
4 400 400
Hafðu samband og láttu sérfræðinga okkar 
aðstoða þig við að finna réttu lausnina.

 

Þú færð landslagsráðgjöf 
og garðlausnir hjá okkur 

Graníthellur
Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
 fallegum hellum og mynstursteypu fyrir 
 heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

20
YFIR

TEGUNDIR AF HELLUM

Skoðaðu úrvalið á 
www.steypustodin.is

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Þakblásarar

íshúsið
www.ishusid.is ∑  S:566 6000 Andaðu léttar - loftaðu rétt

Hljóðlátar í rör

viftur.is Rör og fittings

Gríðarlegt úrval af viftum og tengihlutum

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

Nýr miði
Prófaðu!
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Sjómannadags- 
hátíð í Hafnarfirði

Gómsætar 
enskar skonsur

Margir héldu að hjónin Elín 
Þorgeirsdóttir og Borgar Þor-
steinsson væru galin þegar 

þau keyptu það sem löngum hefur verið 
kallað Veggjatítluhúsið í Hafnarfirði. Þau 
hafa tekið húsið algjörlega í gegn, og þrátt 

fyrir að það hafi áður verið með ljótustu 
húsum bæjarins telja þau það núna með 
þeim flottustu. 

Gerðu upp 
Veggjatítluhúsið
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Ólíkt fyrri árum verður ekki eins dags hátíð heldur tveggja daga hátíðarhöld 
bæði laugardag og sunnudag við Flensborgarhöfn í tilefni sjómannadagsins núna 
um helgina. Hátíðarsvæðið er opnað klukkan 11 báða dagana og verður opið til 
klukkan 17. 

Tveggja daga 
hátíðahöld um sjó-
mannadagshelgina
Saga Hafnarfjarðarbæjar tengist 

útgerð og sjósókn sterkum 
böndum enda er Hafnar-

fjarðarhöfn er ein elsta höfn landsins. 
Það er því ekki að ástæðulausu að 
haldið hefur verið upp á sjómanna-
daginn í Hafnarfirði allt frá 1953. Sú 
nýbreytni verður í ár, að blásið er 
til tveggja daga hátíðahalda í tilefni 
dagsins, en fyrst og fremst verður 
haldið í hefðir og venjur og hefð-
bundnum viðburðum sem tengjast 
þessum hátíðisdegi sjómanna og allra 
landsmanna haldið á lofti. 

Ýmsir hafa sameinað krafta sína 
og standa sameiginlega að hátíðinni 
við Flensborgarhöfnina, en hátíðar-
svæðið teygir sig frá Óseyrarbryggj-
unni að Fornubúðum og yfir í Íshús 
Hafnarfjarðar og Siglingaklúbbinn 
Þyt. Anna María Karlsdóttir hjá Ís-
húsinu segir hugmyndina um tveggja 
daga hátíðarhöld hafa kviknað eftir 
síðasta sjómannadag. 

„Það er jafnan mikill fjöldi fólks 
sem leggur leið sína hingað á hafnar-
svæðið á sjómannadaginn og það var 
góður hópur sem kom saman núna 
fyrr á árinu og ákvað að gera meira 
úr þessum hátíðisdegi og standa fyrir 
tveggja daga hátíðarhöldum. Undan-
farin ár hefur verið mikil gróska á 
þessu svæði við höfnina og í næsta 
nágrenni í byggingum sem áður 
hýstu sjávarútgerðir og fiskvinnslu-
fyrirtæki. Í gömlu verbúðunum að 
Fornubúðum eru starfræktar vinnu-
stofur og skartgripaverslunin Sign 
er einnig þar til húsa. Fleiri vinnu-
stofur hönnuða, iðnaðarmanna og 
listamanna má svo finna í stóru fyrr-
verandi frystihúsi við höfnina, en sú 
starfsemi gengur einmitt undir nafni 
gamla frystihússins – Íshús Hafnar-
fjarðar,“ segir Anna. 

Mikil uppbygging hefur líka átt sér 
stað við hafnarsvæðið og bendir Anna 
á hið stæðilega Drafnarhús, steinsnar 
frá Íshúsinu þar sem veitingastaður-
inn Von hefur verið starfræktur síðan 
í desember og við hlið hans Pallett 
kaffihúsið. 

„Allt verður þetta samt að ganga 
í sátt og samlyndi við hefðbundna 
starfsemi hér við höfnina og það er 
kannski galdurinn, að finna jafn-
vægið þannig að við getum byggt upp 
blómlegt mannlíf á svæðinu en ekki 
á kostnað starfseminnar sem færði 
okkur svæðið og er ástæðan fyrir 
sjarmanum,“ segir Anna. 

Dagskrá sjómannahelgarinnar 
er vegleg. Meðal annars tekur Sigl-
ingaklúbburinn Þytur þátt í hátíðar-

höldunum í fyrsta skipti og verður 
með árabáta og kaja fyrir alla að 
spreyta sig á. Líka verða tvær skútur á 
siglingu innan hafnarinnar og gestum 
býðst að taka þátt og kynnast siglingu 
á skútu. 

Björgunarsveit Hafnarfjarðar 
stendur fyrir margs konar viðburðum 
í sjó og á þurru landi. Báða dagana 
verður þrautabraut í sjó en svo verður 
meðal annars kassaklifur og gámasig 
í dag en koddaslagur og björgunar-
sýning á morgun. Hátíðardagskrá á 
sviði fer einnig fram á morgun þegar 
Sjómannadagsráð heiðrar sjómenn 
og keppt verður í kappróðri. 

Vinnustofur í Íshúsi Hafnarfjarðar, 
Gáru handverki, Gallery Múkka og 
hjá Soffíu Sæmundsdóttur verða 
opnar og ýmislegt áhugavert og 

skapandi í boði. Í Íshúsinu verður 
listasmiðja í samstarfi við Skóg-
ræktarfélag Hafnarfjarðar, sem fagnar 
70 ára starfsafmæli sínu um þessar 
mundir, og efniðviðurinn verður 
fenginn úr Höfðaskógi. Hjá Málar-
anum við Höfnina, Soffíu Sæmunds-
dóttur, verður í dag boðið upp á graf-
íklistasmiðju þar sem gestir þrykkja 
myndir og hengja upp um alla veggi. 
Fyrir utan Íshúsið er komið fótbolta-
spil í mannsstærð og leiksvæði fyrir 
börn og því nóg um að vera á há-
tíðarsvæðinu um helgina fyrir alla 
aldurshópa. 

Dagskrá sjómannadagsins í 
Hafnarfirði má finna á hafnarfjordur.
is. Bæjarbúar eru hvattir til að ganga í 
bæinn sinn og njóta sjómannadagsins 
í heimabyggð. Sundfélag Hafnarfjarðar – sh@sh.is – www.sh.is – 555 6830

Er barnið þitt að byrja í skóla í 
haust og er óöruggt í vatninu? 
Skráðu það í Sumarsund SH!

Sumarsund fyrir 
hressa krakka
Sumarsundskóli Sundfélags Hafnarfjarðar, 
SH, er með námskeið í Ásvallalaug,  
Sundhöllinni og Lækjarskólalaug í sumar.
Námskeiðin eru fyrir börn á aldrinum 4-10 ára 
og standa yfir í tvær vikur eða 9-10 skipti.

Nýtt!
Sundknattleiksnámskeið fyrir 

8-10 ára og 10 ára og eldri

Allar upplýsingar um sumarsund Sundfélags Hafnarfjarðar  
og innritun verða á heimasíðu á heimasíðu SH www.sh.is

Tímabil í boði:
13. – 24. júní
27. júní – 8. júlí
11. – 22. júlí
25. júlí – 5. ágúst

Gatan sem gerði mig 
að úthverfakonu 
Gatan mín er svo falleg að 

þegar ég ók inn hana í fyrsta 
sinn vissi ég að þarna ætlaði 

ég að eiga heima. Þannig var að við 
maðurinn minn vorum á rúntinum 
2010, einhverra hluta vegna vorum 
við í Ásunum í Garðabæ sem ég hafði 
nú ekki haft miklar mætur á áður. Við 
ókum fyrir tilviljun inn þennan botn-
langa og þegar ég sá húsið í endanum 
sagði ég: Heyrðu! Þetta er á sölu, ég 
sá það á fasteignavefnum um daginn.

Sumri var tekið að halla en allt var 
grænt og kraftmikið, í garðinum var 
hvíthærð falleg kona sem hafði byggt 
húsið ásamt manninum sínum. Hann 
var látinn, börnin flutt að heiman, 
henni farin að daprast sýn og húsið 
orðið of stórt. Eiginlega held ég að 
það hafi beðið mín þarna í enda 
götunnar í Melási í Garðabæ. Þótt 
það sé innst í botnlanganum er það 
númer 2, því lengi var gatan opin í 
báða enda. Sá endi sem ég bý í lá beint 
að Hafnarfjarðarveginum og gæti ég 
best trúað því að þá hafi gatan ekki 
verið jafn fáfarin og hlýleg og hún 
er í dag.

Þar sem húsið okkar er pínu á skjön 
við skipulagið höfum við tvær lóðir, 
börnin í götunni safnast því mikið 
saman í garðinum okkar og í enda 
götunnar til móts við húsið okkar. 
Þar leika þau í parís, einakrónu, lög-
gubófó og fleiri leikjum sem ég hélt 
að væru nær útdauðir, eða þar til ég 
flutti hingað.

Fólkið í götunni er sérlega elsku-
legt, ekki síst nágrannar mínir í næsta 
húsi sem hafa sýnt mér óendanlega 
þolinmæði þegar kemur að heimsku-
legum glappaskotum í garðyrkju, 
bílaviðgerðum, börnum sem læsa 
sig úti og köttum sem halda að það 
megi gera stykki sín í ruslaskotinu 
hjá þeim.

Útsýnið úr götunni virðist fagurt 
hvar sem maður stendur. Út um aust-
urgluggann blasa Heiðmörkin, Flata-
hraun, Bláfjöllin og reyndar sænska 
stoltið IKEA við, af suðursvölunum 
sé ég Hafnarfjörð og Keili gægjast á 
bak við grenitrén í garðinum, í vestri 
(maður verður nú aðeins að hagræða 
sér á hæðinni til að sjá það) eru Bessa-
staðir, Gálgahraun og aðrar dásemdir. 
Út um norðurgluggann sé ég svo rifs-
berjarunnana gá til veðurs til að meta 
hve mjög þeir ætla blómstra og fram-
leiða ber síðsumars, hvar rabbabarinn 
grær eins og í minningu frá því húsið 
stóð í Garðahreppi og matjurtagarður 
gömlu frúarinnar sem byggði húsið 
ásamt manni sínum bíður eftir að ég 
gefi mér tíma til að hreinsa frá jarðar-
berjaplöntunum og hegða mér eins og 
ærlegum garðeiganda sæmir.

Þetta er gatan sem gerði mig að 
úthverfakonu.

GATAN MÍN

Melás

Karen Kjartansdóttir, samskiptastjóri 
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi

Opið hús í Króki
Bærinn Krókur á Garðaholti er opinn  
alla sunnudaga í sumar klukkan 13-17. 

Krókur er lítill bárujárns-
klæddur burstabær sem 
var endurbyggður úr 

torfbæ árið 1923. Í Króki eru varð-
veitt gömul húsgögn og munir sem 
voru í eigu hjónanna Þorbjargar Stef-
aníu Guðjónsdóttur og Vilmundar 
Gíslasonar. 

Tilvalið er að fara í göngutúr um 
Garðaholtið og koma við í Króki í 
leiðinni. Einnig er hægt að leggja 
bílum við samkomuhúsið á Garða-
holti við gatnamót Garðavegar og 
Garðaholtsvegar. Nánari upplýsingar 
um Krók á vef Garðabæjar. 

Allir velkomnir, ókeypis aðgangur. 

Mikið verður um að vera við Flensborgarhöfn um helgina bæði í dag, laugardag, og á morgun sunnudag. 

Glæsilegri bauju hefur verið komið fyrir 
á þurru landi, á Bæjartorgi í Hafnarfirði, 
í tilefni af sjómannadeginum og hátíðar-
höldum helgarinnar.

Brettakúlan 2016 var hönnuð sérstaklega í 
tilefni sjómannadagsins 2016. Hún verður 
til sýnis og sölu í Íshúsi Hafnarfjarðar á 
vinnustofum hönnuðanna um helgina, 
þeirra Unnar Sæmundsdóttur hjá USart/
design og Jónínu Óskar Lárusdóttur hjá 
Bifurkollu. Brettið er í skötulíki og kúlan 
tilvalin fyrir smjör, pestó eða hvaðeina.

Hátíðarhöldin fara fram við Flensborgarhöfn þar sem meðal annars verður hægt að 
fara í árabát og á skútu.

Vinnustofur hönnuða verða opnar alla 
helgina í Íshúsinu, þar sem margt áhuga-
vert er hægt að skoða.



Eignamiðlun ehf.
Grensásvegi 11,  
108 Reykjavík 
Sími 588 9090 
www.eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
GSM 899-1882
thorarinn@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Glæsilegar íbúðir
með mögnuðu útsýni
í Vesturbæ 
Hafnarfjarðar. 
 
 
Í fersku sjávarlofti 
og jaðri hraunsins í 
Vesturbæ Hafnarfjarðar 
bjóðum við glæsilegt 
húsnæði, aðeins spotta- 
korn 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.

Afhending áætluð  
í desember 2016

Eignamiðlun ehf.
Grensásvegi 11,  
108 Reykjavík 
Sími 588 9090 
www.eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi og nemi til lögg. fasteignasala. 
GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Urriðaholt er nýtt 
spennandi hverfi 
sem rís í Garðabæ. 
 
Í skjólsælum 
suðurhlíðum nýtur 
íbúðabyggðin útsýnis 
yfir Urriðavatn, 
skólar og önnur og 
samfélagsþjónusta 
verður á holtinu og 
atvinnuhúsnæði að 
norðanverðu þar sem 
Náttúrufræðistofnun 
Íslands hefur hafið 
starfsemi. Í Kauptúni er 
nú þegar risin verslunar- 
og þjónustukjarni í 
göngufæri fyrir íbúa 
hverfisins. 
 
· Stærð íbúða  
  frá 90 til 140 fm
 
· Þriggja til fjögurra     
  herbergja íbúðir

Afhending áætluð  
síðsumar 2016
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Vonandi könnumst við flest við að vera talin svolítið galin. Allavega 
svona stundum. Það er nefnilega hollt að falla ekki algjörlega inn 
í hópinn. Það er svolítið óspennandi.

Hjónin Elín Þorgeirsdóttir og Borgar Þorsteins-
son voru talin svolítið galin þegar þau keyptu það 
sem kallað hefur verið Veggjatítluhúsið í Hafnar-
firði, eins og Elín segir frá hér í forsíðuviðtalinu. 
Fólk hafði einfaldlega ekki trú á því að þau gætu gert 
neitt almennilegt við húsið sem var einstaklega illa 
farið og búið að rífa allt tréverk innan úr því vegna 
veggjatítlna. Þau létu sér ekki segjast, keyptu húsið, 
og eru búin að gera þetta að einu fallegasta húsi 
götunnar – húsið sem var svo ljótt að þau nánast 
skömmuðust sín fyrir það. Elín og Borgar hlustuðu ekki á úrtöluraddir 
annarra heldur treystu eigin hyggjuviti.

Þau komu, sáu og sigruðu.
Sömu sögu er að segja um fatahönnuðinn Andreu Magnúsdóttur, sem 

valin var bæjarlistamaður Garðabæjar. Reyndar var líklega enginn sem 
taldi hana galna, en fólk hafði ekki beint mikla trú á því að hún næði 
að sjá fyrir sér sem fatahönnuður. Foreldrar hennar hvöttu hana hins 
vegar áfram og aldrei fékk hún að heyra frá þeim að eitthvað væri ekki 
mögulegt. Andrea treysti líka á sjálfa sig, hún fylgdi hjartanu. Núna er 
hún einn farsælasti fatahönnuður okkar Íslendinga. Hún hefur lengi 
rekið fataverslun í Hafnarfirði en hana dreymir um að opna líka búð í 
Reykjavík. Og – ég er handviss um að það gerir hún einn daginn. Því 
hún trúir líka á sjálfa sig.

Við getum margt lært af þessu hugrakka fólki sem lét samfélagið ekki 
sníða sér box heldur bjó til sitt eigið rými, skapaði sín eigin tækifæri. 
Höfum það hugfast um helgina, jafnvel þó að við eigum eftir að verja 
mestum okkar tíma niðri við Flensborgarhöfn þar sem hátíðarhöldin vegna 
sjómannadagsins verða. Ekki bara á sjómannadaginn sjálfan heldur líka 
í dag, laugardag. Það má segja að Hafnfirðingar hafi þarna líka brotist 
út úr skelinni og sett í annan gír. Hátíðarhöld vegna sjómannadagsins 
þurfa ekkert endilega að vera bara í einn dag. Ekki ef mann langar að 
hafa þau í tvo daga.

Gleðilegan sjómannadag!
Erla Hlynsdóttir

Gott að vera galin
LEIÐARI
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Athugasemd frá Hafnarfjarðarbæ vegna aðsendrar greinar

Skólamatur skiptir- 
sannarlega máli
Rétt þykir að koma á fram-

færi leiðréttingu vegna 
staðreyndavillna í grein á 

baksíðu Hafnarfjarðar & Garðabæj-
arblaðs þann 21. maí síðastliðinn. 
Þar kemur fram, að bæjaryfirvöld í 
Hafnarfirði hafi ákveðið að segja upp 
samningum við matreiðslufólk í mötu-
neytum grunnskólanna í bænum. Hið 
rétta er, að allir skólar í Hafnarfirði, 
að undanskildum Hraunvallaskóla og 
Ásvallaskóla, bjóða í dag upp á mat 
frá fyrirtækinu Skólamat og hafa gert 
um árabil. Þjónustan var boðin út á 
sínum tíma og er þessa dagana verið 
að bjóða hana út aftur, gagngert til að 

viðhafa góðar rekstrarvenjur og tryggja 
að hún verði sem best hvað varðar m.a. 
gæði og að hún sé aðlöguð breyttum 
aðstæðum hverju sinni. 

Útboð á mat í skólum bæjarins 
byggir á ítarlegum útboðsskilmálum 
sem fyrirtækjum, sem taka þátt í 
útboði, er skylt að uppfylla. Þannig 
er ekki rétt að lægsta tilboði í mat í 
skólunum sé tekið, heldur eru einungis 
þau tilboð gild sem uppfylla allar þær 
kröfur sem settar eru fram í útboðsskil-
málum. Áslandsskóli hefur sjálfur séð 
um matreiðslu og framleiðslu á mat til 
nemenda og kennara. Fyrirkomulagið 
hefur reynst vel og þjónustan mikið 

notuð. Hraunvallaskóli hefur einnig 
haft þennan háttinn á, en þar hefur 
þjónustan ekki verið nýtt sem skyldi 
og fyrirkomulagið ekki reynst eins vel. 

Niðurstöður úr m.a. Skólapúlsi 
fyrir Hraunvallaskóla kölluðu eftir 
breytingum auk þess sem foreldrar og 
kennarar hafa líka óskað eftir breyttu 
fyrirkomulagi. Skólastjórnendum var 
falið að taka ákvörðun um framhaldið 
og var það mat þeirra eftir samtal við 
viðeigandi aðila, að taka þátt í útboði 
með hinum skólunum, í þeirri von að 
fleiri nemendur og kennarar fari að 
nýta sér þjónustuna. Því var þetta skref 
til breytinga stigið. 

Það er mikilvægt að hið rétta 
komi fram í þessu og að bæjarbúar 
séu vel upplýstir þannig að samtal 
og umræða í samfélaginu byggi ekki 
á misskilningi. 

– Frá Árdísi Ármannsdóttur, sam-
skiptastjóra Hafnarfjarðar. 

Skráning hafin í skólagarða Garðabæjar

Skráning er hafin í skólagarða 
Garðabæjar við Silfurtún, fyrir 
neðan leikskólann Bæjarból. 

Garðarnir verða opnir kl. 8-16 alla 
virka daga og opnir öllum börnum 
í Garðabæ. Þátttökugjald er 4.500 
krónur, innifalið eru plöntur og út-
sæði auk áburðar og annars sem þarf 
til að rækta fallegan og gómsætan garð. 
Starfsfólk verður þar í allt sumar til að 
aðstoða börnin við garðræktina. Til að 
skrá sig þarf bara að mæta, foreldrar og 
fjölskyldur eru velkomin með börn-
unum. 

Fjölskyldugarðarnir í Hæðahverfi 
eru líka tilbúnir til útleigu. Þar er um 
að ræða 3x5 m garða og kostar 4.500 
krónur að að taka hvern reit á leigu. 
Í görðunum er snyrting og hægt að 
fá lánuð áhöld og vatn til vökvunar. 
Skráning í garðana er í þjónustuveri 
Garðabæjar í síma 525-8500 eða með 
því að senda skilaboð á gardabaer@
gardabaer.is. 

Menningar- 
miðstöðin Gúttó
Í Góðtemplarahúsinu að Suðurgötu 

7 hefur Byggðasafn Hafnarfjarðar 
sett upp sýninguna Gúttó – Hús 

templara, vagga félags- og menn-
ingarlífs í 130 ár þar sem ljósi er 
varpað á sögu Góðtemplarareglunnar 
í Hafnarfirði og það mikla félags- og 
menningarstarf sem unnið hefur verið 
í húsinu í gegnum tíðina. 

Góðtemplarastúkan Daníelsher er 
elsta starfandi félag í Hafnarfirði og 
Góðtemplarahúsið elsta samkomuhús 
á landinu. Gúttó er nátengt menn-
ingar- og félagsstarfi í bænum allan 
sinn aldur. Hugmyndin að byggingu 
þess kom fram 4. október 1885 á fundi 
stúkunnar Morgunstjörnunnar og var 
húsið vígt 17. desember árið eftir við 
mikil hátíðarhöld. 

Góðtemplarahúsið í Hafnarfirði er 
fyrsta húsið sem Góðtemplarar reistu 
hér á landi fyrir starfsemi sína. Húsið 
þótti stórt, rúmaði um 300 manns, og 
segir sagan að nær allir Hafnfirðingar 
hafi komist þar fyrir í einu. Þá bjuggu 
rúmlega 400 manns í Hafnarfirði. 

Húsið var fyrsta eiginlega samkomu-
hús Hafnfirðinga og um langan tíma 
miðstöð allrar menningar í bænum. 
Þar fór fram mikið félagsstarf, fundir 
og skemmtanir, þar voru flutt leikrit og 
haldnar söngskemmtanir og dansleikir. 
Í húsinu var fyrsti fundur bæjarstjórnar 
og um tuttugu ára skeið var bæjarstjórn 

þar með fundi sína. Veturinn 1907-08 
var kennaraskóli Flensborgarskólans í 
húsinu. Þar voru einnig stofnuð nokkur 
félög. Má þar nefna Verkamannafélagið 
Hlíf og Sjómannafélag Hafnarfjarðar. 

Sýningin í Gúttó var opnuð á 108 
ára afmælisdegi Hafnarfjarðarbæjar 
á miðvikudag, 1. júní, og verður hún 
opin allar helgar í sumar klukkan 11 
til 17. Aðgangur er ókeypis. 

Starfsfólk Byggðasafns Hafnarfjarðar tekur vel á móti gestum sem koma á sýninguna.
 Myndir/Hafnarfjörður

Sýningin heitir Gúttó – Hús templara, 
vagga félags- og menningarlífs í 130 ár.

Til hamingju 
með afmælið!
Hafnarfjörður fagnaði 108 

ára kaupstaðarafmæli núna 
þann 1. júní, en þann dag 

árið 1908 fékk bærinn (loksins) kaup-
staðarréttindi, sá fimmti í röðinni 
hérlendis. 

Lengi hafði Hafnarfjörður þá sér-
stöðu meðal íslenskra byggðarlaga, 
að aðalatvinnuvegurinn var ekki 
landbúnaður, eins og víðast, heldur 
sjávarútvegur. Meðal annars þess 
vegna kom fram mikill vilji þegar á 
seinni hluta 19. aldar að gera Hafnar-
fjörð að sérstöku sveitarfélagi, en það 
var ekki fyrr en áratugum síðar að 

sá áfangi náðist. Fram að því var 
Hafnarfjörður hluti af Álftaneshreppi 
og síðar Garðahreppi. Eftir nokkrar 
tilraunir voru kaupstaðarréttindi 
Hafnarfjarðar samþykkt á Alþingi 
árið 1907 og tóku gildi 1. júní 1908. 

Á þeim 108 árum sem liðin eru frá 
því að Hafnarfjörður fékk kaupstaðar-
réttindi hefur afskaplega margt breyst 
og vaxið út og suður. Bæði fólki og 
fyrirtækjum hefur fjölgað í takti við 
breytta tíma og hvers konar umsvif 
aukist. Bæjarbúum hefur fjölgað úr 
1.469 í ríflega 28 þúsund og fyrirtækin 
eru orðin kringum 1.200 talsins. 



Full búð af nýjum vörum
 - sumarkjólarnir komnir - 

Dömufatnaður  Skart Fylgihlutir   Gjafavara

20% afsláttur
af ítölskum hörfatnaði

2. - 4. júní
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Fata- og tískuhönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir, sem hannar undir nafninu AndreA, 
er bæjarlistamaður Garðabæjar í ár. Hún ólst upp við að allir á heimilinu kunnu að 
sauma og hélt lengi vel að allir saumuðu fötin sín sjálfir. Andrea var aðeins sex ára 
þegar hún eignaðist sína fyrstu saumavél. Hún segir mikinn heiður að hafa verið valin 
bæjarlistamaður. 

Fatahönnuður valinn
bæjarlistamaður
„Þetta er auðvitað mikill heiður. Ég er líka mjög stolt af Garðabæ að hafa 
farið svona út úr boxinu,“ segir Andrea Magnúsdóttir fata- og tísku-
hönnuður, sem er bæjarlistamaður Garðabæjar árið 2016. Tilkynnt var um 
val á bæjarlistamanni á menningaruppskeruhátíð bæjarins, sem haldin var 
í samkomuhúsinu á Garðaholti 26. maí. „Í Fjölbrautaskóla Garðabæjar er 
ein flottasta fatahönnunardeild landsins, og líka er Hönnunarsafn Íslands 
í bænum. Mér finnst kúl að Garðabær hafi þorað að velja fatahönnuð 
sem bæjarlistamann og ég vona að það verði fleiri fatahönnuðir sem fái 
þennan heiður,“ segir hún. 

Andrea lauk stúdentsprófi frá Fjöl-
brautaskólanum í Garðabæ árið 1995 
þar sem hún tók fyrstu áfangana í 
fatahönnun undir leiðsögn Ásdísar 
Jóelsdóttur. Árið 2009 útskrifaðist hún 
með fyrstu einkunn í diplómanámi í 
fatahönnun frá Margrethe-Skolen í 
Kaupmannahöfn. 

Allt frá unglingsaldri hefur Andrea 
starfað í tísku- og fatageiranum. Hún 
vann til margra ára hjá NTC, lengst 
af sem innkaupastjóri ásamt því að 

hanna fatnað og fatalínur og taka þátt 
í framleiðslu þeirra. Árið 2004 stofnaði 
hún fatamerkið og fyrirtækið Júníform 
ásamt Birtu Björnsdóttur, sem tók við 
rekstrinum þegar Andrea hélt utan til 
náms árið 2007. 

Samstarf við Nike
Þegar Andrea var við nám í fata-
hönnun í Kaupmannahöfn byrjaði 
hún að hanna og selja fatnað undir 
eigin nafni – AndreA. Að loknu námi 

flutti hún aftur heim í Garðabæ og opn-
aði árið 2009 verslun og saumastofu 
með hönnun sinni við Strandgötu í 
Hafnarfirði. „Margir halda að ég sé 
Hafnfirðingur út af því að búðin er þar, 
en ég er uppalin í Garðabæ.“

Undir merkinu AndreA er hann-
aður kvenfatnaður og fylgihlutir eins 
og töskur og skart og líka er hún með 
sérstaka heimilislínu með teppum úr 
íslenskri ull og púðum. Einnig hafa 
vörumerkið By Black og barnafatalínan 
Mínímí litið dagsins ljós. 

Andrea hélt sína fyrstu tískusýningu 
sem bar yfirskriftina I‘m coming out 
vorið 2014 fyrir fullu húsi í Hafnarborg 
í Hafnarfirði. Árið 2015 var hún í hópi 
tíu hönnuða/listamanna sem tóku þátt 
í samsýningunni Villt hreindýr sem var 
sett upp í Hörpu. Það ár vann Andrea 
einnig samvinnuverkefni með íþrótta-
vöruframleiðandanum Nike undir 
nafninu Nike x Andrea. Þá hannaði 

hún kjól sem Signý Guðlaugsdóttir 
hönnuður og ljósmyndari klæddist á 
Óskarsverðlaunahátíðinni það árið. 
Einnig hefur Andrea hannað fatnað 
á konur á öllum aldri fyrir hin ýmsu 
tilefni. 

Amma og langamma klæð-
skerar
„Við reynum alltaf að eiga til föt fyrir 
konur til að klæðast við fínni tilefni. 
Við eigum til að mynda alltaf til síð-
kjóla. Yfirleitt erum við litaglöð og 
notum mikið af mynstrum sem við 
búum til sjálf. Mér finnst konur alltaf 
flottastar þegar þeim líður vel. Ég geri 
því ekki föt sem eru of þröng heldur 
læt þau falla áreynslulaust að líkam-
anum. Við reynum að gera föt sem 
klæða allar konur. Ég hlusta líka vel á 
viðskiptavinina.“

Fatahönnunin er Andreu í blóð 
borin og lengi vel hélt hún að allir 
saumuðu fötin sín sjálfir. „Ég er alin 
upp við þetta. Amma mín er klæðskeri 
og langamma mín í hinni ættinni var 
klæðskeri. Það kunna allir í minni fjöl-
skyldu að sauma og ég hélt að þetta væri 
þannig hjá öllum. Frá því ég var pínu-
lítil var allt sérsaumað á mig, hvort sem 
það var kjóll, skíðagalli eða upphlutur. 
Ég bara stóð uppi á borði og sneri mér 
í hring á meðan fötin voru næld utan á 
mig. Þegar mig langaði í nýjan kjól gat 
ég haft skoðun á því hvernig hann átti 
að vera og lærði þannig ung skapandi 
hugsun. Ég fékk fyrstu saumavélina 
mína þegar ég var sex ára og þegar ég 
útskrifaðist sem stúdent frá FG fékk 
ég overlock-saumavél í útskriftargjöf. 
Þegar ég var yngri ætlaði ég alltaf að 
verða búðarkona og ég er það núna á 
ákveðinn hátt,“ segir hún. 

Andrea er þakklát fyrir að í upp-
eldinu fékk hún aldrei að heyra að eitt-
hvað væri ekki hægt og aldrei sögðu 
foreldrar hennar að það væri ekki hægt 
að lifa af því að vera fatahönnuður, þó 
að hún hafi fengið að heyra slíkt frá 
öðrum. 

„Það mikilvægasta er að vinna 
við það sem þú elskar. Stundum er 
krökkum stýrt í ákveðnar áttir sem 
samrýmast ekki þeirra hæfileikum 
og áhugasviði, vegna þess að ástríða 
þeirra liggur á sviði sem er ekki endi-
lega ábatasamt fjárhagslega. Það hefur 
hleypt mér langt í mínu starfi að ég 
hugsa aldrei að eitthvað sé ekki mögu-
legt. Ég er að æfa mig að tala svona líka 
við mín börn,“ segir Andrea, sem á 17 
ára son og 10 ára dóttur. 

Sonurinn er í FG en var áður í 
Garðaskóla, og segir Andrea það 
hafa verið mjög notalegt að rekast á 

gamla kennara sína á göngum skól-
ans. Dóttirin er í Flataskóla og þrátt 
fyrir ungan aldur sér Andrea margt hjá 
henni sem einkenndi hana sjálfa sem 
barn. „Hún gengur um með mynda-
vél, tekur kannski mynd af fiðrildi og 
spyr okkur foreldrana hvort þetta gæti 
ekki verið flott mynstur á flík,“ segir 
hún, en eiginmaður Andreu er graf-
ískur hönnuður og hannar mynstrin 
á flíkurnar. 

Hlýnaði um hjartarætur
Andrea sér sjálf mynstur út um allt 
en telur það ekki endilega vera með-
fæddan hæfileika, heldur fylgi það því 
að vera sífellt að vinna með mynstur. 
„Ég sé kannski dekkjafar í snjónum og 
hugsa með mér að það gæti komið vel 
út sem mynstur á kjól. Hönnunarferlið 
allt er mjög skemmtilegt. Stundum 
gengur það hratt fyrir sig en stundum 
tekur það marga mánuði. Mér finnst 
best að fá að gleðja konur og gera þær 
enn fínni. Það er mjög gefandi. Mér 
finnst líka alltaf gaman að rekast á 
ókunnugar konur á förnum vegi sem 
eru í flík eftir mig. Þegar ég var að byrja 
í þessum bransa þurfti ég nánast að 
stoppa mig af til að fara ekki alltaf að 
tala við þær, en núna er ég orðin vanari 
þessu,“ segir hún og kímir. 

Það sem Andreu þótti allra vænst 
um við að vera valin bæjarlistamaður 
Garðabæjar var sú staðreynd að fjöldi 
kvenna tilnefndi hana. „Mér hlýnaði 
virkilega um hjartaræturnar þegar ég 
sá þetta. Þetta er það sem mér þykir 
vænst um, “ segir hún. 

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. 

Andrea Magnúsdóttir leggur áherslu á að hanna fatnað sem hentar öllum konum og 
veit fátt betra en að gleðja konur og gera þær enn fínni.  Mynd/Aldís Pálsdóttir

Kjóll úr nýjustu línunni sem AndreA sendi 
frá sér. Mynd/Aldís Pálsdóttir
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Við Norðurbakka 7-9 í Hafnarfirði eru að rísa tvö glæsileg 
fjölbýlishús með samtals 72 íbúðum. Staðsetning húsanna er 
við höfnina í Hafnarfirði, á móti suðri og í göngufæri við alla 

þjónustu. Húsin eru 4 og 5 hæðir með lyftu og innangengt er úr hverju 
stigahúsi í sameiginlegan bílakjallara sem er undir og á milli húsanna.

Sérstæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðunum. Þrír stigagangar eru í 
hvoru húsi með 2 til 4 íbúðum á hæð. Nýtískuleg hönn-
un er á húsunum sem eru teiknuð af PK arkitektum, og 
byggð af VHE ehf. þar sem allur frágangur er til fyrir-
myndar.

Nálægð við höfnina, eldri hluta bæjarins og miðbæj-
arkjarnan gerir staðsetningu húsanna einstaka. Góðar 
gönguleiðir og hjólaleiðir eru meðfram sjávarsíðunni út 
á Álftanes.

Í næsta nágrenni er fjöldi kaffihúsa og veitingastaða. 
Verslun og þjónusta er að finna í næsta nágrenni, t.d. 
sundhöll, söfn, kvikmyndahús, bókasafn o.fl. Góð bíla-
stæði og aðkoma við húsin.

Fáar íbúðir eftir

Traustur 
byggingaraðili

Eiríkur S. Sigfússon
Löggiltur fasteignaasali
GSM 862 3377
eirikur@as.is

Aron Freyr Eiríksson
Lögg. fast.sali og leigumiðlari
GSM 772 7376
aron@as.is

Jónas Hólmgeirsson
Sölustjóri
GSM 892-1243
jonas@as.is

Allar nánari upplýsingar veita:

Sími 520 2600
Fjarðargötu 17  

www.as.is
Kári Halldórsson, lögg. fast.sali

Einstök staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar
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VERIÐ VELKOMIN 
Á HIÐ ÁRLEGA 

SJÓMANNADAGSKAFFI 
SUNNUDAGINN 5. JÚNÍ
Frá klukkan 13:00 til 17:00  
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Margir héldu að hjónin Elín Þorgeirsdóttir og Borgar Þorsteinsson væru galin þegar 
þau keyptu það sem löngum hefur verið kallað Veggjatítluhúsið í Hafnarfirði. Elín er 
hins vegar sannfærð um að þarna hafi aldrei verið neinar veggjatítlur heldur hafi húsið 
einfaldlega verið orðið svona fúið af raka. Þau hafa tekið húsið algjörlega í gegn, og 
þrátt fyrir að það hafi áður verið með ljótustu húsum bæjarins telja þau það núna með 
þeim flottustu. Elín og Borgar hafa alltaf lifað óhefðbundnu lífi. Þau hafa síðustu ár 
starfað hjá orkufyrirtæki í Kenía og bjóða Íslendingum upp á safaríferðir í Afríku. 

Fólk taldi okkur galin
„Fólk hélt að við værum galin þegar við keyptum þetta hús,“ segir Elín 
Þorgeirsdóttir, sem ásamt Borgari Þorsteinssyni eiginmanni sínum keypti 
fyrir þremur árum húsið að Hverfisgötu 41a í Hafnarfirði, sem löngum 
hefur verið kallað Veggjatítluhúsið. Ástæða viðurnefnisins er sú, að árið 
2008 datt íbúi niður gegnum gólfið, að því er sagt var vegna veggjatítlna. 
Allt tréverk var rifið innan úr húsinu og brennt á þrettándabrennu Hauka 
í ársbyrjun 2009. 

Elín hefur hins vegar miklar efasemdir 
um að þarna hafi nokkurn tímann verið 
veggjatítlur; nefnir því til staðfestingar 
að aldrei hafi fundist veggjatítlur að 
Hverfisgötu 41, en húsin eru sambyggð. 
„Þetta var bara fúi, húsið var illa byggt 
og míglak. Auðvitað er líf í fúa, en ég 
hef enga trú á að hér hafi nokkru sinni 
verið veggjatítlur.“

Jólapakkinn okkar
Borgar eiginmaður Elínar er smiður og 
hefur haft veg og vanda af umbreytingu 
hússins á þeim þremur árum sem liðin 
eru frá kaupunum. Þegar þau keyptu 
Hverfisgötu 41a voru þau búsett í næstu 
götu en keyptu síðar sambyggða húsið 
númer 41 og munaði miklu að geta 
búið þar meðan á framkvæmdum stóð. 

„Við erum afskaplega ánægð með 
hvernig hefur tekist til. Húsið var ekki 
í góðu ástandi þegar við keyptum og 
við litum eiginlega frekar á þetta sem 
lóðarkaup en húsakaup. Borgar hafði 
haft auga á húsinu í nokkurn tíma, en 
við gerðum líka upp síðasta hús sem við 
bjuggum í. Þetta hús var bara gjörónýtt 
og mikið lýti á götunni. Það var ekkert 
skemmtilegt að eiga ljótasta húsið í göt-
unni,“ segir Elín og hlær við, en bætir 
við að það hafi verið eins og að taka 
utan af jólapakka þegar stillansarnir 
voru fjarlægðir eftir að hafa staðið við 
húsið í meira en tvö ár. 

Framkvæmdunum er í raun rétt að 
ljúka og ekki margir sem hafa komið 
í húsið eftir breytingarnar. „Það eru 
bara okkar nánustu sem hafa komið 
hingað. Það verður gaman að fá fólk í 
heimsókn,“ segir hún. 

Með annan fótinn í Afríku
Elín er raunar nýkomin frá Afríku 
þegar hún tekur á móti blaðamanni, 
en þau hjónin hafa síðustu ár starfað 
hjá orkufyrirtæki í Kenía, hann sem 
smiður en hún sem skrifstofustjóri. 
„Við búum þar á verndarsvæði með 
gíraffa og flóðhesta í bakgarðinum. 
Þetta er mikið ævintýri,“ segir hún. Þau 
hafa því flakkað mikið á milli heims-
álfa að undanförnu, þó að flakkið hafi 
raunar byrjað löngu áður en þau fóru 
að vinna hjá orkufyrirtækinu. 

„Við höfum verið með annan fót-
inn í Afríku í tvo áratugi, en árið 1997 
byrjuðum við að fara með Íslendinga 
í safaríferðir til Austur-Afríku. Borgar 

hafði áður ferðast til Afríku og orðið 
alveg heillaður. Árið 1997 keyrðum við, 
öll fjölskyldan, á gömlum Land Rover 
frá Danmörku um Austur-Evrópu og 
enduðum í Afríku. Synir okkar voru 
með í för, annar níu ára og hinn níu 
mánaða, en síðan þá hefur einn sonur 
bæst við. Þarna fengum við líka að 
heyra að við værum galin, að fara með 
ungbarn í svona ferðalag á gömlum 
bíl,“ segir Elín, og grínast með að þau 
séu orðin alvön slíkum upphrópunum. 
„Við höfum ekki lifað hefðbundnu lífi, 

en við lifum því lífi sem hentar okkur 
og erum mjög ánægð.“

Að undanförnu hafa þau dvalið í 
Kenía um þrjár til fjórar vikur, verið á 
Íslandi í tvær vikur, og farið svo aftur 
út. Þannig hefur rútínan verið. Ferða-
lagið tekur um sólarhring og þau milli-
lenda alltaf í Dubai þar sem þau gista 
á flugvellinum. Elín setur nokkra sæl-
gætismola í skál, en á bréfinu stendur 
Chocodate og þar fyrir ofan með litlum 
stöfum Arabian Delights. „Fáðu þér 
Dubai-nammi! Við kaupum þetta 
alltaf á flugvellinum. Þetta eru döðlur, 
möndlur og súkkulaði. Mjög hollt allt 
saman,“ segir hún kímin. 

Hættu við að selja  
gistiheimilið
Safaríferðirnar hafa alltaf verið auka-
búgrein hjá þeim hjónum og þegar 
synirnir voru yngri var yfirleitt annað 
þeirra heima með drengina sem gengu 
allir í Lækjarskóla. „Það er langt síðan 
við höfum verið með stórar ferðir út. 
Oft eru þetta hópar sem vilja koma til 
Kilimanjaro, en almennt förum við um 
Kenía, Rúanda, Úganda og Tansaníu. Öll 
fjölskyldan er alveg heilluð af Afríku. 
Það er eins og það sé eitthvað í blóðinu 
sem kallar alltaf á okkur aftur. Náttúran, 
dýralífið og mannlífið er alveg einstakt.“

Svona leit húsið út skömmu eftir að framkvæmdir hófust. Þá hafði allt tréverk verið 
rifið innan úr því.

Þau réðust sannarlega ekki á garðinn þar sem hann var lægstur þegar þau ákváðu að 
taka þetta hús í gegn.

Elín Þorgeirsdóttir segir að þau hafi haft augastað á húsinu um tíma áður en þau keyptu. 
Þau gerðu líka upp síðasta hús sem þau bjuggu í.



Sumartilboð 
á garðhúsum
Sýningarhús uppsett 
inni á göngugötu 
Garðatorgs í Garðabæ
Tökum við pöntunum á  
kofaroghus@kofaroghus.is

Brekka 34+ 9 fm.
Bjálkaþykkt 34mm
Áður 399.000 kr. 
Tilboð 299.000 kr.

Naust 14,44 fm.
Bjálkaþykkt 34mm
Áður 459.000 kr. 
Tilboð 321.300 kr.
(kemur án gólfs)

Gildir á 

meðan 

birgðir 

endast
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Þetta er þó ekki allt sem þau hafa 
haft fyrir stafni síðustu ár – að gera upp 
hús, vinna hjá orkufyrirtæki í Afríku 
og fara með Íslendinga í safaríferðir – 
þau hafa rekið gistiheimili í Hrífunesi 
í Skaftártungu síðan 2007. „Þetta var 
ekki þekktur áningastaður þegar við 
tókum við, en nú eru allir bæirnir í 
Hrífunesi tengdir ferðamennsku og 
vertíðin hjá okkur þar er núna að 
byrja,“ segir Elín. 

Þarna reka þau gistiheimilið Guest-
house Glacier View þar sem útsýni 
er yfir bæði Vatnajökul og Mýrdals-
jökul. „Við ætluðum um tíma að setja 
gistiheimilið á sölu til að fá smá frí en 

þegar við svo komum aftur í Hrífunes 
hættum við snarlega við það. Þetta var 
einfaldlega of fallegur staður. Auðvitað 
er algjörlega dæmigert fyrir okkur að 
ætla að selja gistiheimilið en hætta svo 
við það,“ segir hún. 

Núna tekur Elín upp tölvuna og sýnir 
mér gamlar myndir af Veggjatítluhús-
inu fræga, sem sýna enn betur þær 
breytingar sem hafa átt sér stað. „Næst 
á dagskrá er svo að vinna í lóðinni. Við 
þurfum líka að setja upp myndir og 
laga alls konar smotterí hér inni. En 
húsið er núna orðið að reisulegu og 
flottu húsi sem við erum mjög stolt af. “

Erla Hlynsdóttir

Notast var við einfaldan stiga til að komast milli hæða því allt annað hafði verið rifið út.

Eldhúsinnréttingarnar eru einkar glæsilegar og væntanlega fáir sem hefðu ímyndað sér 
fyrir nokkrum árum að bráðum yrði svona um að litast í Veggjatítluhúsinu.

Einstaklega bjart er yfir á efri hæðinni, enda gluggarnir stórir, og þannig fær náttúrulega birtan að njóta sín.

Stíll hjónanna fær hér að njóta sín. Gólfteppið er með afrísku mynstri og setur mikinn 
svip á setkrókinn.

Elín segir að þegar hún sá þennan hefilbekk hafi hún strax viljað nýta hann sem húsgagn. 
Kýrhornið fluttu þau inn frá Afríku fyrir mörgum árum.



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
/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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Hjá Pallett kaffikompaní við Strandgötu er borið fram hágæðakaffi frá sælkerakaffi-
brennslum. Eigendurnir Pálmar Þór Hlöðversson og David Anthony Noble hafa báðir 
mikla reynslu úr kaffibransanum. David nýtur sín í eldhúsinu og töfrar meðal annars 
fram vegan gulrótaköku og nautakinnakássu og síðast en ekki síst enskar skonsur, 
sem eru mjög vinsælar. 

Gæðakaffi og „comfort food“
„Á Pallett er lagt mikið upp úr því 
að bera fram hágæðakaffi, lagað á 
fagmannlegan hátt. Til að mynda er 
einungis notað kaffi frá sælkerakaffi-
brennslum, íslenskum og erlendum, 
en það er breytilegt hvaða kaffi-
brennslur Pallett verslar við,“ segir 
Pálmar Þór Hlöðversson, sem rekur 
Pallett kaffikompaní við Strand-
götuna í Hafnarfirði ásamt David 
Anthony Noble. Pálmar er fjórfaldur 
Íslandsmeistari í kaffigreinum og 
hefur verið í kaffibransanum í níu 
ár. David hefur verið í sama bransa í 
ellefu ár og meðal annars verið dóm-
ari í kaffikeppnum. „Ekki þó þeim 
sem ég vann,“ tekur Pálmar fram 
og brosir. David hefur þekkinguna 
á matargerð frá mömmu sinni og 
ömmu í Englandi og býr til dýrindis 
enskuskotið „comfort food.“
Í raun er Pallett kaffikompaní í dag 
afsprengi tveggja kaffihúsa – gamla 
Palletts og Litla bóndabæjarins. Litli 
bóndabærinn var espresso bar og eldhús 
sem David stofnaði árið 2010. Þar var 
allt bakkelsi lagað frá grunni á staðnum. 

Pallett opnaði fyrst á Norðurbakka 
árið 2012 og var markmiðið að upp-
hefja kaffimenninguna í Hafnarfirði og 
gefa Hafnfirðingum og nærsveitungum 
breiðari flóru af kaffihúsum. Síðan flutt-
ist kaffihúsið núna í haust í núverandi 
húsnæði að Strandgötu 75. Kveikjan 

að flutningnum var fyrst og fremst að 
hafa stórt og gott eldhús svo auka mætti 
framleiðslu á kræsingum Davids. Hjá 
aðdáendum Litla bóndabæjarins var 
mikil eftirvænting og viðtökurnar hafa 
ekki látið á sér standa. 

„Við reynum að bjóða meðlæti sem 
ekki allir aðrir eru með. Allt er unnið 
frá grunni á staðnum, fyrir utan súr-
deigsbrauðið í samlokurnar. Við erum 
með glútenlausar brownies, vegan gul-
rótaköku, nautakinnakássu og enskar 
skonsur, og síðast en ekki síst enskar 
bökur – pasties and pies – bæði með 
kjöt- og grænmetisfyllingu, sem eru 
virkilega vinsælar hjá okkur. Líka erum 
við með breitt úrval af íslenskum hand-

verksbjór og nokkrar sortir af léttvíni, 
svo flestir ættu að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi,“ segir Pálmar. 

Þeir þurftu stórt og gott eldhús undir 
baksturinn hans Davids og urðu ein-
faldlega ástfangnir þegar þeir skoðuðu 
staðinn þar sem Pallett er nú. „Þarna 
erum við með talsvert fleiri sæti en á 
gamla staðnum, en samt rýmra um þau, 
og góð bílastæði beint fyrir utan. Þá er 
útsýnið alveg hreint gullfallegt og æðis-
lega falleg sólsetur yfir sumartímann 
beint fyrir utan gluggann.“

Félagarnir deila hér uppskrift að 
enskum skonsum (e. scones). Þær eru 
ein vinsælasta söluvaran hjá þeim og 
koma skemmtilega á óvart. 

Enskar skonsur
1. Hitið ofn að 220°C. Sigtið lyftiduft 

og hveiti í skál og blandið smjörinu 
saman við með fingrunum þangað 
til blandan minnir á fína brauð-
mylsnu.

2. Bætið 1 bolla mjólk saman við og 
blandið snögglega með hníf þar til 
blandan er orðin að mjúku degi. 
Bætið lítillega við mjólk ef þörf er 
á. Hnoðið nokkrum sinnum.

3. Stráið hveiti á borðplötu og fletjið 
skonsudegið út og skerið út hringi 
ca. 6-8 cm í þvermál. Leggið á 
hveitistráða bakstursplötu, penslið 
með mjólk og bakið í 10 mínútur 
eða þar til skonsurnar eru gullin-
brúnar.

4. Fjarlægið skonsurnar úr ofninum 
þegar þær eru tilbúnar og leyfið að 
kólna. Ef þær eru lagðar á grind 
mynda þær stökka skorpu, en ef 
hreint viskastykki er lagt yfir verða 
þær mjúkar – prófið bæði!

Hugmynd að framreiðslu:
Samkvæmt hefðinni eru enskar 
skonsur bornar fram með hleyptum 
rjóma (e. clotted cream). Þar sem 
hann fæst ekki svo auðveldlega á 
Íslandi má vel nota þeyttan rjóma, 
en við mælum með að hann sé svo 
þeyttur að hann myndi stífa toppa. 
Guðdómlegar með heimalagaðri 
hindberja- eða jarðarberjasultu. 
Þá má einnig gera sér að leik að 
bæta við rúsínum eða ávaxtaberki 
í skonsurnar.

Skerið skonsuna í tvennt og 
smyrjið hvorn helming með smjöri, 
svo sultu, og að lokum rjómalufsu.

HRÁEFNI
n3 bollar hvítt hveiti
n6 tsk lyftiduft
n75 g smjör
n1-1½ bolli mjólk
nmjólk til að pensla

Þeir Pálmar Þór Hlöðversson og David Anthony Noble reka Pallett kaffikompaní við 
Strandgötuna þar sem mikið er lagt upp úr góðu kaffi. Samtals hafa þeir verið í kaffi-
bransanum í tvo áratugi.

Enskar skonsur eru töluvert ólíkar þeim íslensku og koma skemmtilega á óvart. Sam-
kvæmt hefðinni eru þær bornar fram með hleyptum rjóma, en þar sem hann fæst 
ekki svo glatt á Íslandi mæla þeir með vel þeyttum rjóma í staðinn.



 

 

Frjálsíþrótta- og leikjanámskeið FH
www.fhfrjalsar.net

Sjáumst í Kaplakrika!

13. til 24. júní 
27. júní til 8. júlí 

2. til 12. ágúst

mán. –  fös. 
kl. 9-12 og
kl. 13 – 16

Námskeið:

Pizzuveisla 
í lok hvers 

námskeiðs.

Allir fá viður-
kenningar skjal

Hreyfing
Útivera

Fjör
Hollusta

Nánari upplýsingar eru veittar á www.fhfrjalsar.net og hjá umsjónar mönnum námskeiðanna, 
Umsjónarmenn námskeiðanna eru Dóra Hlín (dorahlin11@gmail.com), Arna Stefanía (arnastefania@
gmail.com) og Kolbeinn Höður (kolbeinn1995@gmail.com).

Hin vinsælu frjálsíþrótta- og leikjanámskeið á 
vegum frjálsíþróttadeildar FH verða haldin í 
sumar fyrir sex til tíu ára börn (fædd 2006-2010).
Námskeiðin verða haldin á frjálsíþróttavellinum 
og í nýja frjálsíþróttahúsinu í Kaplakrika.

Námskeiðin verða sem hér segir:
1. námskeið 13.júní - 24.júní - 9:00-12:00
2. námskeið 13.júní - 24.júní – 13:00-16:00
3. námskeið 27.júní - 8.júlí – 13:00 -16:00
4. námskeið 2.ágúst -12.ágúst – 9:00-12:00
5. námskeið 2.ágúst -12.ágúst – 13:00-16:00

Boðið er upp á barnagæslu milli klukkan
8 og 9 og 16 og 17.

Skráning fer fram á www.fhfrjalsar.net og 
www.fh.is/frjalsar. Einnig er hægt að skrá börnin í 
Kaplakrika, við upphaf  hvers námskeiðs.

Á námskeiðunum kynnast börnin ýmsum greinum 
frjálsíþrótta og fara í íþróttatengda leiki. 
Lögð er áhersla á að börnin hafi með sér hollt nesti.

Námskeiðsgjald er 10.000 kr. og 2.000 kr. afsláttur er 
veittur ef  skráð er á fleiri en eitt námskeið. 
Systkinaafsláttur: Greitt er fullt gjald fyrir eitt barn en 
veittur er 3.000 króna afsláttur fyrir systkini þess.
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Antoine Svanur er þrettán ára nemandi við 
Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann á eineggja 
tvíburabróður, Lucas Snæ. Pabbi þeirra er 
franskur og segir hann þá hafa farið líklega 
átján sinnum til Frakklands. Skemmtilegast við 
þau ferðalög er að hitta fjölskylduna, kynnast 
menningunni og skoða landið.

Talar þrjú 
tungumál
Nafn:
Antoine Svanur Liebing.
Aldur:
13 ára.
Skóli:
Víðistaðaskóli.
Uppáhalds bók:
Les ekkert mikið.
Uppáhalds bíómynd:
Deadpool. Hún er mjög fyndin.
Uppáhalds matur:
Pítsa með pepperóní og sveppum.
Hvað myndir þú gera ef þú værir bæj-
arstjóri í einn dag:
Láta skólann byrja seinna á morgnana.
Hver er helsta fyrirmynd þín:
Tónlistarmaðurinn J. Cole.
Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór:
Tónlistarframleiðandi, því mér finnst 
tónlist skemmtileg.

Helstu kostir þínir:
Ég tala þrjú tungumál, íslensku, ensku 
og frönsku.

Þeir bræður voru á forsíðu Barnablaðs 
Morgunblaðsins í fyrra eftir að hafa sýnt 
mynd á kvikmyndahátíð.

Antoine Svanur og Lucas Snær ásamt foreldrum sínum, þeim Nicolas Liebing og Esther Bíbí Ásgeirsdóttur.

Bræðurnir með mömmu við Eiffelturninn í París 2013. Pabbi er 
hinum megin við myndavélina.

Fjölskyldan tók Hrekkjavöku alla leið fyrir tveimur árum. Maður 
hefði ekki viljað mæta þeim í myrkri.
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Hljómsveitin Hórmónar sem sigraði á Músíktilraunum 
í vor fékk styrk til plötuútgáfu og tónleikahalds úr 
Hvatningarsjóði ungra listamanna í Garðabæ. Tilkynnt 
var um þetta á menningaruppskeruhátíð bæjarins. 
Þar voru einnig veittar viðurkenningar fyrir framlag til 
menningar og lista og skrifað undir samstarfssamning 
við félagið Grósku. 

Sigurvegarar á 
Músíktilraunum 
fengu útgáfustyrk
Tilkynnt var um úthlutun úr Hvatningarsjóði ungra listamanna í Garðabæ 
á menningaruppskeruhátíð bæjarins fyrir skömmu. Tveir hópar fengu 
styrki þetta árið. Hljómsveitin Hórmónar úr Garðabæ sem sló í gegn á 
Músíktilraunum í vor og fór þar með sigur af hólmi fékk styrk til plötuút-
gáfu og tónleikahalds. Gospelkór Jóns Vídalín sem er opinn ungu fólki á 
aldrinum 16-30 ára fékk styrk til uppsetningar á söngleiknum GODSPELL 
sem verður senn frumsýndur í Vídalínskirkju. 

Þetta var í fimmta sinn sem sérstök 
menningaruppskeruhátíð er haldin á 
vegum menningar- og safnanefndar 
Garðabæjar. Gunnar Valur Gíslason, 
formaður nefndarinnar, setti hátíðina 
sem haldin er til að fagna því góða 
starfi sem listamenn og félög vinna að 
til að efla menningu og auðga mann-

lífið í bænum. Þarna var tilkynnt 
að Andrea Magnúsdóttir tísku- og 
fatahönnuður væri bæjarlistamaður 
ársins, en viðtal við hana er hér í 
blaðinu. 

Að þessu sinni voru tveir einstak-
lingar heiðraðir fyrir merkilegt fram-
lag til menningar og lista í Garðabæ, 

þau Guðfinna Dóra Ólafsdóttir og 
Guðmundur Norðdahl. 

Guðfinna Dóra Ólafsdóttir gerðist 
tónmenntakennari í Flataskóla árið 
1975. Hún var alla tíð ötull frumkvöð-
ull í tónlistarlífi skólans og stofnaði 
m.a. Skólakór Garðabæjar árið 1976. 
Starfsemi kórsins var öflug og hélt hann 
fjölmarga tónleika og söngskemmtanir 
bæði heima og erlendis. Auk starfa í 
Garðabæ kenndi Guðfinna Dóra um 
árabil kennslufræði við tónmennta-
deild Tónlistarskólans í Reykjavík. Hún 

var meðal stofnenda kórsins Hljóm-
eykis, sem enn starfar við góðan orðstír. 
Fyrir tuttugu árum eða árið 1996 var 
Guðfinna Dóra útnefnd bæjarlista-
maður Garðabæjar og árið 2007 hlaut 
hún riddarakross fálkaorðunnar fyrir 
störf í þágu tónlistar og kórmenningar. 

Guðmundur Norðdahl var upphafs-
maður tónlistarkennslu í Garðahreppi, 
en árið 1964 stofnaði hann barnamús-
íkskóla í hreppnum. Síðar var stofn-
aður tónlistarskóli, sem upphaflega var 
rekinn af Tónlistarfélagi Garðahrepps. 
Guðmundur var ráðinn fyrsti skóla-
stjóri Tónlistarskóla Garðabæjar og 
gegndi því starfi til 1975. Þar kenndi 
hann á blásturshljóðfæri, en einnig 
kenndi hann tónfræði og hljómfræði. 
Hann var frumkvöðull að stofnun 
lúðrasveitar í Garðahreppi og var 

einnig fyrst um sinn ásamt Guðfinnu 
Dóru stjórnandi Skólakórs Garðabæjar. 
Eftir að Guðmundur lét af skólastjórn 
Tónlistarskólans í Garðahreppi stund-
aði hann tónlistarkennslu víða um land 
um langt árabil. 

Á menningaruppskeruhátíðinni 
var undirritaður þriggja ára sam-
starfssamningur við Grósku, samtök 
myndlistarmanna og áhugamanna um 
myndlist í Garðabæ. Markmið hans 
er að styðja við starfsemi félagsins. 
Gróska hefur haft veg og vanda af 
árlegri Jónsmessugleði í samstarfi við 
Garðabæ, auk þess sem félagið stendur 
að mörgum sýningum og fræðslustarfi. 
Meðan á dagskránni stóð gátu gestir 
einnig skoðað örmyndlistarsýningu 
Grósku, sem var sett upp á Garðaholti 
í tilefni dagsins. 

Hljómsveitin Hórmónar úr Garðabæ fékk styrk til plötuútgáfu og tónleikahalds. Myndir/Garðabær

Á menningaruppskeruhátíðinni var undirritaður samstarfssamningur við Grósku, samtök 
myndlistarmanna og áhugamanna um myndlist í Garðabæ, til þriggja ára.

Guðfinna Dóra Ólafsdóttir og Guðmundur Norðdahl voru heiðruð fyrir merkt framlag 
til menningar og lista í Garðabæ.

Gospelkór Jóns Vídalín sem er opinn ungu fólki á aldrinum 16-30 ára fékk styrk til upp-
setningar á söngleiknum GODSPELL sem verður frumsýndur í Vídalínskirkju í byrjun júní.

Geymdu auglýsinguna
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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

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17



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

– gefðu okkur tækifæri!

Sundknattleiksnámskeið í boði í sumar hjá SH fyrir 8 ára og eldri
Allar upplýsingar um 

sumarsund Sundfélags 
Hafnarfjarðar og inn-

ritun verða á heimasíðu 
á heimasíðu SH 
www.sh.is

Lærðu að nota vatnið sem leikvöll!
Tímabil í boði eru:
27. júní – 8. júlí
11. júlí – 22. júlí
25. júlí – 5. Ágúst

Sundfélag Hafnarfjarðar – sh@sh.is – www.sh.is – 555 6830

Auglýsingar: 

694 4103
ruth@pressan.is

Dreift í 13.500 eintökum á öll heimili í Hafnarfirði og Garðabæ

4. júní 2016
4. TÖLUBLAÐ 6. ÁRGANGUR

Réttur minn 
til að velja
Sumir láta verkin tala. Nokkrir gera 

það á áberandi hátt, aðrir vinna 
bara hljóðlega. Mig langar að benda á 
einn einstakling, sem hefur unnið sér-
lega þarft verk án þess 
að það hafi farið hátt. 
Þessi einstaklingur býr 
á Dalvík og heitir Lilja 
Björk Ólafsdóttir. Hún 
hafði samband við Félag 
eldri borgara í Garðabæ 
og örugglega öll eldri borgara félög á 
landinu. Hún bauð okkur bækling sem 
ber nafnið: Réttur minn til að velja.

Þetta er fallegur bæklingur úr vönd-
uðum pappír með fallegri mynd. Þessi 
bæklingur er ætlaður til að hjálpa fólki að 
taka ákvarðanir um eigin lífslokameðferð 
og útför.

Einhvern veginn hefur umræða um 
þessi mál verið lítil sem engin og mörgum 
finnst umræða um dauðann mjög erfið. 
Það flýr hann samt enginn og að leiðar-
lokum hlýtur það að auðvelda aðstand-
endum að vita óskir þess sem er deyjandi 
eða látinn. Í bæklingnum er líka hægt að 
tilnefna ábyrgðarmann eða gefa yfirlýs-
ingu um að viðkomandi treysti aðstand-
endum til að taka réttar ákvarðanir. Einnig 
er rætt um að vera líffæragjafi eða ekki. 
Bækling þennan á að vera auðvelt að nálg-
ast á næstu heilsugæslustöð.

Þótt bæklingurinn hafi verið sendur 
til Félags eldri borgara í Garðabæ finnst 
mér ekki að hann sé einungis ætlaður 
eldra fólki. Því miður geta allir lent í slysi 
eða veikst það alvarlega að bani hljótist 
af. Einmitt þess vegna finnst mér þessi 
bæklingur höfða til allra, sem orðnir eru 
sjálfráða.

Lilju Björk þakka ég af alhug. Hún gefur 
þessa bæklinga af góðum hug í minningu 
Óla og Góu, sem ég hygg að séu foreldrar 
hennar. Þetta er falleg gjöf og þörf.

Nú er gróðurinn heldur betur að taka 
við sér. Fögnum því sumri og gleðjumst en 
verum samt minnug þess að allt breytist.

Baksíðan
Stefanía Magnúsdóttir
formaður Félags eldri borgara í Garðabæ


