æfingamót UEFA í Finnlandi í lok apríl og segir það 
hafa verið mikinn heiður að spila fyrir Ísland. Hann er mikill mömmustrákur og segir 
mömmu vera sína helstu fyrirmynd. 

Lion King er 
uppáhalds-
myndin

Út eru komnar tvær nýjar bækur um þau Freyju og Fróða eftir Kristjönu Friðbjörns-
dóttur. Bækurnar eru myndskreyttar af Hafnfirðingnum Bergrúnu Írisi Sævars-
dóttur, en hún hefur myndskreytt ríflega 20 bækur og segist hvergi nærri hætt. 

Kynjahlutverkunum 
snúið á hvolf
Freyja og Fróði eru stór-

skemmtileg systkini sem 
lenda í alls kyns ævintýrum 

þegar þau takast á við hversdagslega 
hluti; sundferðir, klippingar, háttatí-
mann og heimsókn til tannlæknis-
ins. Bergrún Íris Sævarsdóttir sem 
myndskreytir bækurnar um Freyju 
og Fróða man vel eftir bókunum um 
Emmu og Tuma frá eigin barnæsku. 

„Þau Freyja og Fróði eru af svip-
uðum meiði, en komin inn í 21. 
öldina. Úr sér gegnum kynjahlut-
verkum er snúið á hvolf, enda hefur 
margt breyst síðan ég var að læra að 
lesa. Í bókinni Freyja og Fróði fara 
til tannlæknis er tannlæknirinn 
kona og aðstoðarmaðurinn karl. Í 
bókinni um sundferðina fer pabb-
inn með börnin í sund á meðan 
mamma er í vinnunni. Þannig verða 
bækurnar ögn raunsærri en margt af 
því efni sem borið er á borð fyrir litla 
lesendur,“ segir hún. 

Bækurnar eru ekki bara 
skemmtilestur heldur er í þeim að 
finna mörg góð og gagnleg ráð. 

„Þriðja bókin segir frá háttatím-
anum, en hann getur verið vandamál 
á mörgum heimilum. Freyja og Fróði 
vilja ekki fara að sofa og finna sér alls 
kyns afsakanir, en sofna að sjálfsögðu 

á endanum. Í fjórðu bókinni fara 
systkinin í klippingu, en ófáir for-
eldrar þekkja kvíðann sem getur birst í 
óþekkt og mótþróa. Bókin útskýrir vel 
hvers vegna við förum í klippingu og 
í henni eru ýmiskonar fróðleiksmolar 
um hár og hárumhirðu.“

Bækurnar eru troðfullar af húmor, 
bæði í myndum og texta. „Kristjana 
er ofsalega fyndin kona og það er 
heiður að fá að myndskreyta text-
ann hennar. Skemmtilegast er að 
lauma inn skemmtilegum viðbótum 
í myndirnar, til dæmis eru mamman 
og pabbinn að kyssast í sófanum þegar 

systkinin eiga að vera farin að sofa. 
Smáatriði sem þessi sjá til þess að 
bæði börn og fullorðnir hafa gaman 
af lestrinum.“

Í ár koma út að minnsta kosti sex 
bækur með myndum eftir Bergrúnu. 
„Ég held þær séu orðnar tuttugu allt 
í allt. Ég hef varla undan, sem er frá-
bært, og ég gæti ekki verið glaðari í 
starfinu mínu. Í vetur held ég svo til 
Prag, þar sem ég mun setja upp rit-
höfundahattinn og dvelja í sex vikur 
við skriftir.“

Það er því nóg að gera hjá þessum 
afkastamikla teiknara og rithöfundi. 
Bækurnar um Freyju og Fróða fást í 
öllum helstu bókaverslunum og eru 
tilvaldar tækifærisgjafir. 

Bergrún Íris teiknar myndir í bækurnar en 
Kristjana er höfundur texta. Tvær nýjar 
bækur um þau Freyju og Fróða voru að 
koma út, en tvær fyrstu bækurnar í ser-
íunni komu út í fyrra.

Freyja og Fróði áttu að vera farin að sofa, 
en gægjast hér fram þegar foreldrar þeirra 
kyssast uppi í sófa.

Jón Alfreð, tilbúinn í slaginn fyrir leik gegn 
Rússlandi.

Jón Alfreð og Guðmundur Róbert vinur 
hans með Dedrick Boyata, leikmanni Celtic, 
eftir fyrsta meistaradeildarleik Stjörnunnar.

Jón Alfreð ásamt liðinu eftir leik gegn 
Finnlandi.

Auglýsingar: 694 4103



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.
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HAFNARFIRÐI
SUMARSTARF Í Fjölbreytt sumarstarf fyrir 

börn og unglinga

• Leikjanámskeið fyrir 7-9 ára við alla skóla

• Skólagarðar fyrir alla fjölskylduna

• Tómstund fyrir 10-13 ára í Víðistaðaskóla og Öldutúnsskóla

• Listasmiðjur í Hafnarborg fyrir 6-12 ára

• Sumarlestur á bókasafni fyrir hressa krakka

• Leikjanámskeið fyrir útskriftarhópa leikskólabarna

• Vinnuskóli fyrir 14-16 ára

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Skráning í sumarstarf á vegum Hafnar�arðarbæjar 
er ha�n á Mínum síðum á hafnar�ordur.is eða hjá 
þjónustuveri.

 Allar upplýsingar um íþrótta- og tómstundastarf á fristund.is

Mathús Garðabæjar hefur loksins verið opnað, en bæjarbúar voru orðnir langeygir eftir nýju veitingahúsi í bæjarfélaginu. Stefán Magnússon, 
yfirkokkur og eigandi, segir langþráðan draum hafa ræst með opnun Mathússins. Rík áhersla er lögð á að koma til móts við börnin, bæði hvað 
varðar veitingar og afþreyingu, og sérstakt krakkaherbergi er á staðnum. 

Langþráð veitingahús
„Við höfum ennfremur fengið til liðs 
við okkur úrvalsfólk, bæði í eldhús 
og sal, sem mun aðstoða okkur við 
að láta drauminn um að reka lifandi 
og eftirsóttan veitingastað í hjarta 
Garðabæjar rætast,“ segir Stefán 
Magnússon, matreiðslumaður og 
eigandi Mathúss Garðabæjar. Auk 
hans standa að staðnum þeir Þor-
kell Garðarsson matreiðslumaður og 
Róbert Rafn Óðinsson framreiðslu-
maður. 
Stefán hefur lengi átt þann draum að 
opna á þessu svæði fjölskylduvænan 
veitingastað með fyrsta flokks matar-
gerð, og loksins er sá draumur orðinn 
að veruleika. Hann segir fjölda fólks 
hafa lagt hönd á plóg við gerð staðar-
ins og vill sérstaklega koma þökkum á 
framfæri til Klöru Sigríðar Thorarensen 
hjá Heimahúsinu, Inga Helgasonar hjá 
Lumex, Hauks Sigurðssonar úrvalssmiðs 
hjá Erku ehf. og Steindórs Þórarinssonar 
hjá Viva La Vida design, fyrir að sjá um 
allar tæknilegar útfærslur, sem og gerð 
heimasíðu og vörumerkis. „Við kunnum 
þeim miklar þakkir fyrir,“ segir Stefán. 

Mathús Garðabæjar er fjölskyldu-
vænn veitingastaður sem hefur á 
boðstólnum vandaðan mat sem mat-
reiddur er úr fyrsta flokks hráefni. Mat-
seðillinn er fjölbreyttur og ættu allir að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Á 
daginn verður í boði fiskur, kjötmeti 
og súpa dagsins, sérvalið eftir því hvað 
er ferskast hverju sinni, ásamt hefð-
bundnum matseðli. 

Líka eru í boði nýbakaðar kökur og 
bakkelsi, og kaffisérfræðingar Kaffitárs 
hafa hannað sérvalda úrvals kaffiblöndu 
fyrir Mathús Garðabæjar. 

Um helgar verður brönsj- 
hlaðborð frá 11.30 til 16.00. 
Rík áhersla er lögð á að koma til móts 
við blessuð börnin, bæði hvað snertir 
mat og afþreyingu. „Í því sambandi 
höfum við hannað einstakt krakka-
herbergi.“

Staðurinn er einnig með flotta setu-
stofu þar sem gestir geta sest og slappað 

af, fengið sér drykk og horft á boltann, 
ef svo ber undir. 

„Við hjá Mathúsi Garðabæjar bjóðum 
einnig upp á að matur sé sóttur og tek-
inn með heim, ásamt almennri veislu-
þjónustu. Minni veislur, fyrir um 20 
til 40 manns, verður hægt að halda á 
staðnum á prívatsvæði með öllu tilheyr-
andi,“ segir Stefán, en matreiðslumenn 
staðarins eru með margra ára reynslu í 
veislum af öllum stærðum og gerðum. 

Afgreiðslutími eldhúss er frá 11.30 
til 22 alla daga og staðurinn opinn til 
23 alla daga. 

Stefán Magnússon, eigandi og yfirkokkur Mathúss Garðabæjar, átti lengi þann draum 
að opna fjölskylduvænan veitingastað með fyrsta flokks matargerð á þessu svæði, en 
staðurinn er við Garðatorg.

Unnendur geitaosts geta pantað salat með geitaosti.

Þeir sem eru vegan fá eitthvað fyrir sinn snúð, því að vegansteik er á boðstólnum á 
Mathúsi Garðabæjar.

Staðurinn er allur hinn glæsilegasti og setja 
þessi ljós svip sinn á umhverfið.

Túnfisk-sashimi er meðal þess sem er á 
matseðlinum.
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900



Í fersku sjávarlofti og jaðri hraunsins í Vesturbæ Hafnarfjarðar býður Mannverk glæsi-
legt húsnæði, aðeins spottakorn frá helstu þjónustu og verslunarkjörnum bæjarins. 
Íbúðirnar eru hannaðar svo að njóta megi sem best ánægjunnar af útsýninu; með 
seiðandi hafið í göngufæri og dulmagn hraunsins undir húsveggnum.

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is 

16 af 32 íbúðum seldar
— Glæsilegar íbúðir með mögnuðu útsýni 

Herjólfsgata 32-34 
Afhending áætluð í desember 2016

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

– gefðu okkur tækifæri!

Dreift í 13.500 eintökum á öll heimili í Hafnarfirði og Garðabæ

21. maí 2016
3. TÖLUBLAÐ 6. ÁRGANGUR

Skóla-
maturinn 
skiptir máli
Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa 

ákveðið að segja upp samningum 
við matreiðslufólk í mötuneytum 
grunnskólanna í bænum. Þetta er gert 
í hagræðingarskyni og leitað er tilboða 
fyrirtækja sem bjóða upp á aðsendan 
skólamat. Skólastjóri Áslandsskóla 
neitaði að taka þátt í 
þessu.

Ég er foreldri barns 
í Hraunvallaskóla sem 
gefur sig út fyrir að 
vera heilsueflandi skóli 
og þar er vel fylgst með 
hvað börnin taka með í nesti og gerðar 
athugasemdir ef upp á vantar. Það er mjög 
traustvekjandi og hvetur um leið foreldra 
til aukinnar meðvitundar um mikilvægi 
góðrar næringar. Í Hraunvallaskóla hefur 
verið fiskur í hádegismatinn tvisvar í viku, 
sem mörg börn borða aldrei heima hjá sér, 
og ég veit ekki til annars en að almenn 
ánægja sé matinn sem þar er eldaður á 
staðnum.

Skólamáltíð er ein mikilvægasta mál-
tíð dagsins hjá börnunum því þau þurfa 
hollan og næringarríkan mat til að hafa 
þrótt og einbeitingu fyrir sitt daglega 
amstur, ekki síður en starfsfólk skólanna. 
Sem foreldri tel ég skyldu mína að upplýsa 
mín börn um hollustugildi matar og það 
skiptir líka máli hvernig hann er eldaður 
og framreiddur til að þau njóti hans og 
borði sig södd.

Ef Hafnarfjarðarbær tekur lægsta til-
boði framleiðanda deili ég hræðslu minni 
með fjölda annarra foreldra um að meiri 
hætta verði á að börnunum og starfsfólki 
skólanna verði boðið upp á fjöldafram-
leiddan brasaðan mat, sem jafnvel er 
eldaður klukkutímum áður hann kemur 
á diskinn.

Það hljómar ekki heilsueflandi, og hvet 
ég því þau sem þessu ráða að hugsa sig vel 
um og láta ekki fjárhagsstöðu af völdum 
fullorðinna bitna á börnunum á þennan 
hátt. Langflestir ef ekki allir foreldrar 
eru örugglega reiðubúnir að greiða að-
eins meira fyrir hollan mat fyrir börnin 
sín. Það er ekki nóg að leggja áherslu og 
metnað í skólanestið en skapa slæmt for-
dæmi í hádeginu.

Baksíðan
Olga Björt Þórðardóttir
sérfræðingur


