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Plata fyrir  
Airwaves

Frönsk 
súkkulaðikaka

Hárgreiðslumennirnir 
og víkingarnir Árni 
Eiríkur Bergsteins-
son og Ingólfur Már 
Grímsson eru ekki 
aðeins fóstbræður í 
almennum skilningi, 
heldur skáru þeir sár í 
fingur sér og blönduðu 
blóði í jörð til að inn-
sigla hin nýju tengsl. 
Báðir segja þeir að 
það hafi verið hálfgert 
flipp að þeir urðu hár-
skerar. 

Blóðbræður í 
hárgreiðslu
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Óskar eftir að ráða einstakling til starfa á verkstæði 
við smíðar. Starfið er fólgið í allri smíði og frágangi 
á gluggum, hurðum og öðru tengdu. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í trésmíði er kostur en ekki skilyrði.
• Reynsla af smíðavinnu á verkstæði æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og gott frumkvæði.

Upplýsingar í síma 565 4123

Hurðir og gluggar
Kaplahrauni Hafnarfirði

Þjóðhátíðarkaffihlaðborð 
Kvenfélags Garðabæjar
Hið víðfræga 17. júní kaffi-

hlaðborð Kvenfélags 
Garðabæjar verður í Garða-
lundi/Garðaskóla á þjóðhátíðar-
daginn 17. júní. 

Forsala aðgöngumiða hefst kl. 
13. Kaffisalan sjálf hefst kl. 14.30 
og stendur til kl. 17. 

Garðbæingar og aðrir lands-
menn eru hjartanlega velkomnir. 

Framkvæmdir 
á Garðatorgi
Í miðbæ Garðabæjar eru fram-

kvæmdir í fullum gangi þessa 
dagana. Byrjað hefur verið á 

grunni við nýtt hús við Garðatorg 
6 þar sem gert er ráð fyrir verslun 
eða þjónustu á jarðhæð og íbúðum á 
efri hæðum. Vegna framkvæmda við 
Garðatorg 6 verður innkeyrsla inn 
á Garðatorg sunnan megin frá færð 
til austurs. 

Við færslu innkeyrslunnar þarf að 
loka tímabundið fyrir akandi umferð 
frá Vífilsstaðavegi inn á Garðatorgið. 
Aðrar leiðir sem eru færar inn á 
Garðatorg eru annars vegar um Bæj-
arbraut en hins vegar verður mögulegt 
að aka að torginu frá Vífilsstaðavegi 
um Kirkjulund að bílastæðum austan 
við Garðatorg 7. 

Lokunin á innkeyrslunni inn á 
Garðatorg frá Vífilsstaðavegi verður 

næstu 2-3 vikur meðan á færslu inn-
keyrslunnar stendur. Jafnframt verða 
núverandi lagnir frá Mílu og regn-
vatnslagnir færðar til. Auk þess verða 
settar snjóbræðslulagnir, malbikað 
og hellulagt. Vegfarendur eru beðnir 
um að virða alltaf merkingar og sýna 
aðgát við vinnusvæði. Vegfarendum 
er einnig bent á að nota bílastæði í 
bílakjallara undir Garðatorgi. 

Fjölbreytt dagskrá 
í Garðabæ 17. júní
Skemmtileg og fjölbreytt dag-

skrá er í boði á þjóðhátíðinni í 
Garðabæ frá morgni til kvölds. 

Morgundagskráin fer fram víðs 
vegar um Garðabæ og hefst klukkan 
9 við Urriðavatn þar sem boðið verður 
upp á kanósiglingar. Í Vífilsstaðavatni 
verður frítt í veiði allan daginn. Á 
Álftanesi verður hið árlega 17. júní-
-mót Golfklúbbs Álftaness sem hefst 
klukkan 10. Sundlaugin á Álftanesi 
verður með frían aðgang kl. 10-14 
og gestir fá einnig frían aðgang í 
Hönnunarsafn Íslands á Garðatorgi 
kl. 12-17. 

Hátíðardagskrá á Álftanesi
Hátíðardagskráin á Álftanesi hefst 
með helgistund kl. 10 í safnað-
arheimilinu að Brekkuskógum og kl. 
10.15 verður gengið í skrúðgöngu að 
hátíðarsvæði við Álftaneslaug. Þar 
verður hátíðarsvið þar sem fram koma 
meðal annarra Agla Bríet úr Ísland 
Got Talent-keppninni og Rebekka 
Blöndal úr The Voice og einnig verður 
atriði úr Latabæ. Á svæðinu verða 
hoppukastalar og Skátafélagið Svanir 
verður með sjoppu. Dagskráin er í 
umsjá Skátafélagsins Vífils. Síðar um 
daginn verður hið margrómaða kaffi-

hlaðborð Kvenfélags Álftaness milli 
kl. 14.30 og 16 í hátíðarsal Álftaness. 

Síðdegisdagskrá: 
Vídalínskirkja, Garðaskóli 
og Ásgarður
Hátíðarstund verður í Vídalínskirkju 
kl. 13.15 þar sem nýstúdent flytur 
ávarp. Skrúðganga leggur af stað kl. 
14 frá Vídalínskirkju að hátíðarsvæði 
við Garðaskóla. Dagskráin á hátíðar-
sviði við Ásgarð hefst klukkan 14.40 
með ávarpi bæjarstjórnar. Meðal 
þeirra sem koma fram eru Dikta, Agla 
Bríet, Solla stirða og íþróttaálfurinn 
og leynigestur. Inni í Ásgarði verður 
boðið upp á fimleikasýningu frá fim-
leikadeild Stjörnunnar. Á hátíðar-
svæðinu verða hoppukastalar og ýmis 
leiktæki, andlitsmálun og sölutjöld. 

Hið árlega kaffihlaðborð Kvenfélags 
Garðabæjar verður í Garðaskóla kl. 
14.30-17. Dagskráin er í umsjá Skáta-
félagsins Vífils. 

Hátíðartónleikar  
í Kirkjuhvoli
Um kvöldið verða hátíðartónleikar 
kl. 20 í Kirkjuhvoli, safnaðarheimili 
Vídalínskirkju. Þar stígur hljómsveitin 
Salon Islandus á svið ásamt Fjólu 
Kristínu Nikulásdóttur sópransöng-
konu. Á efnisskránni eru hressileg 
Vínartónlist, marsar, valsar og polkar, 
en einnig lög úr smiðju Leonards 
Bernstein. Aðgangur að tónleik-
unum er í boði Garðabæjar og allir 
velkomnir meðan húsrúm leyfir. 

Öll dagskráin er aðgengileg á vef 
Garðabæjar, www. gardabaer.is. 

Skemmtilegur þjóðhá-
tíðardagur í Hafnarfirði
Fánahylling fer fram strax 

að morgni, en Skátafélagið 
Hraunbúar flaggar víðs vegar 

um bæinn. Þjóðbúningasamkoma er 
í Flensborg kl. 11 þar sem Annríki 
– Þjóðbúningar og skart veitir að-
stoð við að klæðast þjóðbúningnum. 
Skrúðganga frá Hamrinum leggur af 
stað kl. 13 og gengið að Thorsplani 
þar sem hátíðarhöld hefjast þegar 
gangan er komin. Lúðrasveit Hafnar-
fjarðar og Skátafélagið Hraunbúar 
leiða gönguna. 

Hátíðarhöld á Thorsplani
Karlakórinn Þrestir hefur upp raust 
sína kl. 13.30 en síðan taka við ávarp 
fjallkonunnar Elínar Fanneyjar 
Ólafsdóttur, setning Guðlaugar 
Kristjánsdóttur forseta bæjarstjórnar 
og ávarp nýstúdentsins Benedikts 
Arnars Þorvaldssonar. Lína lang-
sokkur kemur í heimsókn, Sylvía Erla 
Melsteð tekur lagið og Rimmugýgur 
sýnir víkingabardaga. Brynjar Dagur 
úr Ísland Got Talent sýnir danstakt-
ana og Hafnfirðingurinn Árni Svavar 
sem er að gefa út sína fyrstu plötu 
tekur nokkur lög. Kynnar eru þær 
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir og Sigyn 
Blöndal úr Krakkafréttum. 

Dagskrá á Strandgötu
Á Strandgötunni verða ýmiss konar 
sölubásar, leiktæki fyrir börnin, 
skotbakkar, þrautabraut, andlits-
málun og loftboltar. Skátar verða 
með kaffisölu við húsnæði Rauða 
krossins við Thorsplan. 

Austurgötuhátíð
Íbúar Austurgötu bjóða Hafn-
firðinga og nærsveitamenn vel-
komna á Austurgötuna. Siglinga-
klúbburinn Þytur verður með báta 
og kajaka á Læknum. Teymt verður 
undir börnum á hestum frá Hesta-
mannafélaginu Sörla við gamla 
Lækjarskóla. 

Skemmtidagskrá  
við Hafnarborg
Í Hafnarborg hefst listasmiðja kl. 
14 og er hún fyrir unga sem aldna. 
Smiðjan tekur mið af sumarsýningu 
Hafnarborgar, Ummerkjum vatns, 
og verður utandyra ef veður leyfir. 
Eldri borgarar koma tvisvar fram og 
sýna línudans, skylmingadeild FH 
sýnir listir sínar og dúettinn Margrét 
og Birkir Blær leikur á harmonikku 
og saxófón. Kvartmíluklúbburinn 
sýnir bíla og Mótorhjólaklúbbur-

inn Gaflarar sýnir mótorhjól fyrir 
framan Hafnarborg. Ókeypis er í 
Hafnarborg kl. 12-17. 

Skemmtidagskrá við 
Byggðasafnið
Hestakerra ekur börnum um 
svæðið. Byggðasafn Hafnarfjarðar 
er lifandi og fróðlegt safn fyrir alla 
fjölskylduna, sem opið er kl. 11-17 í 
sex húsum, auk ljósmyndasýningar 
á Strandstíg. Aðgangur er ókeypis. 
Húsin sem um ræðir eru Pakkhúsið, 
Sívertsenshús, Beggubúð, Siggubær, 
Strandstígurinn, Gúttó og Bookless 
Bungalow. 

Bílastæði og hundabann
Bæjarbúar eru hvattir til að leggja 
bílum löglega nálægt miðbænum 
og ganga eða taka strætó á við-
burðastaði. Bent er á fjölmörg bíla-
stæði við Lækjarskóla, Iðnskólann, 
Flensborg, Íþróttahúsið Strandgötu 
og Víðistaðaskóla. Í tilkynningu frá 
Hafnarfjarðarbæ kemur fram að 
hundar eru ekki leyfðir á viðburða-
stöðum. 

Þetta eru aðeins brot af dag-
skránni. Allar nánari upplýsingar 
má finna á vefnum hafnarfjordur.is. 

Bæjarbandið í annað sinn
Hljómsveita- og listamanna-

keppnin Bæjarbandið verður 
haldin í annað sinn í Bæjarbíói 17. júní 
kl. 14. Keppnin er á vegum íþrótta- 
og tómstundaráðs Hafnarfjarðar og 
Menningar- og listafélags bæjarins. 
Bæjarbandið er hugsað sem vettvangur 
til að koma sér á framfæri og stíga út úr 
æfingaskúrnum. Allir geta tekið þátt og 
allar tónlistarstefnur velkomnar. 

Hljómsveitir mæta með eigin hljóð-
færi, fyrir utan trommur sem verða á 
staðnum, auk magnara og míkrófóna. 

Hljómsveitin A. K. A. Sinfonían sem 
sigraði í fyrra stígur á svið. 

Þátttaka er ókeypis og hægt að skrá 
sig með því að senda póst á kiddisaem@
gmail.com eða hringja síma 860 0631. 
Meðal vinninga eru tímar í upptöku-
stúdíói og bikar. 



Skipulag Urriðaholts hefur fengið staðfesta vottun 

samkvæmt vottunarkerfi BREEAM Communities sem 

er eitt fremsta vistvottunarkerfi heims. BREEAM vottunin 

staðfestir að Urriðaholt uppfylli skilyrði um skipulag sem 

er unnið með sjálfbæra þróun í fyrir rúmi, mannvænlegt 

umhverfi og gæði fyrir íbúa. Kynntu þér vistvottun 

BREEAM og lífsgæðin í Urriðaholti á urridaholt.is.

Fyrsta vistvottaða

hverfið á Íslandi

URRIÐAHOLT

UrriðaholtIKEA

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt
7–20 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

Miðbær Garðabæjar
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Sum okkar eru strax þegar við erum pínulítil alveg handviss um hvað 
við ætlum að verða þegar við verðum stór. Fimm ára gömul ætlaði 
ég til dæmis að verða smurbrauðsdama eins og mamma, og svo 

ætlaði ég að verða hárgreiðslumeistari, líka eins og 
mamma. Síðan tók ég eftir því að ein bekkjarsystir 
mín var farin að skrifa í minningabækurnar að 
hún ætlaði að verða forseti, og þá fór ég að skrifa 
að ég ætlaði að verða bankastjóri. Reyndar ætlaði 
ég aldrei að verða bankastjóri, en mér fannst ég 
samt verða að toppa hina stelpuna á einhvern hátt.

Svo tóku við ár þar sem ég hafði bara ekki hug-
mynd um hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði 
stór. Ég kláraði grunnskólann og menntaskólann 
og vissi ekkert hvað mig langaði að verða. Ég skráði mig í sálfræði því að 
ein vinkona mín úr menntaskólanum fór í sálfræði. Eftir eitt ár þar áttaði 
ég mig á því að vinkonur mínar í félagsfræði fengu að skrifa endalaust af 
ritgerðum á meðan ég þurfti að skrifa skýrslur, þannig að ég færði mig 
snarlega yfir og fékk að skrifa ritgerð eftir ritgerð. Ég var nánast búin með 
námið þegar ég fékk þá hugdettu að gerast blaðamaður, eins og pabbi, 
og tók því fjölmiðlafræði sem aukafag. Síðan varð ég blaðamaður og hef 
verið það síðan. Aldrei hef ég leitt hugann að gömlum draumum um að 
verða smurbrauðsdama eða hárgreiðslumeistari.

Hárgreiðslumennirnir og víkingarnir Árni Eiríkur Bergsteinsson og 
Ingólfur Már Grímsson sem prýða forsíðu þessa blaðs höfðu ekki heldur 
hugmynd um hvað þá langaði að verða þegar þeir yrðu stórir. Þeir voru 
þó öllu yngri en ég þegar þeir fundu sína hillu – í hársnyrtifaginu. Árni 
skráði sig í gullsmíði en var með hárgreiðslu sem annað val og komst þar 
inn. Mörgum árum seinna fletti Ingólfur bæklingi um námsframboð, fór 
í klippingu til Árna og spurði hvort það væri erfitt að komast á samning 
sem nemi. The rest is history, eins sumir orða það, og þeir hafa starfað 
saman síðan.

Það var líka fyrir hálfgerða tilviljun að þeir kynntust víkingalífsstílnum 
og urðu svo heillaðir að ekki varð aftur snúið. Árni og Ingólfur taka þátt í 
Víkingahátíðinni sem fram fer í Hafnarfirði dagana 16. til 19. júní og við 
hvetjum alla til að kíkja á þá spennandi dagskrá sem þar er í boði. En það 
er nú ekki allt, því sjálfur þjóðhátíðardagurinn er á morgun og þá verður 
ekki þverfótað í Hafnarfirði og Garðabæ fyrir skemmtilegum viðburðum.

Gleðilegan þjóðhátíðardag!
Erla Hlynsdóttir

Þegar við verðum stór
LEIÐARI

5. TBL. 6. ÁRGANGUR 2016
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is Auglýsingastjóri: Ruth Bergsdóttir, ruth@pressan.is, 694-4103.

Ritstjóri: Erla Hlynsdóttir, sími: 698 7887 netfang: hafnarfjordur.gardabaer@gmail.com  

Umbrot: Prentsnið. Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson 

Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 14.000 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI Í HAFNARFIRÐI OG GARÐABÆ

Tekist á um 
einkaskóla 
í Hafnarfirði
Haustið 2014 barst erindi frá 

óstofnuðu einkahlutafélagi 
um stofnun einkaskóla á 

unglingastigi í Hafnarfirði með áherslu 
á íþróttir og heilsu. Í desember sl. sam-
þykkti meirihluti Sjálfstæðisflokks og 
Bjartrar framtíðar tillögu um að veita 
skólanum starfsleyfi án þess að fjár-
heimildir væru fyrir því í fjárhagsá-
ætlun fyrir árið 2016. 

Þjónustusamningur var samþykktur 
af sömu fulltrúum í fræðsluráði þann 
1. júní sl. og í bæjarstjórn þann 8. júní. 
Það virðist því ljóst að stofnun skólans 
sé að verða að veruleika. Þrátt fyrir að á 
annað ár sé liðið frá því að bænum barst 
erindið var málið ekki sett á dagskrá 
bæjarstjórnar fyrr en í síðustu viku og 
þá að beiðni fulltrúa minnihlutans. 

Rekstrargrundvöllur veikur
Forsvarsmenn skólans telja slíkan skóla 
þurfa 120 nemendur til að hann beri sig 
rekstrarlega og gera þeirra tillögur ráð 
fyrir að þeim fjölda verði náð á þremur 
árum. Samkvæmt nýsamþykktum þjón-
ustusamningi hafa fræðsluyfirvöld þó 
einungis samþykkt leyfi og framlag 
fyrir 45 nemendur. Það er því ljóst að 
forsendur fyrir rekstrargrundvelli skól-
ans eru takmarkaðar. 

Sveitarfélaginu er skylt að greiða 
ákveðið lágmark með hverjum nem-
anda sem sækir slíkan skóla og má gera 
ráð fyrir að vegna 45 nemenda sé fram-
lag Hafnarfjarðarbæjar um 60 milljónir 

króna á ársgrundvelli. Ef rekstur skól-
ans á að bera sig og önnur sveitarfélög 
munu ekki leggja honum til rekstrarfé 
mun árlegt framlag Hafnarfjarðarbæjar 
verða um 150 milljónir króna á nú-
verandi verðlagi þegar skólinn verður 
kominn í fullan rekstur. Samkvæmt áliti 
fráfarandi fræðslustjóra er ólíklegt að 
verulegur sparnaður myndist á móti í 
almenna skólakerfinu. 

Leikskólaúrræðum lokað
Það undrast margir þá forgangsröðun, 
að hægt sé að ráðast í stofnun einka-
skóla sem mun kalla á aukin útgjöld 
af hálfu bæjarins á sama tíma og 
leikskólaúrræðum er lokað í bænum. 
Á sl. tveimur árum hefur núverandi 
meirihluti lokað tveimur leikskólaúr-
ræðum og fyrir dyrum stendur lokun 
tveggja til viðbótar, annars vegar Kató, 
sem er einn elsti starfandi leikskóli 
bæjarins, staðsettur í barnmörgu hverfi 
þar sem skortur er á leikskólaplássum, 
og útideild leikskólans Víðivalla í 
Kaldárseli, sem hefur hlotið margar 
viðurkenningar fyrir sitt frumkvöðla-
starf. Ástæða þessara lokana eru hag-
ræðingaraðgerðir. 

Af hverju ekki einkaskóla? 
Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri 
grænna lögðust gegn þessari samþykkt 
um einkaskóla. Sú afstaða byggir á 
nokkrum þáttum og ekki síst þeim sem 
hér hafa verið nefndir. Fleira kemur þó 

til. Við höfum velt upp spurningum 
um jafnt aðgengi nemenda þar sem í 
starfsáætlun skólans kemur fram að 
hann sé ekki fyrir alla og ætlaður nem-
endum sem æfa íþróttir að lágmarki 
þrisvar í viku. 

Við höfum einnig gert athugasemdir 
við húsnæði skólans, einkum staðsetn-
ingu og skólalóð. Gert er ráð fyrir að 
hann starfi á mörkum iðnaðarsvæðis 
og ljóst er að ákvæði grunnskólalaga 
um skólalóð eru ekki uppfyllt. 

Þá má einnig velta fyrir sér hvort 
umræddur þjónustusamningur sé í 
samræmi við lög um opinber innkaup, 
sem og samþykktar innkaupareglur 
Hafnarfjarðarbæjar sem gilda fyrir allar 
stofnanir, svið og deildir sem reknar eru 
af bænum. Svör við þeim fyrirspurnum 
hafa ekki borist þegar þetta er ritað. 

Forgangsröðun fjármuna
Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri 
grænna hafa gagnrýnt þá forgangs-
röðun sem birtist í þessari aðgerð, 
en hún endurspeglar ólíkar áherslur 
flokkanna. Við höfum lagt áherslu á 
að forgangsraðað sé í þágu grunnþjón-
ustunnar og umframfjármunir verði 
látnir renna til þeirra leik- og grunn-
skóla sem bæjarfélagið rekur sjálft. 

Höfundur er
Adda María Jóhannsdóttir, 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar  
í Hafnarfirði

Hátíðartónleikar í 
Kirkjuhvoli 17. júní
Hljómsveitin Salon Islandus 

kemur fram á hátíðartón-
leikum í Garðabæ 17. júní. 

Tónleikarnir eru haldnir í Kirkju-
hvoli, safnaðarheimili Vídalínskirkju í 
Garðabæ og hefjast kl. 20. Einsöngv-
ari með hljómsveitinni að þessu sinni 
er sópransöngkonan Fjóla Kristín 
Nikulásdóttir, sem syngur nokkrar af 
helstu aríum óperettubókmenntanna. 

Á efnisskránni eru hressileg Vín-
artónlist, marsar, valsar og polkar en 
einnig lög úr smiðju Leonards Bern-
stein. Að sjálfsögðu verður sólónúmer 
konsertmeistarans á sínum stað, en 
hann er í þetta sinn Nicola Lolli, 
konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. 

Hljómsveitin Salon Islandus kemur 
fram á tónleikum víða um land og 
hefur leikið reglulega á hátíðartón-
leikum í Garðabæ 17. júní undan-
farin ár. Forverar þessarar átta manna 
hljómsveitar eru tríó og síðar kvartett 
sem allt frá níunda áratug síðustu 
aldar hélt reglulega Vínartónleika og 
aðra skemmtitónleika. Margir frá-
bærir söngvarar hafa komið fram með 
hljómsveitunum í gegnum tíðina. 

Með hljómsveitinni leika að þessu 
sinni Nicola Lolli og Sigurlaug Eð-

valdsdóttir á fiðlur, Júlía Mogensen á 
selló, Páll Hannesson á kontrabassa, 
Martial Nardeau á flautu, Sigurður 
Ingvi Snorrason á klarinettu, Anna 
Guðný Guðmundsdóttir á píanó og 
Frank Aarnink á slagverk. 

Allir eru velkomnir í Kirkjuhvol 
til að njóta góðrar tónlistar á þessum 
hátíðardegi. Aðgangur er í boði 
Garðabæjar. Tónleikarnir eru hluti 
af dagskrá 17. júní í Garðabæ. Þeir 
hefjast klukkan 20. 

Fjóla Nikulásdóttir sópransöngkona 
syngur einsöng með hljómsveitinni Salon 
Islandus. 

Fjölmennt á Fógetastíg
Hátt í 200 manns mættu 

í sögugöngu þar sem 
farið var um Fógetastíg í 

Gálgahrauni fimmtudaginn 9. júní. 
Gengið var um Fógetastíg nyrðri að 
Garðastekk og göngunni lauk við 
Grástein á Álftanesi. Við upphaf 
göngunnar flutti Gunnar Einarsson 

bæjarstjóri ávarp þar sem hann bauð 
alla velkomna í gönguna sem farin 
var í tilefni af 40 ára afmæli bæjar-
ins á þessu ári. Í vikunni sem leið 
var bæklingi dreift í hús í Garðabæ 
þar sem gönguleiðir í Gálgahrauni 
eru kynntar og þar á meðal er hin 
forna leið um Fógetastíg. Við upphaf 

göngunnar opnaði bæjarstjóri einnig 
gönguleið um Gálgahraun í Wapp-
-leiðsagnarappinu. Í leiðsagnarapp-
inu er einnig hægt að nálgast fleiri 
söguleiðir um Garðabæ án endur-
gjalds. Appið er hægt að sækja fyrir 
alla helstu snjallsíma og spjaldtölvur 
og er ókeypis. 

Í Álftaneslaug í slökun 
fyrir landsleikina
Landslið kvenna í knattspyrnu 

kom í Álftaneslaug í undir-
búningi fyrir landsleikina að 

undanförnu. Eftir stífar æfingar fóru 
stúlkurnar í flotslökun í innilauginni á 
Álftanesi nokkrum dögum fyrir leikinn 
við Skota, en eins og kunnugt er unnu 
þær þann leik með fjórum mörkum 
gegn engu á útivelli í undankeppni EM. 

Liðið mætti svo aftur í endurheimt 
í laugina á sunnudag, þar sem vel var 
slakað á. Frækinn sigur vannst svo gegn 
Makedóníu á föstudag þar sem stúlk-
urnar unnu með átta mörkum gegn 
engu og eru nánast búnar að tryggja sér 
þátttökurétt í úrslitakeppni EM. 



Víkingahátíð við Fjörukrána
16.- 19. júní 2016

Víkingahátíð við Fjörukrána
16.- 19. júní 2016

Dagskrá Víkingahátíðar 2016

Nú líður að því að 21. hátíðin verði sett og að vanda verður hún fjölbreytt.
Dágóður hópur erlendra víkinga kemur til okkar, sumir í 21. skipti.
Víkingarnir eru sögumenn, götulistamenn, hljómlistamenn, handverks-
menn sem meðal annars höggva í steina og tré og berja glóandi járn, 
bardagamenn og bogamenn svo eitthvað sé nefnt. Víkingahópurinn 
Rimmugýgur og fjöldinn allur af víkingum víðsvegar af landinu hefur 
boðað komu sína hingað til okkar. Á þriðja hundrað víkingar verða á 
svæðinu þegar mest lætur og fjölhæfir eru þeir eins og sjá má af 
upptalningunni hér að framan.

Að lokum vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum árin 
en lógóin þeirra má sjá í dagskránni. Þeir hafa ekki brugðist og eru búnir 
að standa með okkur í gegnum öll árin og verður þeim seint fullþakkað.

Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki víkinga og 
halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma

Gleðilega Víkingahátíð
Jóhannes Viðar Bjarnason

Fimmtudagur 16. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
15:00 Jerker Fahlström sögumaður
16:00 Bardagasýning
16:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
17:00 Bogfimi og axakast
17:15 Víkingasveitin spilar
17:30 Jerker Fahlström sögumaður
17:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
18:00 Bardagasýning
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum
22:00  Einar Ágúst spilar, frítt inn 
03:00 Lokun

Föstudagur 17. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Jerker Fahlström sögumaður
15:30 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
15:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
16:30 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
17:00 Jerker Fahlström sögumaður

17:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum 
22:00  Hallur og Beddi frá Færeyjum, frítt inn
00:00 Samkvæmi í umsjá Rimmugýgjar, 
 Skuggsjártónleikar
03:00 Lokun

Laugardagur 18. júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Jerker Fahlström sögumaður
14:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
15:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
15:30 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
17:00 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
17:30 Jerker Fahlström sögumaður
17:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum 
22:00 Hallur og Beddi frá Færeyjum, frítt inn

00:00 Samkvæmi í umsjón Rimmugýgjar 
03:00 Lokun

Sunnudagur 19 júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands 
 í umsjón Magnúsar Ver
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands 
 í umsjón Magnúsar Ver
15:00 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
15:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
16:00 Bardagasýning
16:30 Jerker Fahlström sögumaður
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands
 í umsjón Magnúsar Ver
17:00 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
17:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
17:45 Jerker Fahlström sögumaður
18:30 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
19:00 Bardagasýning
19:30 Lokaathöfn að hætti víkinga
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum 
22:00 Lokasamkvæmi Víkingahátíðar
22:00 Hallur og Beddi frá Færeyjum, frítt inn
01:00 Lokun

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna
16. til 19. júní 2016

Víkingamarkaður, handverks- og 
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma, 
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn, 

víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka 

að hætti víkinga, dansleikir og fleira. 

HOTEL
& Restaurants

 

Kynnir á Víkingahátíðinni er Steinn Ármann
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Hljómsveitin Hórmónar í Garðabæ kom, sá og sigraði á Músíktilraunum í vor. Hún sam-
anstendur af Urði Bergsdóttur, Erni Gauta Jóhannssyni, Brynhildi Karlsdóttur, Katrínu 
Guðbjartsdóttur og Hjalta Torfasyni, sem öll eru rúmlega tvítug. Brynhildur, söngvari 
sveitarinnar, var jafnframt valin besti söngvari Músíktilrauna þetta árið. Á menningar-
uppskeruhátíð Garðabæjar fyrr í þessum mánuði var tilkynnt að Hórmónar fái styrk til 
plötuútgáfu og tónleikahalds úr Hvatningarsjóði ungra listamanna í Garðabæ.
Liðsmenn Hórmóna svara hér nokkrum spurningum um tónlistina og tækifærin og 
hvað er framundan.

Gefa út plötu 
fyrir Airwaves
- Hvernig kynntust þið?

Mörg okkar eru búin að vera vinir 
í mörg ár. Við erum öll búin að vera 
bestu vinir í dálítinn tíma og hljóm-
sveitin varð til því við þurftum í raun-
inni að finna okkur eitthvað nýtt og 
ferskt að gera.
- Hvenær var hljómsveitin stofnuð?

Hún var stofnuð í desember í vetur 
en allt í allt er hún búin að lifa í rúmlega 
fjóra mánuði. 
- Hvernig lýsið þið sjálf hljómveitinni 
og tónlistinni ykkar?

Við lítum á okkur sem einhvers 
konar experimental pönk. Mörg okkar 
höfum reynslu af sviðsframkomu og 

við notumst mikið við það að ná áhorf-
endum inn í sögurnar sem við segjum 
með tónlistinni okkar.
- Af hverju ákváðuð þið að taka þátt í 
Músíktilraunum?

Við ákváðum að taka þátt í Músíkt-
ilraunum til þess að fá að sjá hvort það 
sem við vorum að gera væri eitthvað. 
Við skráðum okkur á síðustu stundu 
og á því augnabliki fórum við að taka 
hljómsveitina alvarlega.
-Hverju hefur það breytt fyrir ykkur að 
sigra? Hafið þið fengið mörg tækifæri 
í kjölfarið?

Að sigra á Músíktilraunum var 
langsóttur draumur. Það hefur breytt 

öllu fyrir okkur bæði sem mann-
eskjur og sem hljómsveit. Það sem 
við fengum var forskot inn í þennan 
heim. Við getum í rauninni ekki sett 
það í orð hversu þakklát við erum 
fyrir allar gjafirnar sem við höfum 
fengið út frá þessari keppni. Við 
munum spila 17. júní klukkan 16.10 á 
stóra sviðinu í Hljómskálagarðinum í 
Reykjavík. Við spilum á Secret Solstice 
sunnudaginn 19. júní klukkan 20.10 
á sviðinu Ragnarök. Við fengum ferð 
til Frakklands í vinning frá Icelandair 
þar sem við munum spila á Europe 
Stage Network Festival. Við spilum á 
Kexport Festival 16. júlí, svo á Inni-

púkanum, og auðvitað á Airwaves, sem 
var einn af hinum flottu vinningum 
Músíktilrauna.
- Hvar hafið þið haldið tónleika?

Við erum búin að halda tvenna tón-
leika síðan við sigruðum. Við hituðum 
upp fyrir Risaeðluna í Gamla bíói og 
spiluðum á Húrra á viðburði sem heitir 
Grapevine Grassroots.
- Hvað er skemmtilegast við að halda 
tónleika?

Það sem við Hórmónar erum sam-
mála um er að það skemmtilegasta við 
að spila á tónleikum er að fá að deila 
þessari gleði og krafti sem við finnum 
með öðrum, og að fá að losa um sköp-
unar- og listaþörfina.
- Hefur ókunnugt fólk stoppað ykkur á 
götu af því að þið eruð í Hórmónum?

Hingað til höfum við aldrei verið 
stoppuð af einhverjum ókunnugum 
úti á götu vegna þess að við erum í 
Hórmónum. En við upplifðum svo 
mikla hamingju þegar við spiluðum 
um daginn, þá sáum við ókunnugan 
mann syngja með lögunum okkar. Það 
var magnað.
- Nú fenguð þið á dögunum styrk frá 
Garðabæ til plötuútgáfu og tónleika-

halds. Eruð þið komin af stað með 
plötuútgáfu?

Við erum að vinna að því að byrja 
að taka upp plötu. Eftir Músiktilraunir 
þurfum við aðeins að leyfa okkur að 
lenda og anda, en júlímánuður fer allur 
í það að taka upp plötu og við getum 
lofað því að platan kemur út fyrir 
Airwaves. Við stefnum hátt og platan 
á eftir að koma út með sprengingu.
- Hvað eruð þið í hljómsveitinni að fara 
að gera í sumar?

Hljómsveitarmeðlimir voru allir 
með sín plön fyrir sumarið, en mörg 
okkar, ef ekki öll, þurfum að hætta við 
þau. Við stefnum á það að spila sem 
mest og taka upp þessa plötu og það 
er 100 prósent vinna. Við eigum samt 
öll okkar líf fyrir utan hljómsveitina. 
Brynhildur, söngkonan, vinnur á Uno, 
og einnig Katrín gítarleikari, en hún er 
einstæð móðir. Hjalti saxófónleikari 
var að útskrifast sem ævintýraleiðsögu-
maður úr Keili. Örn Gauti trommari 
og Urður, sem spilar á bassa og syngur, 
eru í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ á 
leiklistabraut. Urður starfar einnig hjá 
Borgarleikhúsinu sem dresser, hún er 
barnapía og módel hjá Eskimo.

Kláraðu dæmið á asus.dv.is
*Um er að ræða prent- og vefáskrift að DV á 3.190 kr/mán. Skuldbinding til 36 mánaða, greitt með kredikorti.

Áskrift að DV 
& Asus fartölva

Tryggðu þér núna áskrift 
að DV og Asus fartölvu.

Á meðan birgðir endast

Á menningaruppskeruhátíð Garðabæjar fyrr í þessum mánuði var tilkynnt að Hórmónar 
fá styrk til plötuútgáfu og tónleikahalds úr Hvatningarsjóði ungra listamanna í Garðabæ.
 Mynd/Garðabær

Liðsmenn Hórmóna fögnuðu ákaft þegar tilkynnt hafði verið um sigur þeirra á Mús-
íktilraunum í ár.

Liðsmenn hljómsveitarinnar segja tónlistina vera einhvers konar experimental pönk. 
Allur júlímánður fer í að vinna fyrstu plötuna sem kemur út fyrir Airwaves tónlistarhá-
tíðina í nóvember.



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 16 til 19  
og fleiri flott tilboð á barnum.

FlAtAhrAuni 5A, sími 578 0200

Ölstofa Hafnarfjarðar 
er staðurinn okkar!
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ASKALIND 6, 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 891 8113 - doktoraggibyssa@simnet.is

Byssuviðgerðir
Vöðluviðgerðir

Blámun
Smíði

SKEMMUVEGI 12 - 200 KÓPAVOGUR
SÍMI 891-8113  - doktoraggibyssa@simnet.is

Nýtt aðsetur 

Skemmuvegi 12

Nú þegar gróðurinn er að taka 
við sér eftir veturinn og krók-
usar og túlipanar að gæg-

jast upp úr moldinni ríkir furðulegt 
ástand í stjórnmálum hérlendis. 
Ákall Íslendinga eftir gagnsæi, heið-
arleika og sanngirni stjórnmála-
manna hefur leitt til breytinga á 
sviði landsmálanna þar sem spill-
ing og sérhagsmunagæsla er ekki 
liðin lengur. 

Ég hef nú setið sem kjörinn fulltrúi 
Kópavogsbúa í tæp tvö ár. Verkefnin 
sem slík vefjast í sjálfu sér ekki fyrir 
mér. Það eru hins vegar pólitískar 
skylmingar sem tekið hafa tölu-
verðan tíma frá hinni raunverulegu 
vinnu, þar sem einstakir fulltrúar í 
minnihlutanum berja sér á brjóst, á 
kostnað verkefnanna. Oft virðist mér 
það meira að segja vera gegn þeirra 
betri vitund. Þannig vinnubrögð skil 
ég ekki. Er ég hér t.d að vísa í vinnu 
við undirbúning á kaupum á nýjum 
bæjarskrifstofum og skrif þeirra í 
bæjarblöðum um að samstarfið við 
meirihlutann í bæjarstjórn sé lokið 
vegna breytinga í nefndum bæjarins 
þar sem kosið var í þær í samræmi 
við fylgi flokkanna. 

Ég hét því þegar ég tók að mér 
trúnaðarstörf fyrir Kópavogsbúa 
að ég myndi sýna bæjarbúum þá 
virðingu að vinna af auðmýkt með 
gagnsæi og heiðarleika að leiðar-
ljósi.  Von mín er að það verði einnig 
leiðarljós minnihlutans og að þeir 
velji sér ekki eingöngu forsendur 
þegar þeir stinga niður penna. 
Ég skora á kjörna fulltrúa í minni-

Samkór Kópavogs fagnar 50 ára 
afmæli sínu á þessu ári og 
heldur upp á afmælið með 

ýmsum hætti.  Mikil gróska er í starfi 
kórsins  sem telur nú um áttatíu 
félaga. 
Laugardaginn 30. apríl nk. heldur 
kórinn í söngferð á Snæfellsnes þar 
sem haldnir verða tvennir tónleikar. 
þeir verða  í Frystiklefanum á Rifi 
kl. 14.00 og í Stykkishólmskirkju 
kl. 17.00.  Friðrik S. Kristinsson, 
söngstjóri kórsins er Snæfellingur, 
fæddur og uppalinn í Stykkishólmi. 
Píanóleikari kórsins er Lenka 
Mátéóva. 

Í lok júlí mun um hundrað manna 
hópur kórfélaga og maka, ásamt 
söngstjóra og píanóleikara,  halda 
utan og heimsækja Íslendingaslóðir 
í Kanada.  Þar syngur kórinn á hinni 
árlegu Íslendingahátíð í Gimli þann 
1. ágúst. Í ferðinni, sem telur 10 daga,  

aðSeNt 50 áRa

Tökum skref inn 
í nútímann í 
vinnubrögðum

Samkórinn 
á afmælisári 

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs. 

Samkórinn fagnar fimmtíu ára afmæli sínu í ár með veglegum hætti og ætlar 
meðal annars að leggja land undir fót.

hlutanum í Kópavogi til að taka 
skrefið inn í nútímann og sýna 
bæjarbúum alltaf þá virðingu að vera 
málefnalegir í umræðunni sem skilar 
þeim sjálfum meiri trúverðugleika, 
betri samvinnu og árangur verkanna 
verður ótvírætt meiri og betri. Þann-
ig hefur okkur tekist að vinna nokkur 
stór og góð mál á þessu kjörtímabili 
og bind ég miklar vonir við að svo 
verði áfram. 

Framundan eru verkefni, m.a. á 
sviði íbúalýðræðis og gagnsærrar 
stjórnsýslu sem krefjast þess að við 
leggjum allt okkar af mörkum af 
heiðarleika og sanngirni. Pólitískar 
skylmingar eiga að tilheyra fortíð-
inni. Þær eru hallærislegar, gamal-
dags, tímafrekar og ósanngjarnar 
gagnvart bæjarbúum. 
Ég óska öllum Kópavogsbúum gleði-
legs og gæfuríks sumars.   

heldur kórinn tvenna tónleika  ásamt 
því að syngja við fleiri viðburði.   
Löng hefð er fyrir því að íslenskir 
kórar taki þátt í hátíðarhöldunum 
í Gimli þar sem þeim er jafnan afar 
vel tekið af heimamönnum. Það er 
heiður fyrir Samkórinn að vera gestir 
hátíðarinnar og verða þar verðugir 
fulltrúar Kópavogsbæjar.

Stofndagur Samkórsins er  18. 
október 1966.  Laugardaginn  22. 
október mun kórinn halda upp á 
afmælið með hátíðartónleikum í  
Hjallakirkju.

Samkór Kópavogs óskar öllum 
Kópavogsbúum gleðilegs sumars og 
hlakkar til að taka á móti bæjarbúum  
á tónleikunum í haust.

F.h. Samkórs Kópavogs
Birna Birgisdóttir Formaður.

Fiðrildið í 
Hamraborg
Snyrtistofan Fiðrildið er ný 

snyrtistofa í Hamraborg 20A
Boðið er upp á alla almenna 
snyrtistofuþjónustu ásamt 
slökunarnuddi. Meðferðir sem 
stofan býður upp á eru fyrir 
bæði kyn. Veitt er persónuleg 
ráðgjöf og ráðleggingar eftir 
hverja meðferð og við kaup á 
snyrtivörum og kremum.

Fullum trúnaði er heitið við 
ráðgjöf og meðferðir. Einnig 
er hægt er að kaupa gjafabréf 
að eigin vali. Allir gamlir og 
nýir viðskiptavinir eru boðnir 
velkomnir. 

Sími: 568-3300
fidrildid@fidrildid.is 
www.fidrildid.is

Ný fyRiRtæki
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Skólahátíð orðin 
að hverfishátíð
Menningardagar sem vekja 

athygli út fyrir skólahverfið 
og setja skemmtilegan svip 

á samfélagið. 
Áslandsskóli hlaut á mánudag 

viðurkenningu fræðsluráðs Hafnar-
fjarðar árið 2016 fyrir árlega menn-
ingardaga skólans, sem byggjast á 
virkri þátttöku allra nemenda, kennara 
og foreldra. Menningardagarnir hafa 
þróast úr skólahátíð í hverfishátíð þar 
sem allir áhugasamir eru boðnir vel-
komnir á opnar sýningar allra bekkja 
og í veitingasölu þar sem nemendur í 

10. bekk sjá alveg um framleiðsluna 
og söluna. 

Menningardagar við Áslandsskóla 
voru haldnir þrettánda árið í röð um 
miðjan mars og var í ár unnið með 
verk efnið Hafnarfjörður – bærinn 
minn. Dagskráin hefur orðið um-
fangsmeiri með hverju árinu sem líður, 
því mikill fjöldi gesta sækir skólann 
heim þá þrjá daga sem menningar-
dagar standa til að skoða þá vinnu sem 
nemendur hafa unnið undir dyggri 
leiðsögn starfsmanna skólans. Í ár voru 
útfærslur nemenda mjög fjölbreyttar 

og birtingarformið breytilegt, en fram-
kvæmd og túlkun eru samvinna nem-
endanna sjálfra. 

Trúir þú á skrítnar sögur? var 
söngleikur ársins, en hann var hugar-
smíði Díönu Ívarsdóttur tónlistar-
kennara við skólann. Söngleikurinn 
hafði að sjálfsögðu beina tengingu 
við Hafnarfjörð og byggði á gömlum 
sögum, hafnfirskum bröndurum, 
Göflurum og frægum Hafnfirðingum, 
svo fátt eitt sé nefnt. Óhætt er að segja 
að söngleikurinn hafi slegið í gegn í 
leikstjórn höfundar sem naut aðstoðar 

nemenda og umsjónarkennara í þriðja 
bekk. 

Menningardagarnir setja skemmti-
legan svip á skólalífið og samfélagið í 
Áslandinu og nú orðið eru gestir ekki 
einungis úr röðum stoltra foreldra. 

Þær Fanney D. Halldórsdóttir, sviðs-
stjóri fræðslu- og frístundaþjónustu 
Hafnarfjarðarbæjar, og Rósa Guð-
bjartsdóttir, formaður fræðsluráðs, 
afhentu Áslandsskóla viðurkenningu 
fræðsluráðs fyrir menningardagana. 
Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri Ás-
landsskóla, þau Leifur S. Garðarsson 
og Unnur Elfa Guðmundsdóttir, tóku 
við viðurkenningunni fyrir hönd 
starfsfólks skólans. Viðurkenninguna 
afhentu þau svo áfram til Díönu Ívars-
dóttur tónlistarkennara og vildu með 
því leggja áherslu á mikilvægt framlag 
allra starfsmanna skólans til verkefn-
isins. 

Í rökstuðningi með viðurkenn-
ingunni segir: „Menningardagar Ás-
landsskóla eru nokkrir skóladagar á 
ári, þar sem fjölbreytt nám fer fram 
í gegnum margvíslega kennsluhætti 
á hinum ýmsu viðfangsefnum. Þess 
utan eru menningardagarnir hátíð í 

skólanum sem lýkur með opnu húsi 
þar sem foreldrar og aðrir gestir eru 
boðnir velkomnir til að sjá afrakstur 
vinnunnar. Með hátíðinni er nám 
nemenda gert sýnilegt fyrir aðra, 
sem gefur þeim tækifæri til að miðla 
eigin námi og koma fram á ýmsan 
hátt, t.d. í söng, leikrænni tjáningu og 
kynningum. Í viðurkenningunni felst 
þakklæti og hvatning til skólans um 
mikilvægi þess að opna skólastarfið 
út í samfélagið, en gefur nemendum 
jafnframt tækifæri til að mennta sig á 
fjölbreyttari hátt í skólastarfinu fyrir 
opnum tjöldum.“

Allt frá árinu 2008 hefur fræðslu-
ráð Hafnarfjarðarbæjar veitt eina til 
þrjár viðurkenningar á ári til einstakra 
skólaverkefna sem þykja til fyrir-
myndar og einkennandi fyrir skapandi 
skólastarf í Hafnarfirði. Hin síðustu ár 
hafa fjölmörg verkefni hlotið viður-
kenninguna, verkefni sem hafa haft 
frumkvæði, fagmennsku og ábyrgð 
að leiðarljósi og ýta undir samstarf, 
hagnýtingu og þróun í skólastarfi 
og kennslufræði. Markmiðið er að 
minna á gildi og mikilvægi skólastarfs 
í Hafnarfirði. 

Leifur skólastjóri ásamt Díönu Ívarsdóttur tónlistarkennara, sem á heiðurinn af hafnfirska 
söngleiknum Trúir þú á skrítnar sögur?

Fulltrúar fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar, þær Adda María Jóhannsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir og Fanney D. Halldórsdóttir, ásamt 
Leifi S. Garðarssyni skólastjóra og Unni Elfu Guðmundsdóttur, aðstoðarskólastjóra Áslandsskóla.



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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Hárgreiðslumennirnir og víkingarnir Árni Eiríkur Bergsteinsson og Ingólfur Már Grímsson eru ekki aðeins fóstbræður í almennum skilningi, 
heldur skáru þeir sár í fingur sér og blönduðu blóði í jörð til að innsigla hin nýju tengsl. Þeir gengu til liðs við víkingafélagið Rimmugýgi og núna 
er víkingaþemað frekar hluti af þeirra lífsstíl heldur en áhugamál. Báðir segja þeir að það hafi verið hálfgert flipp að þeir urðu hárskerar. Árni 
og Ingólfur taka báðir þátt í Víkingahátíðinni sem hefst í Hafnarfirði í dag. 

Víkingarnir í hárgreiðslubransanum
„Þegar fólk sér mig í fyrsta skipti gerir það oft ráð fyrir að ég sé vörubílstjóri. 
Þegar ég segi við hvað ég starfa veit fólk oft ekki hvort ég er að grínast 
eða ekki,“ segi Árni Eiríkur Bergsteinsson, hárgreiðslumaður og víkingur 
með meiru. Árni rekur hárgreiðslustofuna Hárbeitt í Hafnarfirði ásamt 
Sigurborgu Írisi Hólmgeirsdóttur eiginkonu sinni, eða Sillu eins og hún 
er jafnan kölluð. Ingólfur Már Grímsson hárgreiðslumaður sem starfar á 
stofunni hjá þeim er líka sannkallaður víkingur, og þeir fóstbræður segja, 
bæði í gríni og fúlustu alvöru, að þeir séu orðnir þekktir sem víkingarnir 
í hárgreiðslubransanum. 

Þetta byrjaði allt fyrir tilviljun, eins og 
svo margt annað skemmtilegt. Fyrir 
ellefu árum voru þeir Árni og Ingólfur 
báðir klipptir samkvæmt nýjustu tísku, 
skegglausir með strípur. Einn góðan 
sumardag kemur fastakúnni í stólinn 
til Árna og spyr í leiðinni hvort fólk 
af stofunni geti komið og fléttað hár 

á víkingahátíð sem verði í bænum á 
næstunni. Árni og Ingó slógu til, en 
fengu þá að vita að þeir þyrftu að vera 
klæddir eins og víkingar meðan á þessu 
stæði, og hefðu innan við viku að redda 
sér búningum. 

„Við fórum á fullt að redda þessu, 
fengum konu til að sauma á okkur bún-

inga, gerðum sjálfir á okkur skó sem litu 
út eins og gömul pulsubrauð, og fórum 
svo á hátíðina. Í stuttu máli sagt, þá var 
þetta svo gaman að það varð ekki aftur 
snúið, og þetta víkingaþema er löngu 
hætt að vera áhugamál hjá okkur heldur 
er það orðið að lífsstíl,“ segir Árni, og 
bendir á skegg sitt og hár því til stuðn-
ings. „Árið 2005 var ég með aflitað hár, 
en ég fór síðan bara í þetta alla leið. 
Við erum búnir að kynnast skemmti-
legu fólki hvaðanæva úr heimnum sem 
einnig hefur áhuga á víkingatímanum,“ 
segir hann. 

Fullgildir hirðmenn
Þeir eru báðir í víkingafélaginu 
Rimmugýgi í Hafnarfirði, sem er elsta 
og stærsta starfandi víkingafélagið hér 

á landi, stofnað árið 1997. Félagið sam-
anstendur af áhugafólki um menningu 
og bardagalist víkinga. Þeir skjóta á að 
félagar séu tæplega 200 en þeir sem 
eru virkir árið um kring séu um 80. 
Félagið er nefnt eftir öxi Skarphéðins 
Njálssonar, og þegar fólk verður að full-
gildum félaga, eða hirðmanni, fær það 
hálsmen í líki öxarinnar og skarta bæði 
Ingó og Árni sínu meni. 

Tvisvar í viku eru bardagaæfingar 
undir leiðsögn bardagaþjálfara, viku-
lega eru bogfimiæfingar og einu sinni í 
viku er unnið með handverk. „Fólk fær 
þá aðstoð til að gera sinn eigin útbúnað. 
Við hvetjum fólk til að búa til sem mest 
sjálft, bæði er það ódýrara og svo er 
skemmtilegt að klæðast og bera það 
maður hefur sjálfur búið til. Við höfum 

verið með námskeið í að lita fatnað, 
eins og gert var á víkingatímanum, við 
höfum lært að gera þræði úr ull, kynnst 
útskurði og mörgu fleira,“ segir Ingó. 

Hann er lunkinn við silfursmíði og 
ber bæði hálsmen og hring sem hann 
smíðaði sjálfur. „Ég geri skart en konan 
mín er meira í því að sauma,“ segir 
Ingó, sem einmitt kynntist konunni 
sinni í Rimmugýgi. „Hún var í félags-
skapnum þegar ég byrjaði, og mamma 
hennar líka,“ segir hann, en saman eiga 
þau tvo drengi, sex ára og tveggja ára. 

Fastur hluti af sumrinu hjá þessum 
víkingum er ekki bara að taka þátt í Vík-
ingahátíðinni í Hafnarfirði, sem setur 
svip sinn á bæinn nokkra daga á ári, 
heldur fara þeir einnig á víkingahátíðir 
erlendis, og þá helst í Danmörku. Vin-

Árni Eiríkur Bergsteinsson og Ingólfur Már Grímsson segja að víkingaþemað hafi fyrst verið áhugamál en sé nú löngu orðið hluti af lífsstíl þeirra. Myndir/Sigtryggur Ari
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átta Árna og Ingós nær þó mun lengra 
aftur en til upphafs víkingaaldar, ef svo 
má að orði komast, heldur kynntust 
þeir þegar Ingó var aðeins 17 ára. 

Óvænt með samning
„Ég var alveg týndur og vissi ekkert 
hvað ég ætlaði að gera við líf mitt,“ segir 
Ingó. „Ég var þarna búinn með eitt ár 
í menntaskóla og gekk mjög illa, en ég 
vissi ekki þá að ég er lesblindur. Nánast 
af handahófi hafði ég gripið bækling 
um námsframboð og fannst hárskurður 
hljóma spennandi. Ég var fastakúnni á 
Hárbeitt og þarna stuttu seinna var ég 
kominn í stólinn hjá Árna og spurði 
hvernig maður ætti að bera sig að til 
að komast á samning. Árni sagði að 
það væri mjög erfitt og að þau hefðu 
verið að ráða nema bara í síðustu viku, 
þannig að ég væri eiginlega of seinn. 

Hann bað mig svo aðeins að hinkra, 
fór eitthvað bakatil og ég sé síðan Sillu 
kíkja á mig fyrir hornið. Ég held að 
það hafi liðið þrjú eða fjögur ár þar til 
ég vissi hvað þeim fór þarna á milli. 
Árni hafði þá sagt við Sillu að hann 
væri svona eiginlega búinn að ráða 
drenginn í stólnum í vinnu frá haustinu. 
Nokkrum dögum eftir þetta fékk ég 
símtal frá þeim um að ég væri kominn 
á samning og skyldi bara mæta þegar 
ég væri kominn með stundatöfluna. Ég 
var algjört nörd á þessum tíma og ég 
er mjög þakklátur fyrir að hafa verið 
ráðinn,“ segir Ingó, sem hefur starfað 
hjá Hárbeitt síðan, ef frá er talið hálft 
annað ár þegar hann var í Englandi. 

Árni skýtur inn í að honum hafi 
fundist Ingó vera skemmtilegur strákur 
og hann sjái ekki eftir neinu. Ingó segir 
að honum finnist hann hafa eignast 

nýja fjölskyldu þarna á hárgreiðslustof-
unni, og það eru sannarlega ekki bara 
orðin tóm, því þeir Árni gengu í fóst-
bræðralag að hætti víkinga hér um árið. 

Ókei, kannski ekki alveg að hætti 
víkinga, en næstum því. Við hátíðlega 
athöfn var skorið í fingur þeirra beggja, 
ekki með sama hnífi. Þeir nudduðu 
heldur ekki saman sárunum heldur 
létu nægja að láta blóðið drjúpa í holu 
í jörðinni sem þeir höfðu áður opnað. 
Þar var blóðinu blandað saman og sam-
kvæmt hefðinni var miði hellt þar ofan 
í áður en holunni var lokað. Því næst 
tók við stórkostleg veisla að víkingasið. 
Þeir gengu raunar ekki aðeins tveir í 
fóstbræðralagið, heldur þrír, og stefnan 
er að bæta þeim fjórða við innan tíðar. 

Knésettir synir
Þar með hafa þeir ekki sagt skilið við 
hefðir víkinga til forna, því synir Ingós 
voru bæði skírðir og nefndir að sið vík-
inga. „Á Íslandi var samþykkt að það 
megi blóta á laun,“ segir Ingó sposkur. 
„Félagið Rimmugýgur stendur utan 
trúfélaga og við tökum á móti fólki 
óháð trúfélagi. Eðli málsins samkvæmt 
tengist margt ásatrúnni af því sem við 
gerum, enda voru víkingar uppi þegar 
ásatrú blandaðist við kristni á Íslandi.“

Þegar synir Ingós fengu nöfn að 
heiðnum sið átti sér stað svokölluð kné-
setning. Ingó segir að þá taki faðirinn 
við barninu, leggi á kné sér, viðurkenni 
faðernið og gefi nafn. 

Árni Eiríkur kom inn í hár-
greiðslufagið nánast af sams konar til-
viljun og Ingólfur. „Þetta var bara al-
gjört flipp. Ég var pönkari, pabbi minn 
var lögga, og þegar ég var á átjánda ári 
átti að koma mér inn í lögregluskól-

ann. Ég var að vinna á bensínstöð á 
Laugaveginum og sá einn daginn að 
það var hafin innritun í Iðnskólann í 
Reykjavík. Á þessum tíma fór maður 
ekkert á netið, þannig að ég ákvað bara 
að koma við í skólanum eftir vaktina 
mína og sjá hvað væri í boði. 

Eftir vandlega íhugun leist mér best 
á gullsmíði og skráði mig í það nám. 
Maður þurfti hins vegar að segja hvað 
maður vildi númer tvö, og þar skráði 
ég hárskurð. Ég hafði ekki sagt neinum 
frá þessu, ekki einu sinni minni nánustu 

fjölskyldu, þegar ég fékk bréf um að 
ég væri kominn inn í hársnyrtideild 
Iðnskólans í Reykjavík.“ Árni Eiríkur 
segir val hans hafa komið fjölskyldunni 
nokkuð á óvart, en þó kannski ekki svo, 
enda var móðir hans hárgreiðslumeist-
ari. 

Sérpantaður tími
Eitt af því sem einkennir starfið hjá 
Hárbeitt er endurmenntunin. Á hverju 
ári fara einn til tveir starfsmenn á 
endurmenntunarnámskeið í hár-

greiðslunni og Ingó tekur fram að þetta 
sé ekki bara einhver hárgreiðslustofa. 

„Við erum mjög framarlega á okkar 
sviði og til okkar leitað vegna fjöl-
breyttra verkefna á borð við sjónvarps-
þætti og bíómyndir,“ segir Árni, en ég 
sem þetta skrifa get einmitt staðfest 
að það var kúnni hjá Sillu sem benti 
mér á að taka viðtal við „víkingana“ – 
kúnni sem sagðist reglulega þurfa að 
útskýra hver hún er til þess eins að fá 
að bóka tíma hjá Sillu. Þetta útskýrir 
Silla þannig, að hún hafi í fjórtán ár 
starfað hjá Borgarleikhúsinu og fái 
reglulega ýmis verkefni sem tengjast 
leikhúsi og kvikmyndum. Þess vegna 
þurfi hún því miður að hryggja ýmsa 
með því að hún taki ekki við nýju fólki 
að sinni. 

Eftir að þeir Árni og Ingó tileink-
uðu sér ekki bara lífsstíl víkinga, 
heldur einnig útlit, hafa þeir fengið 
ófáar beiðnir um að taka þátt í hinum 
ýmsu bíómyndum, þáttum og við-
burðum. Þeir hafa að sjálfsögðu verið 
aukaleikarar í þáttunum Game of 
Thrones, í þáttunum Ferðalokum sem 
sýndir voru á RÚV, og Árni Eiríkur 
kom fram í hinum umtöluðu þáttum 
Booze Traveler þar sem stjórnandinn 
Jack Maxwell ferðast um heiminn og 
kynnist vínmenningunni. Hann gerði 
sérstakan þátt um Ísland og Árni kom 
einmitt þar fram. 

„Það var bara í gær sem Ameríkani 
sem hafði gerst vinur minn á Facebook 
kom hér í stólinn,“ segir Árni. „Hann 
hafði aldrei komið til Íslands en hefur 
horft á alla þættina sem Maxwell gerir 
og ákvað eftir að hann sá þáttinn um 
Ísland að koma hingað og fá klippingu 
hjá mér. Honum fannst það bara svo 
fyndið. Draumur hans rættist sumsé 
hér í stólnum í gær og síðan fóru hann 
og konan hans í hringferð um landið.“

Víkingahátiðin við Fjörukrána í 
Hafnarfirði hefst klukkan eitt í dag, 
fimmtudag 16. júní. Allar nánari upplýs-
ingar má finna á vefnum Fjorukrain.is. 

Erla Hlynsdóttir 

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI
IGS leitar að öflugum og jákvæðum  einstaklingi í starf framleiðslustjóra í flugeldhúsi IGS ehf.

STARFSSVIÐ FRAMLEIÐSLUSTJÓRA ER M.A.

- Framleiðsluskipulagning
- Gæðaeftirlit
- Áætlunargerð
- Kostnaðareftirlit
- Verkstjórn
- Þjálfun starfsmanna

HÆFNISKRÖFUR:

- Menntun á matvælasviði
- Reynsla af sambærilegu starfi
- Góð íslensku og enskukunnátta
- Tölvukunnátta
- Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Útsjónarsemi og heiðarleiki

Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS 
sjá www.igs.is fyrir 20. júní 2016

Ingólfur og Árni eru ófeimnir við að bregða aðeins á leik enda taka þeir sjálfa sig ekkert allt of hátíðlega.

Árni rekur hárgreiðslustofuna Hárbeitt ásamt Sillu eiginkonu sinni, en Ingólfur hefur 
starfað hjá þeim nánast óslitið frá því hann kom til þeirra 17 ára gamall sem nemi.



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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Jónsmessugleði 
Grósku – Undir rós
Jónsmessugleði hefur verið 

haldin árlega frá 2009 á vegum 
Grósku, félags myndlistar-

manna í Garðabæ. Fyrsta árið var hún 
í höndum stofnfélaga að sýna fram á 
að fullt tilefni væri til að bjóða á úti-
listasýningu. Þar sem fyrsta Jónsmes-
sugleðin heppnaðist vonum framar 
hefur Garðabær æ síðan styrkt félagið 
til hátíðarinnar. Jónsmessugleðin hefur 
vaxið og dafnað seinustu ár og hafa 
allt að 7000 manns mætt þegar fjöl-
mennast var. 

Einkunnarorð Jónsmessugleði eru 
Gefum, gleðjum og njótum. Á hátíð-

inni eru samankomnir fjölbreyttir lista-
menn sem gefa sína vinnu þetta kvöld 
til að gleðja bæjarbúa og annað áhuga-
fólk um list og til að njóta Jónsmessu-
gleði saman. 

Jónsmessugleði er fyrst og fremst 
myndlistarsýning þar sem listaverk eru 
sett upp við Strandstíginn í Sjálands-
hverfi Garðabæjar. Þemu Jónsmessu-
gleði hafa verið fjölbreytt í gegnum 
árin. Nokkur dæmi um þemu eru Jón, 
Draumur, Nótt og Ljóð. Nú er komið 
að listamönnum að vinna með þemað 
Undir rós. Engar skorður eru á því 
hversu vítt má taka þetta hugtak og 

þannig verður útkoman fjölbreytt og 
áhugaverð sýning. 

Í samvinnu við annað frábært lista-
fólk í Garðabæ eru iðulega sett upp 
nokkur svið á Jónsmessugleði þar sem 
fram fara söngur og dans, leikatriði 
sett upp og ýmislegt fleira. Þetta gerir 
viðburðinn meira lifandi fyrir fólkið 
sem kemur að njóta með okkur. Dag-
skrána má nálgast á Fésbókarsíðu 
Grósku þegar nær dregur og auk þess 
á vef Garðabæjar. Meðal þeirra sem 
verða með atriði eru kór Vídalínskirkju, 
kvennakór Garðabæjar, Rebekka Sif 
söngkona, Aron Brink söngvari, hljóm-

sveitin Reason, sænskur kór frá Upp-
sölum og leikhópur frá leikfélaginu 
Draumum. 

Ungt fólk í skapandi sumarstarfi 
hjá Garðabæ ætlar að vera sýnilegt 
og gefa okkur smjörþefinn af þeirra 
starfi í sumar með tónlist, myndlist, 
ljósmyndum og öðrum uppákomum. 
Í anda þemans Undir rós viljum við 
hvetja gesti til að mæta í rósóttum 
fötum og skreyta sig með blómum, því 

við getum jú alltaf á okkur blómum 
bætt. 

Jónsmessugleði fer fram fimmtu-
dagskvöldið 23. júní milli 19.30 og 22 
og vonumst við til að sjá sem flesta. 
Hlökkum til að gefa, gleðja og njóta 
með ykkur þetta einstaka kvöld. 

– Fyrir hönd stjórnar Grósku, 
Rebekka Jenný Reynisdóttir. 

Meðfylgjandi myndir eru frá há-
tíðum fyrri ára á vegum Grósku. 



FÓTBOLTAFESTIVAL 1. OG 2. JÚLÍ
Konur 20+ karlar 30+

Safnið vinum og vinkonum í lið og takið þátt í EM eldri deild

FÖSTUDAGSKVÖLD // Bjartmar Guðlaugs // Binni D og laumufarþegarnir
LAUGARDAGSKVÖLD // Ballið í Boganum // Stjörnusveit Matta Matt // Stebbi Jak

Stefanía Svavars // Þórsbandið

Allar nánari upplýsingar á www.pollamot.is - Vertu vinur pollamótsins á facebook
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Konur 20+ karlar 30+

Safnið vinum og vinkonum í lið og takið þátt í EM eldri deild

FÖSTUDAGSKVÖLD // Bjartmar Guðlaugs // Binni D og laumufarþegarnir
LAUGARDAGSKVÖLD // Ballið í Boganum // Stjörnusveit Matta Matt // Stebbi Jak

Stefanía Svavars // Þórsbandið

Allar nánari upplýsingar á www.pollamot.is - Vertu vinur pollamótsins á facebook
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Langvinsælasta brauðið í Okkar bakaríi er Bláfjallabrauðið sem flestir Garðbæingar og Hafnfirðingar þekkja. Vin-
sælasta kakan er hins vegar Möndlukakan með bleika kreminu sem mörgum finnst ómissandi með síðdegiskaff-
inu. Á þessu ári hefur verið aukið mjög úrvalið af sælkerasúrdeigsbrauðum, sem meðal annars er hægt að fá með 
hnetum og hvítu súkkulaði. 

Bláfjallabrauðið nauðsyn-
legt fyrir heimilisfriðinn
„Sérstaða Okkar bakarís felst meðal annars í því að allt okkar bakkelsi er 
framleitt í bakaríinu. Stórt skref var stigið í því fyrir ári þegar við fórum 
að baka okkar eigin kleinuhringi, sem hafa sannarlega slegið í gegn,“ segir 
Jón Heiðar Ríkharðsson , eigandi og framkvæmdastjóri Okkar bakarís ehf. 
Hann rekur samnefnd bakarí í Iðnbúð 2 og Strikinu 3 í Garðabæ, þá er 
Okkar bakarí í Fjarðarkaupum og fyrirtækið rekur einnig bakaríið Vort 
daglegt brauð á Strandgötu 49 í Hafnarfirði. 

Jón Heiðar, sem er verkfræðingur að 
mennt, keypti Okkar bakarí haustið 
2012, en það hafði þá um árabil verið 
rekið af hjónunum Þóru Hauksdóttur 
og Þorsteini Stígssyni bakarameistara. 
Núverandi yfirbakari og bakarameist-

ari Okkar bakarís er Árni Þorvarðs-
son, en hann hefur starfað hjá fyrir-
tækinu frá unglingsárunum og tók þar 
sveinsnám sitt. 

Jón Heiðar bendir á, að bakaríið 
sé með mikið framboð af tertum 

fyrir barnaafmæli. Þar er hægt að 
fá tertur með myndum úr Frozen, 
Dótu lækni, Spiderman, Star Wars og 
Hvolpasveitinni, svo eitthvað sé nefnt. 
Að sjálfsögðu er einnig hægt að koma 
með eigin mynd. Hægt er að fá barna-
tertur með leikfangi ofan á og bakaríið 
selur einnig afmælisvörur á borð við 
merkta pappadiska og glös. 

Okkar bakarí er þekkt fyrir mikið úr-
val af kökum, en þar er Möndlukakan 
með bleika kreminu vinsælasta kakan 
og víða ómissandi með síðdegiskaffinu. 
Langvinsælasta brauðið er hins vegar 
Bláfjallabrauðið sem flestir Garðbæ-

ingar og Hafnfirðingar þekkja. „Ég hef 
heyrt sögur af því að heimilisfriður-
inn sé úti ef Bláfjallabrauð er ekki til 
á bænum,“ segir Jón Heiðar á léttu 
nótunum. 

Helstu nýjungar á árinu 2016 eru 
þær, að úrval af súrdeigsbrauðum 
hefur verið aukið, eða því sem kallað 
er sælkera-súrdeigsbrauð. Þar má 
nefna súrdeigsbrauð með hnetum og 
hvítu súkkulaði og súrdeigsbrauð með 
sætum kartöflum og fennel. 

Okkar bakarí deilir hér uppskrift 
að franskri súkkulaðiköku frá Árna 
bakarameistara. 

HRÁEFNI
n70 g íslenskt smjör
n150 g súkkulaði 56%
n15 g síróp

Skreyting
Súkkulaðibráð
Allt sett í pott og hitað þar til allt 
er bráðnað saman.
Súkkulaðibráð hellt yfir miðjuna og 
dreift úr henni. Skreytt með sigt-
uðum flórsykri. Ég mæli með því 
að setja ber á tertuna og bera hana 
fram með rjóma.

Byrjið á að bræða súkkulaði og smjör 
í potti eða yfir vatnsbaði. Næst eru 
egg og sykur þeytt saman í skál í um 
10 mínútur. Því næst er hveitið sigtað 
og blandað við eggjaþeytinginn.

Þegar súkkulaði- og smjörblandan 
er búin að kólna og orðin volg er í 
lagi að blanda henni varlega saman 
við eggjaþeytinginn. Reyna þarf að 
halda sem mestu lofti í deiginu.

Sett í sílíkonform og bakað í 26 
mínútur á 170° C, misjafnt eftir 
ofnum. Gott er að frysta kökuna og 
losa hana úr forminu frosna.

HRÁEFNI
n4 stk heil egg
n200 g sykur
n100 g hveiti
n200 g íslenskt smjör
n200 g súkkulaði 56%

Frönsk
súkkulaðikaka



Yfir 40 litir í boði

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

Viðhaldsfríir gluggar og hurðir
Yfir 40 litir í boði

Glæsilegir sólskálar lengja sumarið og gera sælureitinn ómótstæðilegan

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

Hentar mjög vel íslenskri veðráttu

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

Við erum stolt af framleiðslu okkar og vísum til fyrri verka.



jordan individual

þú gætir unnið 
utanlandsferð!

hannaðu þinn eigin 
jordan individual tannbursta 
jordanaislandi.is 

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

– gefðu okkur tækifæri!

Dreift í 14.000 eintökum á öll heimili í Hafnarfirði og Garðabæ
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5. TÖLUBLAÐ 6. ÁRGANGUR

Óhreini 
þvottur 
nágrannans
Ég rakst á góða sögu um daginn 

sem mig langar til að deila með 
þér, kæri lesandi. 

Ungu hjónin voru nýflutt í hverfið. 
Sem þau sátu við morgunverðarborðið 
horfði unga konan á nágrannakonuna 
hengja þvott á snúrur. 
„Skelfing er að sjá 
þvottinn hjá henni, 
hún kann greini-
lega ekki að þvo, að 
minnsta kosti notar 
hún kolvitlaust þvotta-
efni,“ tautaði konan hneyksluð. Og það 
var sama sagan á hverjum morgni sem 
þau sáu nágrannakonuna hengja út 
þvottinn, það var eitthvað að þvottinum 
hjá henni. Svo var það morgun einn að 
konan lítur út um gluggann og segir við 
mann sinn; „Þetta er allt annað! Það 
er greinilegt að hún hefur lært að þvo 
almennilega. Hver skyldi hafa kennt 
henni það? “ Og eiginmaðurinn svarar: 
„Ég fór bara snemma á fætur í morgun 
og þvoði gluggann.“

Þetta er alveg ágæt saga og segir 
okkur ákveðinn sannleika um hvað 
það hefur mikið að segja með hvaða 
gleraugum við kjósum að sjá lífið. Í 
hvað ljósi við sjáum hlutina. 

Ég er oft minntur á það í mínu starfi 
sem prestur hvað við sjálf höfum mikið 
að segja um líðan okkar og lífsham-
ingju og hvernig við tökumst á við lífið 
í sínum margbreytileika, og þar hafa 
eldri borgarar kennt mér ákveðna lexíu. 
Fólk sem hefur sumt upplifað mikið 
erfiðari tíma en við höfum upplifað 
síðustu misseri. Þetta er fólkið sem 
unga fólkið okkar þarf að fá að læra 
af og við öll. Það segir einhvers staðar 
að maður sé manns gaman. Það eru 
mikil sannindi í því. Þessar kynslóðir 
þekkja það og vita hvað jákvæð sam-
skipti eru geysilega mikilvæg og stór 
þáttur í vellíðan okkar, og líkast til 
var líka einhver í þeirra lífi í hlutverki 
eiginmannsins sem fór út og þvoði 
gluggann. 

Gleðilega þjóðhátíð. 

Baksíðan
Séra Hans Guðberg Alfreðsson, 
prestur í Garðaprestakalli

Hafnarfjörður & Garðabær er dreift frítt í um 14.000 
eintökum á öll heimili í Hafnarfirði og Garðabæ.


