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VA R A H L U T I R  •  V I Ð G E R Ð I R

Sími 564 0400 www.bilaraf.is

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17

Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600

as@as.is

www.as.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I Óvenjumikið var um skemmdarverk í 
bænum um áramót og sérstaklega þrettándann 
en rúður voru brotnar í Hraunvallskóla og 
kveikt í ruslagerði. Ljósabúnaður á ljósastaur 
var skemmdur á Glitvöllum og ruslafötur voru 
víða skemmdar. Ekki er hægt að sjá á eftir

litsmyndavélum hver olli skemmdum á 
Hraunvallaskóla því flestum myndavélunum 
var stolið af skólanum fyrir all nokkrum árum.  
Íbúar harma mjög þessi skemmdarverk og 
hvetja til þess að gripið sé til forvarna, bæði á 
heimilum og í skólum.

Óvenjumörg skemmdar
verk um áramót

Ruslatunnur og ruslafötur algengt skotmark

Skemmdarverk voru alls ekki í huga þessara Hafnfirðinga á þrettándagleði á Ásvöllum.
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Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 15. janúar

Sunnudagaskólinn kl. 11
Skemmtileg stund fyrir alla fjölskylduna.

Guðsþjónusta kl. 14
fyrir eldri borgara í Víðistaðasókn, 
Garðasókn og Bessastaðasókn. 
Sr. Hans Guðberg Alfreðsson og 

Margrét Gunnarsdóttir djákni þjóna.
Garðakórinn syngur  

undir stjórn Jóhanns Baldvinssonar.
Að lokinni guðsþjónustu  
syngur Gaflarakórinn  

undir stjórn Kristjönu Þ. Ásgeirsdóttur.
Kaffiveitingar á eftir  

í boði Víðistaðakirkju.
www.vidistadakirkja.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn: 565 4513, 896 4613, Auglýsingar: 565 3066,
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Ný ríkisstjórn hefur loks verið 
mynduð. Snemmbúnar kosn
ingar að kröfu þjóðarinnar sem 
sýndi kosningunum svo lítinn 
áhuga, minni en nokkru sinni 
fyrr. Ástæða kröfunnar var 

spilling og vanvirða við þjóðina. Þjóðin launaði 
svo meintum spillingarmönnum með góðri kosn
ingu. Ekki tel ég að Íslendingar séu sérstakir 
áhugamenn um fyrirgefningu en kannski full 
ástæða til að Íslensk erfðagreining kanni hvort 
pólitískt minni okkar sé svipað og veðurminni 
okkar.

Ef fólk er óánægt núna er lítið hægt að gera, við 
búum í lýðræðisríki og við kusum þessa flokka 
sem nú hafa náð saman og myndað ríkisstjórn. 
Forystumenn flokkanna eru hluti þjóðar innar og 
minni þeirra virðist líka hraka þessa dagana. 
Loforð og fullyrðingar á framboðstíma hverfa 
mörg í skuggann af nýrri stefnuyfirlýsingu nýrrar 
ríkisstjórnar.

Vopn almennings er sem fyrr aðhald sem felst í 
því að fólk kynni sér vel þær tillögur sem lagðar 
eru fram, segi álit sitt og þrýsti á að almanna
hagsmunir séu virtir.

Enn eitt slysið varð á einfaldri Reykjanesbrautinni 
í Hafnarfirði en sem betur fer slapp fólk ótrúlega 
vel frá því en bíll lenti á tveimur drekkhlöðnum 
malarflutningabílum. Flutningur á malarefni er 
mikill um Reykjanesbraut í Hafnarfirði en efnið 
kemur úr námum í Vatnsskarði og er því ekið með 
það eftir Krýsuvíkurveginum og í gegnum 
Hafnarfjörð. Það er ekkert grín að lenda í árekstri 
við svoleiðis bíla og löngu tímabært að akst
ursleiðirnar verði aðskildar á Reykja nesbrautinni í 
gegnum Hafnarfjörð. 

Sem aldrei fyrr er mikilvægt að íbúar þrýsti með 
öllum mögulegum leiðum á yfirvöld að tryggja 
fjármagn til byggingar mislægra gatnamóta við 
Krýsuvíkurveg og ekki síður að tryggja að Reykja
nesbrautin verði a.m.k. tvöfölduð frá kirkju
garðinum og suður fyrir Krýsuvíkurveg. Látum 
ekki bjóða okkur þetta lengur!

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

www.uth.is -uth@uth.is Stapahrauni 5,  Hfj. - Sími 565-9775

Frímann
s: 897 2468

Hálfdán
s: 898-5765

Ólöf
s: 898 3075

ÚTFARARÞJÓNUSTA 
HAFNAFJARÐAR

FRÍMANN & HÁLFDÁN
ÚTFARARÞJÓNUSTA  

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahrauni 5a, Hafnarfirði

Vaktsímar: 565 5892 & 896 8242 • www.utfararstofa.is • Allan sólarhringinn

Sunnudagur 15. janúar

Sunnudagaskóli kl. 11
 Kvöldguðsþjónusta kl. 20

Mikið sungið. 
Arnór Bjarki Blomsterberg stjórnar 

 www.astjarnarkirkja.is

AUGLÝSINGAR
sími 565 3066  896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Sundfélag Hafnarfjarðar  • Ásvallalaug • www.sh.is • sh@sh.is

Allar upplýsingar um námskeiðin og innritun eru á heimasíðu SH www.sh.is 

Fjölbreytt tilboð  
sundnámskeiða

Skráðu þig  
og þína núna!

styrkir barna og unglingastarf SH

Sundnámskeið fyrir börn 4-6 ára og 3-4 ára
– Nýir hópar í Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug 

Sundkennsla og sundæfingar fyrir alla aldurshópa
Framhaldsnámskeið fyrir 3-4 ára og 5-6 ára
– Sundhöllin, Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug

Skriðsundsnámskeið fyrir fullorðna
– Ný námskeið hefjast 2. febrúar og 7. mars 
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Hraunavinir og Náttúruverndar
samtök Suðvesturlands vara við þeirri 
alvarlegu ógn sem nú steðji að vatns
bólum höfuðborgarsvæðisins vegna 
fyrirhugaðrar byggingar tveggja nýrra 
háspennulína af stærstu gerð, yfir 
viðkvæmasta hluta vatnsverndar svæð
anna suður af Heiðmörk, skammt 
sunnan við sjálf vatnstökusvæðin. 

Nýverið samþykkti bæjarstjórn 
Hafnar fjarðar línulögnina og segja 
sam tökin það vekja spurningar um það 
hvort kjörnir fulltrúar almennings og 
embættismenn í sveitarfélögunum á 
höfuðborgarsvæðinu hafi ekki áttað sig 
á hættunni. 

MJÖG VIÐKVÆMT SVÆÐI
Í bréfi til fulltrúa almennings á höfuð

borgarsvæðinu segir m.a.: „Við hvetjum 
þig til að ígrunda vel afstöðu þína til 
þessa máls og skoða með opnum huga 
aðra möguleika til að tryggja annars 
vegar öryggi vatns bólanna og hins 
vegar nauðsynlega raforkuflutninga.

Áformaðar háspennulínur eru í, um 
og innan við, 2 km fjarlægð frá vatns
bólunum í Vatnsendakrikum og Kaldár
botnum og um 4 km frá Gvendar brunn
um. Auk þess munu línurnar liggja fast 
við framtíðarbrunnsvæði Hafnfirðinga 
í Mygludölum. Þorri grunnvatnsins 
berst úr suðri frá Bláfjallasvæðinu til 
brunnsvæðanna sem eru í sprungurein 
Krýsuvíkureldstöðvarinnar þar sem 
hún liggur um Heiðmörk. 

Nyrðri hluti sprungureinarinnar er 
sýnilegur þar sem sprungurnar eru 
opnar til yfirborðs en syðri hlutinn er 
hulinn ungum hriplekum hraunum. 
Heið merkursvæðið er af þessum sökum 
einstaklega viðkvæmt fyrir hverskyns 
mengun sem auðveldlega getur borist 
niður í grunnvatnið og það ekkert síður 
á hraunasvæðunum þó svo að sprungur 
sjáist þar ekki á yfirborði. Reyndar má 
furðu sæta að strangari hömlur hafi 
ekki verið settar á umferð farartækja 
um svæðið í ljósi hugsanlegrar olíu

mengunar. Ljóst er að öll olía og önnur 
mengandi efni sem berast til grunnvatns 
sunnan við brunnsvæðin munu berast í 
vatnsbólin fyrr eða síðar.“

Segir í bréfinu að bygging tveggja 
400 kV háspennulína 16 km leið um 
grannsvæði vatnsbóla höfuðborgar
svæðisins, þar af 10 km yfir við
kvæmasta hluta grannsvæðanna sé 
stór alvarlegt mál. Ljóst sé að mengunar
slys meðan á framkvæmdum stendur 
gæti spillt vatnsvernd og vatnstöku á 
stóru svæði um langan tíma. Auk þess 
ríki algjör óvissa um áhrif á vatnsbólin 

vegna sinkmengunar frá háspennu
möstrum.

NEIKVÆÐ ÁHRIF
Segja samtökin línulagningu yfir 

hraun í Húsfellsbruna og bygging 
tengivirkis í hrauninu í Almenningum 
vestan Krýsuvíkurvegar jafnframt hafa 
í för með sér afar neikvæð áhrif á 
náttúru og ásýnd þessara svæða. Á 
síðustu áratugum hafi verið framin 
alvarleg landspjöll á hraunum og 
hrauna myndunum í upplandi höfuð
borgarsvæðisins, m.a. vegna efnistöku, 
vegagerðar og nýrra byggingasvæða. 

Iðulega hafi verið gengið fram af meira 
kappi en forsjá í þessum efnum. Þetta 
svæði sé nú að verða eitt vinsælasta úti
vistarsvæði íbúa höfuðborgar svæðisins 
og gesta þeirra og er því mál að linni 
hvað varðar óþarfa eyðileggingu 
hrauna.

EFAST UM NAUÐSYN 
LÍNULAGNINGAR
Hraunavinir og Náttúruverndasamtök 

Suðvesturlands setja fram ákveðnar 
efasemdir um nauðsyn lagningar 
Sandskeiðslína. „Þær línur eru hluti af 
stærri framkvæmd Landsnets sem ber 
nafnið Suðvesturlínur og má benda á að 
Héraðsdómur Reykjaness kvað nýverið 
upp dóm um að unhverfismat Suð
vesturlína sé haldið slíkum annmörkum 
að óheimilt hafi verið að gefa út 
framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 
2 á grundvelli þess. Hæstiréttur hefur 
einnig fellt bæði eignarnám og leyfis
veitingu Orkustofnunar úr gildi vegna 
þess að aðrir valkostir en háspennulína 
hafa ekki verið skoðaðir með raun
hæfum hætti. Þá verður ekki annað séð 
en að bygging tveggja 400 kV lína sem 
mun tvöfalda núverandi flutnings getu, 
sé langt fram yfir það sem fyrir sjáanleg 
þörf krefur. Þegar fram kvæmdin var 
kynnt í upphafi var gert ráð fyrir stórum 
álverum á Keilisnesi og í Helguvík auk 
stækkunar álversins í Straumsvík. Ekki 
hefur orðið af þessum áformum en þau 
voru forsenda þarfa greiningar um 
úrbætur á dreifikerfi raforku til Suður
nesja og því er engin sýnileg þörf á 
Sand   skeiðslínum,“ segir í bréfi sam
takanna.

Segir að lokum í bréfinu til fulltrúa 
almennings: „Það er ekki ásættanlegt 
að kjörnir fulltrúar íbúa, samþykki 
framkvæmdir sem geta hæglega leitt til 
þess að neysluvatni almennings verði 
spillt.“

Segja vatnsból höfuðborgarsvæðisins í 
hættu með byggingu háspennulínu

Hraunavinir og Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands skora á fulltrúa almennings

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu með sér samkomulag um 
verndarsvæði vatnsból ag afmörkun þeirra sem var undirritað árið 2015.

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

NÝTT HJÚKRUNARHEIMILI Á SÓLVANGI
SKÓFLUSTUNGA OG ÍBÚAFUNDUR UM HÖNNUN OG UPPBYGGINGU
Fundur haldinn fimmtudaginn 19. janúar frá kl. 17:30 - 19:00 á Sólvangi. 
Opinn fundur fyrir alla áhugasama. Léttar veitingar í boði.  Nánar á hafnar�ordur.is 
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Í nýjum reglum um sérstakan hús
næðis stuðning sem fjölskylduráð sam
þykkti á fundi sínum fyrir helgi er gert 
ráð fyrir að sérstakur húsnæðis stuðn
ingur sé reiknaður sem ákveðið hlutfall 
af húsnæðisbótum þannig að fyrir 
hverjar 1.000 kr. í húsnæðisbætur fær 
leigjandi greiddar 700 kr. í sérstakan 
húnæðisstuðning.

Húsnæðisbætur og sérstakur hús
næðisstuðnigur geta þó aldrei numið 
hærri fjárhæð en samtals 82.000 kr. og 
geta aldrei farið yfir 75% af húsnæðis
kostnaði. Ekki er greiddur sérstakur 

hús  næðisstuðningur þegar húsnæðis
kostn aður að frádrengum húnæðis
bótum er 50.000 kr. eða lægri.

Skilyrði þess að umsækjandi fái 
greidd an sérstakan húsnæðisstuðning 
er að hann fái einnig greiddar hús næð
is bætur á grundvelli laga um hús næð
isbætur

Heimilt er að veita undanþágu frá 
regl um þessum ef sérstakar málefna
leg ar ástæður liggja fyrir s.s. ef fram
færslu  byrði er sérstaklega þung eða 
aðr ar félagslegar aðstæður séu sem leitt 
geta til þess að þörf fyrir stuðning sé 

meiri en hlutlæg viðmið gefa til kynna. 
Hægt er að óska eftir viðtali hjá félags
ráðgjafa sem metur félagslegar að 
stæður umsækjanda.

Umsækjandi skal uppfylla öll eftir
farandi skilyrði til að umsókn verði 
samþykkt og verða skilyrðin að vera 
uppfyllt á meðan umsækjandi fær 
greiddan sérstakan húsnæðisstuðning:
1. Réttur umsækjanda til húsnæðisbóta 

á grundvelli laga nr. 75/2016 um 
hús  næðisbætur skal hafa verið 
staðreyndur.

2. Um sækjandi skal vera orðinn 18 ára 
á umsóknardegi og eiga lögheimili í 
Hafnarfirði.

3. Leiguhúsnæði skal vera í Hafnar
firði nema um sé að ræða húsnæði 
fyrir 1517 ára börn.

4. Samanlagðar tekjur umsækjanda og 
annarra heimilismanna, 18 ára og 
eldri, séu undir efri tekjumörkum 
samkvæmt 5. gr. reglna þessara.

5. Samanlagðar eignir umsækjanda og 
annarra heimilismanna, 18 ára og 
eldri, á síðastliðnu ári fyrir umsókn 
séu ekki hærri en 5.126.000 kr.

Nýjar reglur um sérstakan húsnæðisstuðning
Verða staðfestar á næsta bæjarstjórnarfundi

Fjölmennt var á þrettándagleði á 
Ásvöllum á þrettánda degi jóla og 
dagskráin afar hefðbundin. Helga 
Möller söng fyrir gesti og stjórnaði 
dansi og glöddust börn á öllum aldrii á 
þessum síðasta degi jóla.

Hátíðinni lauk svo með flugelda
sýningu Björgunarsveitarinnar en það 
er Knattspyrnufélagið Haukar sem sá 
um hátíðina í samstarfi við Hafnar
fjarðarbæ.

Hér má sjá nokkrar myndir frá 
hátíðinni en fleiri myndir má sjá á 
www.fjardarfrettir.is

Fjölmennt á þrettándagleði
Engin brenna en álfar, draugar og jólasveinar
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- Móttaka
- Gestgjafar
- Þjónustu- og gæslustörf
- Ýmis störf á veitingasviði
- Störf við ræstingar og í þvottahúsi
- Störf í verslunum
- Önnur fjölbreytt störf

SUMARSTÖRF Á HEITASTA 
STAÐ LANDSINS
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund 
í ýmiss konar spennandi störf í sumar. Við leggjum áherslu á góða 
samskipta- og samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan vinnutíma 
og góðan aðbúnað.

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

MEÐAL STARFA Í BOÐI

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér sumarstörfin

og sæktu um
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Hafnfirska hugbúnaðarfyrirtækið 
Locatify hefur þróað verkfærakistu 
fyrir nemendur þar sem þeir geta búið 
til gagnvirkar bækur með leikjaívafi og 
gefið út í spjaldtölvum og jafnframt 
ratleiki sem keppt er í með snjallsíma. 
Þessi námstól standa kennurum til boða 
í eitt ár án kostnaðar.

Námstólin samanstanda af aðgangi 
að vefkerfi Locatify og smáforritunum 
Goldworm og Goldhunt Education

Locatify hefur gefið út Goldworm 
Education sem er smáforrit með 
gagnvirkum bókum en því er hægt að 
hala niður á Apple og Android 
spjaldtölvur. Goldhunt Education er 
ratleikjaapp þar sem nemendur keppast 
við að leysa þrautir úti á örkinni en 
áskoranir birtast á fyrirfram ákveðnum 
stöðum. Ýmsir kennarar hafa notað 
Turfhunt ratleikjaappið frá Locatify en 
Goldhunt virkar á svipaðan hátt en er 
einungis fyrir nemendur. GAGNVIRKAR BÆKUR OG 

RATLEIKIR
Bækurnar og ratleikirnir eru settir 

upp í vefumsjónarkerfi Locatify en 
hverjum skóla er úthlutað sérstökum 
skólaaðgangi. Nemendur sjá einungis 
sínar bækur og ratleiki í kerfinu en 
kennarar hafa aðgang að verkefnum 
nemenda. Þegar nemandi gefur út sína 
bók verður hún sýnileg í bókahillu 
viðkomandi skóla en útgefnir ratleikir 
eru aðgengilegir öllum nemendum. 

VERKFÆRAKISTA SEM 
BÍÐUR UPPÁ FJÖLBREYTTA 
KENNSLUHÆTTI
Markmiðið með þróun þessara 

verktóla er að hvetja börn til að nýta 
sköpunargáfuna í að hanna og skrifa 
bækur, og jafnframt útbúa ratleiki sem 

síðan er hægt að nota í útikennslu. Með 
nýrri tækni má bjóða uppá fjölbreytni í 
kennslu sem nemendur njóta í leik og 
námi. 

Þessi tækni ýtir undir að nemendur 
taki virkan þátt í sínu námi og örvar um 
leið frumkvæði. Nemendur búa sjálfir 
efnið útfrá fyrirmælum kennara, þeir 
setja inn eigin myndir, texta, hljóð, 
upplestur, skrifa spurningar og áskor
anir, og ákveða hversu mörg leikjastig 
þáttakendur fá fyrir að leysa þrautir í 
útileikjum og í leikjaverkefnum bók
anna. Einnig eiga þeir þess kost að velja 
úr ákveðnum sniðmátum við gerð 
bókanna. Þessar aðferðir er hægt að 
nota í ýmsum námsgreinum. Rík þörf 
er á að veita íslenskum börnum tækifæri 
til að skrifa, lesa sögur og hanna leiki á 

íslensku og hlúa þar með að íslensku 
tungutaki. 

SAMSTARF STYRKT AF 
NORDPLUS
Nordplus, Menntaáætlun norrænu 

ráðherranefndarinnar styrkti þróun 
bókakerfisins. Samstarfshópur, sem 
samanstendur af kennurum í Lettlandi 
og á Íslandi og námsbókaútgefanda í 
Færeyjum, hefur unnið að því að aðlaga 
kerfið að þörfum nemenda og ýmsar 
nýjar aðgerðir hafa bæst við kerfið á 
undanförnum mánuðum. Á upphafssíðu 
smáforritsins má finna íslenskar bækur 
sem unnar voru í þessu verkefni. Hóp
urinn kynnti kennsluefnið á ráð
stefnunni SETT SYD í Svíþjóð í nóv
ember og vakti það talsverða eftirtekt 
en margra ára þróun liggur að baki 
þessari tækni. Kynning á hvernig hægt 
er að nota kerfin fyrir nemendur verður 
haldin í húsnæði Mennta vísinda  sviðs 
við Stakkahlíð næst komandi þriðjudag 
kl.16.

UMSJÓNARKERFI 
LOCATIFY 
Í vefumsjónarkerfi Locatify er jafn

framt hægt að búa til leiðsagnir og 
ratleiki sem virkjast sjálfkrafa úti og 
inni eftir staðsetningu. Þessi tækni er 
notuð m.a. í ferðaþjónustu og á söfnum. 
Athyglisvert er að The Gardian valdi 
Eldheima þar sem tækni Locatify er 
notuð sem einn af 10 áhugaverðustu 
stöðum í heiminum til að sækja heim 
en blaðamaður þess skrifaði m.a:  
„Frábæra hljóðleiðsögnin finnur jafnvel 
hvar þú ert staddur í safninu með 
ákveðinni tækni og hrindir frásögn af 
stað í samræmi við það.“ 

Locatify gefur kennurum og nemendum 
aðgang að Locatify Education í ár

Nemendur geta útbúið gagnvirkar bækur.

Ratleikur í farsíma.

Stöðuleyfi gáma

Semja 
verkferla um 
framkvæmd 
og eftirfylgni
Reglur um stöðuleyfi gáma voru 

samþykktar í bæjarstjórn á síðasta ári. 
Skipulags og byggingarráð fagnaði á 
fundi sínum á mánudag þeim árangri 
sem nú þegar hefur náðst við fram
kvæmd reglnanna. 

Skipulags og byggingarráð lagði 
áherslu á mikilvægi þess að vel takist til 
með framkvæmd og eftirfylgni og að 
málum sé fylgt eftir með skýrum og 
gegnsæjum hætti. Samþykkti ráðið því 
að samdir verði skýrir verkferlar um 
fram kvæmd og eftirfylgni bæjar yfir
valda á reglunum í samráði við gæða
stjóra Hafnarfjarðarbæjar.

Kl. 05:29 að morgni sunnudags var 
lögreglu tilkynnt um skemmdarverk á 
bifreið. Íbúi nálægt Hafnarfjarðarhöfn 
hafði ekki getað sofið vegna mikilla 
flugeldasprenginga við höfnina. Hafði 
hann farið til að ræða við þá sem voru 
að skjóta upp en þeir lokað sig af inni í 
bifreið sinni og neitað að ræða við 
manninn. Tók maðurinn þá í hurðarhún 
á bif reiðinni og brotnaði hann af er öku
maður ók í burtu.  

BANNAÐ EFTIR 6. JANÚAR
Lögregla minnir á að öll notkun flug

elda er bönnuð eftir 6. janúar en ekki 
var upplýst hvort einhverjir eftirmálar 
urðu af málinu. Óvenju mikið var um 

sprengingar í Hafnarfirði sl. helgi og 
m.a. var ein mjög hávær sprenging um 

miðnætti á laugardagskvöld sem 
heyrðist víða um Hafnarfjörð. 

Flugelda spreng ingar hindruðu 
svefn íbúa við Hafnarfjarðarhöfn

Sá svefnlausi reif hurðarhún af bíl
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Mynd úr safni.
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SKIPULAGSMÁL

Vill 
íbúðabyggð 

undir 
Hamranesi

Formaður skipulags og bygg
ingarráðs lagði fram á fundi ráðsins sl. 
mánudag að hafin verði  vinna við 
undir búning að tillögu á nýju deili
skipulagi undir íbúðarbyggð í 
Hamranesi. Var afgreiðslu tillögunnar 
frestað.

Í samtali við Fjarðarfréttir segi Ingi 
Tómasson formaður ráðsins að þetta sé 
svæði sunnan núverandi Ásvallabrautar, 
sunnan við nýja byggð í Skarðshlíð. Þar 
eru nú háspennulínur sem eiga að víkja 
á næsta ári en hugmyndir eru uppi um 
að þarna verði byggð fjölbýlishús.

Talið er að 6. janúar árið 1945 hafi 
fyrsta kvikmyndasýningin verið í 
Bæjarbíói sem þá var eitt flottasta 
kvikmyndahús á Íslandi með 325 sæti. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar gaf öllum 
Hafnfirðingum kost á að sjá ókeypis 
kvikmyndasýningu í bíóinu 10. og 11. 
janúar það ár og voru sýningar kl. 3, 5, 
7 og 9. Þess má geta að þetta var 
miðvikudag og fimmtudag. Segir að 
um 3.000 Hafnfirðingar hafi komið á 
þær 9 frísýningar sem í boði voru en þá 
var íbúafjöldi Hafnarfjarðar um 4.500.

NÝDÖNSK Á HEIMAVELLI
Hljómsveitin Nýdönsk lék á tón

leikum í Bæjarbíói á síðasta degi jóla 
þegar tímamótanna var minnst. Þetta 

voru fyrstu tónleikarnir þar sem  notað 
var nýtt og fullkomið hljóð og 
ljósakerfi sem komið hefur verið fyrir í 
Bæjarbíói. 

Nýdönsk fagnar 30 ára starfsafmæli 
árið 2017 og voru þetta fyrstu tónleikar 
þeirra á afmælisárinu. Lék hljómsveitin 
mörg af þekktustu og vinsælustu lögum 
sínum við gríðarlega góðar undirtektir 
bíógesta sem troðfylltu bíóið. Fannst 
hljómsveitarmeðlimum mjög ánægju
legt að leika í Bæjarbíói, þar hafi sveitin 
spilað á sínum fyrstu árum og liði þeim 
eins og heima.

Páll Eyjólfsson, annar rekstraraðila 
bíósins horfir björtum augum á fram
tíðina og segist fullviss um að blómlegt 
starf verði í bíóinu sem standi undir sér.

Nýdönsk lék á heimavelli
Mikil stemmning í Bæjarbíói á 72 ára afmæli bíósins 

Gamla myndin af Sólvangi er komin upp aftur.

Nýdönsk lék á alls oddi á sviðinu í Bæjarbíói sl. föstudag.

Fólk tilbúið að hlýða á Nýdanska, í flottasta bíói landsins.
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Fleiri myndir frá tónleikunum má sjá 
á Facebook síðu Fjarðarfrétta.

Væntanlegt skipulagssvæði.

Hvenær var myndin tekin?
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Þessi skemmtilega ljósmynd sem var aðlöguð að einum bogadregna veggnum í anddyri Bæjarbíós hefur á ný verið sett 
upp og hafa margir velt því fyrir sér hvenær hún var tekin. Það sér í gamlan fólksflutningabíl neðst til vinstri á 
myndinni en ákveðin hús gefa sterka vísbendingu um það hvenær myndi var tekin. – Lausn á bls. 11. 
Páll Eyjólfsson, annar rekstraraðila Bæjarbíos sést á tali við annan mann hægra megin á myndinni.
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Eftir umræðu, mótmæli og tillögur að 
nýju vegstæði hefur verið kynnt í 
skipulags og byggingarráði deili
skipulagstillaga að nýrri Ásvallabraut 
sem á að tengja Velli úr Skarðshlíð inn 
á Kaldárselsveg í breyttri legu.

Er lega brautarinnar að mestu í sam
ræmi við upphaflegar tillögur, þó með 
þeirra afgerandi breytingu að vegurinn 
tengist ekki inn á Brekkuásinn heldur 
sveigir til austurs og tengist Flótta
manna  vegi (Elliðavatnsvegi) og Kald
árselsvegi á hringtorgi. Liggur vegu rinn 
þar sem Ofanbyggðavegurinn átti að 
koma en litlar líkur virðast vera fyrir 
gerð hans, a.m.k. í þeirri mynd sem 
upphaflega var ætlað.

Tekið hefur verið tillit til ábendinga 
um hugsanlega hljóðmengun og er gert 
ráð fyrir mótvægisaðgerðum. 

Ekki er gert ráð fyrir mjög miklum 
jarðfyllingum eða skeringum en þó er 
gert ráð fyrir að brautin verði töluvert 
niðurgrafin þar sem hún fer upp í hlíð
ina ofan Grófarlæks. 

Deiliskipulagstillaga að Ásvallabraut 
hefur verið kynnt í skipulagsráði

Framkvæmdin er á þriggja ára fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar

A.m.k. tvær gönguleiðir skera legu 
Ásvallabrautar, önnur sem liggur ofan 
byggðar í Skarðshlíð og upp á 
Vatnshlíðina og hin frá Áslandi 3 og í 
átt að Hvaleyrarvatni. Ekki er sýnt 
hvernig þverun verður leyst þar en 
aðeins önnur gönguleiðin er sýnd á 
skipulagi.

MINNI ÞÖRF ÞEGAR 
MISLÆG GATNAMÓT VIÐ 
KRÝSUVÍKURVEG KOMA?
Enn er allt í óvissu með gerð mislægra 

gatnamóta á Reykjanesbraut við 
Krýsuvíkurveg en þau munu eflaust 
draga verulega úr núverandi þörf á gerð 
Ásvallabrautar sem að öllu leyti er 
kostuð af Hafnarfjarðarbæ. Vegaáætlun 
gerir ráð fyrir að hafist verði handa við 
gerð mislægu gatnamótanna á þessu ári 
en það vantar enn 56 milljarða til 
vegaáætlunar á þessu ári í fjárlögum.

Áætlaður kostnaður við mislægu 
gatnamótin er um 1 milljarður kr. en þá 
er ekki gert ráð fyrir tvöföldum Reykja
nesbrautarinnar sem orðin er bráð
nauðsynleg.

Sneiðing á Ásvallabraut við Brekkuás. Horft til suðurs. Brekkuás 1 til hægri á myndinni.

DEILISKIPULAG FYRIR 
KALDÁRSELSVEG

Samhliða hönnun Ásvallabrautar er í 
undirbúning skipulagsgerð fyrir endur
bættan Kaldaárselsveg frá hringtorgi og 

inn fyrir Hlíðarþúfur en endurgerð 
Kaldárselsvegar er kostuð að mestu af 
ríkinu. Nú er verið að vinna skipu
lagslýsingu en áætlað er skv. henni að 
deiliskipulagið verði samþykkt í mars 
nk.

Tillaga að deiliskipulagi sem kynnt 
var á fundi skipulags og 
byggingarráðs í vikunni.
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Allt í einum pakka í Víkingaþorpinu – Öðruvísi stemmning
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Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 20.janúar

Pakkatilboð í Víkingastræti

ATH.  Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum. Tilboð gilda til 15 apríl 2017
Aukanótt í 2ja manna herbergi kr. 5.800, á mann

1. Þorrapakki:
Gisting, bjór og þorrahlaðborð
Víkingasveitin leikur fyrir matargesti
Tveggja manna herbergi kr. 14.400 á mann

2. Árshátíðarpakki: 
Gisting með fordrykk og þriggja rétta hátíðarkvöldverði
Tveggja manna herbergi  kr. 14.900 á mann

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu
Tveggja manna herbergi kr. 14.100 á mann

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar
www.fjorukrain.is

Víkingasveitin leikur fyrir 
matargesti eins og þeim 

einum er lagið

Gerum tilboð fyrir hópa 
í gistingu og mat

Sérréttamatseðill

HLIÐ ÁLFTANESI

Veitingar og gisting

Hlið á Álftanesi

Við kynnum nýjan 
möguleika í mat 

og gistingu.
Verið velkomin 

Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 20.janúar

Sundkappinn Kolbeinn Hrafnkelsson 
var með hundinn sinn í gönguferð upp 
með læknum ofan við Flóttamannaveg 
sl. laugardag. Er hann kom að gömlu 
vatnsstíflunni í Lækjarbotnum fór 
labrador hundur hans út í og synti í 
lóninu. Hundurinn er stór og sterkur, 35 
kg að þyngd og vanur að synda eins og 
Kolbeinn.

Allt í einu hverfur hundurinn, sogast 
niður í vatnið og bregður Kolbeini 
eðlilega við og veður á eftir honum í 
nokkuð djúpt vatnið. Teygir hann 
höndina niður í rörið eins langt og hann 
náði en fann hvergi hundinn. „Ótrúlegt 
en satt þá skaust hann í gegn og alveg 
ómeiddur,“ segir Kolbeinn og var 
verulega létt.

Segir hann að mjög mikinn kraft 
þurfi til þess að draga niður 35 kg 
hund og hefði þetta getað farið mun 
verr.

„Ég veit að margir hundaeigendur 
nýta sér þetta svæði og hef ég oft séð 
krakka vera að leika sér þarna nálægt. 
Þess vegna vil ég benda fólki á að þetta 
svæði getur verið stórhættulegt, 
sérstaklega núna þar sem að lækurinn 
er mjög vatnsmikill,“ segir Kolbeinn en 
báðir eru sundkapparnir búnir að jafna 
sig á atvikinu.

Staðurinn sem þetta gerðist á er í 
landi Garðabæjar en þaðan lá vatnslögn 
inn í Hafnarfjörð en vatninu hafði verið 
veitt í stokkum úr Kaldárbotnum yfir 
sprungur og því hleypt niður í hraunið. 
Þarna rétt fyrir ofan kom vatnið svo 
aftur upp.

Hundur sogaðist á kaf í stíflu
35 kg hundur sogaðist niður í rör og kom út neðan við stífluna

Hér kom hundurinn út – ómeiddur.

Örin bendir á þann stað þar sem 
hundurinn sogaðist niður.
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Eigendur 
hirði 

flugelda ruslið
Jólatrén ekki sótt

Töluvert er um að fólk hafi sett 
jólatré út við götu eftir jólin. Þau verða 
ekki sótt og er það á ábyrgð eigendanna 
að koma þeim í sorpu eða jarðgera þau 
eða nýta á annan hátt.

Víða um bæinn er mjög sóðalegt eftir 
þá sem skutu upp flugeldum um áramót 
og þrettánda. Fólk hefur skilið eftir 
kassa á og við gangstéttir og víðar. 
Mikilvægt er að fólk hreinsi þetta upp 
og komi í sorpu því leyfar af hættulegum 
efnum geta leynst í kössunum sem 
krakkar gætu komist í. 

Þessi jólatré eru við ljósastaur á 
Suðurhvammi og eru eigendur 
hvattir til að hirða þau hafi þeir ekki 
þegar gert það.
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þjónusta
Tölvuaðstoð og viðgerðir 

Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun.  
Apple* & Windows. Kem í heimahús.  
Sími 824 9938 - hjalp@gudnason.is

Bílaþrif. Kem og sæki. Tjöru hreinsun og 
bón verndar bílinn. Úrvals efni. Djúp hreins-

un. Hagstætt verð. Uppl. í s. 845 2100. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

Á DÖFINNI
Skátakvöldvaka
Í kvöld kl. 20 er Skátafélagið Hraunbúar 
með félagskvöldvöku í Hraunbyrgi fyirr 
alla skáta félagsins og foreldra. Gamlir 
skátar eru einnig velkomnir. Söngur og 
skemmtiatriði. 

Skyggnilýsing
Í dag, fimmtudag kl. 20 verður 
Sálarrannsóknarfélagið í Hafnarfirði 
með fund í Safnaðarheimili Fríkirkj-
unnar. Á fundinum fara fram skyggni-
lýsingar. Húsið opnað kl. 19.30.

Hafnarborg
Í Sverrissal er sýningin Vor með 
portrett um af þingmönnum. Í aðalsal 
safnsins er sýningin „Bygging sem vera 
og borgin sem svið“. Síðasta sýningar-
helgi.

Nýtt hjúkrunarheimili
Fimmtudaginn 19. jan. kl. 17.30-19 
verður íbúafundur um hönnun og 
uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Það var hátíðleg stund 2. janúar sl. á 
Hrafnistu þegar Elmar Gilbertsson 
tenór og Guðrún Ingimarsdóttir sópran, 
stjörnur Vínartónleika Sinfoníuhljóm
sveitar Íslands árið 2016, komu í heim
sókn ásamt Önnu Guðnýju Guðmunds
dóttur undirleikara og buðu upp á góða 
dagskrá. Troðfullt var í menningar
salnum.

Þetta var einkar viðeigandi upphaf að 
afmælisári á Hrafnistu í Hafnarfirði en 
heimilið á 40 ára starfsafmæli í ár.

Fjölbreytt dagskrá er í menningar
salnum á Hrafnistu. Þar er dansað og 
spilað, haldnar málverkasýningar og 
ýmsir hópar koma og gleðja heimilis
fólk og daggesti með leiklist, söng, 
hljóðfæraleik eða öðru sem fólk hefur 
gaman af. Anna Guðný Guðmundsdóttir, Guðrún Ingimarsdóttir og Elmar Gilbertsson.

Vínartónleikar á Hrafnistu
Hrafnistuheimilið í Hafnarfirði 40 ára í ár

Heimilisfólk sýndi tónleikunum mikinn áhuga og heillaðist af fallegri tónlistinni.

hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Skoðaðu nýjustu fréttirnar  ljósmynd dagsins eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is

http://www.fjardarfrettir.is
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Línumaðurinn öflugi Pétur Pálsson 
hefur skrifað undir samning við Hauka 
og mun leika með liðinu á næsta 
tímabili. Pétur lék síðast með Haukum 
keppnistímabilið 20092010 en síðan 
hefur hann spilað með ÍBV, HC 
Midtjyland, Kristiansund og núna 
síðast Kolstad í norsku úrvaldsdeildinni. 
Samningur hans við norska liðið rennur 
út í sumar.

Haukar missa Janus Daða Smárason 
í lok leiktíðar er hann heldur af landi 
brott en þeir hafa fengið landsliðs
markmanninn Björgvin Pál Gústavsson.

HANDBOLTI KARLA

Pétur Pálsson  
aftur í Hauka Handbolti: 

14. jan. kl. 18, Ásvellir 
Haukar  Grótta, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Afturelding: (miðvikudag)

Körfubolti: 
12. jan. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar  Grindavík, Úrvalsd. karla

15. jan. kl. 14, Smárinn 
Breiðablik - Haukar, bikarkeppni kvenna

16. jan. kl. 19.15, Hlíðarendi 
Valur - Haukar, bikarkeppni karlaa

ÚRSLIT KARLA:
Skallagrímur  Haukar: 104102

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Grindavík (miðvikudag)

Haukar  Njarðvík: 7374

Fótbolti: 
10. jan. kl. 19, Fífan 

Breiðablik - Haukar, Faxaflóamót kv.

14. jan. kl. 14, Ásvellir 
Haukar  FH, Faxaflóamót kvenna

ÍÞRÓTTIR

 

Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Næstu Sýningar

Miðapantanir
í síma 565 5900

Föstudaginn   13 janúar kl. 20.00 UPPSELT

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

Mánudaginn   16 janúar kl. 20.00 UPPSELT

Föstudaginn   20 janúar kl. 20.00 örfáir miðar

Fimmtudaginn   26 janúar kl. 20.00 

LEITUM AÐ  
einbýli, rað/parhúsi  

á einni hæð, ca.160-230 m² 
fyrir fjársterkan aðila 
Má vera tilbúið til innréttinga.

Óska staðsetning er Hafnarfjörður  
eða Garðabær/Kópavogur

Upplýsingar sendist á: 
heimir@lögheimili.is
eða í s. 630 9000

Lögheimili Eignamiðlun ehf.
Jóhannes Albert Kristbjörnsson 
hdl. löggiltur fasteignasali

FJÖRÐUR

„Minn metnaður er heiðarleiki, vönduð 
vinnubrögð og persónuleg þjónusta“

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði, sími 519 5900

Ertu í fasteignahugleiðingum? 
Vantar allar gerðir eigna á skrá!  Frítt söluverðmat

Páll B. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Ársæll Steinmóðsson 
aðst.m. í lögg.námi

Ársæll Steinmóðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala  

sími 896 6076 
as@remax.is

Bókasafnið var vígt 1958

Páll Eyjólfsson, Finnur Árnason og Anna María Urbancic við myndina
Á myndinni sem spurt er um á bls. 7 

sést að á gamla húsnæði Bókasafnsins 
eru vinnupallar og húsið málað og því 

má ætla að myndin sé tekin um svipað 
leyti og bókasafnið var vígt en það var 
31. maí 1958. 

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Páll Ólafsson í meistaraflokksráði Hauka, Pétur Pálsson og Þorgeir 
Haraldsson formaður handknattleiksdeildar Hauka.

Atvinnu
miðstöð 

lokar
Atvinnumiðstöð Hafnarfjarðar lokaði 

um áramótin. Hún hóf starfsemi sína á 
vormánuðum árið 2010 með samningi 
milli Hafnarfjarðarbæjar og Vinnu
málastofnunar.  

Miðstöðin hefur sinnt vinnu miðlun, 
ráðgjöf og annarri þjónustu við 
atvinnuleitendur í Hafnarfirði. Atvinnu
miðstöðin var sett á stofn til að bregðast 
við þrengingum á vinnumarkaði og 
afleiðingum efnahagskreppu. 

Umskipti hafa orðið síðustu misserin 
og hefur atvinnuleysi dregist verulega 
saman. Atvinnumiðstöðin gegndi þýð
ingarmiklu hlutverki á þessum tíma og 
skipti sköpum í þjónustu við at vinnu
leitendur. Auk þess hefur Atvinnu
miðstöðin verið veigamikill hlekk ur í 
Áfram verkefni fjöl skyldu þjónustunnar.

Unnið er að þróun áframhaldandi 
sam starfs Hafnarfjarðarbæjar og 
Vinnumálastofnunar þar sem starfs
menn frá Vinnumálastofnun hafa reglu
lega viðveru í sveitarfélaginu og funda 
reglu lega með ráðgjöfum fjölskyldu
þjónustunnar.
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Stofnuð 1983

Mikil sala, vantar 
allar eignir á skrá, 
frítt söluverðmat.
Verðmetum 
samdægurs.
Sanngjörn 
söluþóknun. 

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

A
ug

lý
si

ng
ar símar  

565 3066
896 4613
gudni@
fjardarfrettir.is

Þannig nærðu 
best til 
Hafnfirðinga!

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Mjög harður árekstur varð á Reykja
nesbraut við brúna yfir Strandgötu á 
níunda tímanum sl. mánudagsmorgunn. 
Tveir fulllestaðir malarflutningabílar voru 
á leið í austurátt en frásögnum ber ekki 
saman hvað gerst hafi. 

Skv. upplýsingum lögreglu er talið að 
BMW bifreið sem var á leið í vesturátt hafi 
farið í veg fyrir og skollið á malar  flutn
ingabíl sem við það fer yfir á öfugan 
vegarhelming og skellur á rauðum sport
bíl. BMW bifreiðin virðist hafa snúist og 
lendir fyrir hinum malarflutningabílnum 
og virðist sem hann hafi nánast ekið yfir 
framenda bílsins. Fólksbifreiðin endaði 
inni á fráreininni við Strandgötu og stöðv
uðust malar flutningabílarnir í um 90 m 
fjarlægð frá BMW fólksbílnum.

Þrír voru fluttir á spítala og var einn 
þeirra í fyrstu talinn alvarlega slasaður og 
sagður án með vitundar. Enginn er þó 
alvarlega slasaður.

Reykjanesbrautinni var lokað í báðar 
áttir og var hún lokuð fram á tólfta tímann 
enda mikið drasl á götunni, annar malar
flutn ingabíllinn með sprungið framdekk 
og tveir óökufærir bílar. Moka þurfti af 
mal ar  flutningabílunum áður en þeir voru 
flutt ir í burtu.

Harður fjögurra bíla árekstur 
á Reykjanesbraut

Tveir fulllestaðir malarflutningabílar og fólksbílar skullu saman

Svo virðist sem malarflutningabifreiðin hér að neðan hafi nánast ekið yfir 
framendann á bifreiðinni hér að ofan.

Sjá má að sprungið hefur á framdekki og einu afturdekki þar sem felgan er illa 
skemmd eftir áreksturinn við fólksbílinn.

Malarflutningabíllinn sem fyrst skall á BMW bifreiðinni endaði á 
öfugum vegarhelmingi og á bíl sem kom á móti. 
T.h. má sjá BMW bifreiðina lengst til hægri og flutningabílinn til vinstri.
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir

