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T A X I

Formaður knattspyrnudeildar FH boðaði 
alla bæjarfulltrúa, varabæjarfulltrúa og bæjar
stjóra á aðalfund Knattspyrnudeildar FH svo 
þeir gætu hlustað og spurt um ástand 
deildarinnar og félagsins. Sagði hann málefnið 
svo mikilvægt að enginn ábyrgur bæjarfulltrúi 
gæti sleppt því að mæta.

Enginn bæjarfulltrúi mætti. Bæjarstjóri 
mætti með lögfræðing bæjarins auk þess sem 

íþrótta og tómstundafulltrúi bæjarins mætti. 
Mátti bæjarstjóri sitja undir reiðilestri bræðr
anna, formanns FH og formanns kantt spyrnu
deildar sem sagði að bæjaryfirvöld kæmu 
hreinlega í veg fyrir framþróun félagsins. 

Málefnið var samningaviðræður um 
hugsanleg kaup Hafnarfjarðarbæjar á 55% 
hlut í knatthúsunum Dvergnum og Risanum 
sem nú virðast komnar í strand. - Frh. bls. 2

Bæjarstjóri sat undir 
reiðilestri FH-bræðra

Yfirvegaður kynnti hann á eftir tilboð bæjarins um stuðning
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Strandgata 75 • 583 6000 • vonmathus.is • facebook/vonmathus

Þín verslun í Hafnarfirði 

60

HVER HILLA

Hillurekki Solid 60
Stærð: 170x75x30 cm
5 hillur, hver hilla ber 60 kg.
Litur: hvítur.
5803669

3.995kr

Hillurekki Clicker 100  
Stærð: 200x100x40 cm
6 hillur, hver hilla ber 95 kg.
Litur: Galv.
5803666

7.775kr

95

HVER HILLA

Stofnuð 1983

Vantar eignir á skrá
Mikil sala, góður sölutími framundan

Frítt söluverðmat – verðmetum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun. 

Á Hamrinum

http://www.fjardarfrettir.is
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Hinn hefðbundni meirihluti í 
bæjarstjórn sundraðist þegar 
fjallað var um kaup bæjarins á 
55% hluta í tjaldhúsunum Ris
an  um og Dvergnum af FH. Á 
bæjarstjórnarfundi í síðustu viku 

átti að taka fyrir samningsdrög um kaupin en 
oddviti Bjartrar framtíðar og forseti bæjarstjórnar 
lagði fram frávísunartillögu þar sem málið væri 
enn í vinnslu. Virðist sem flokkslínur hafi vikið 
fyrir FH  Hauka skiptingunni en á fundinum mátti 
m.a. heyra í formanni skipulags og byggingarráðs 
sem með nokkrum reiðilestri skammaðist yfir 
málsmeðferðinni en hann er harður FHingur. 
Fleiri harðir FHingar í meirihlutanum fylgdu ekki 
forsetanum og það voru fulltrúar minnihlutans 
ásamt einum sjálf stæðismanni sem tryggðu tillögu 
forsetans brautar gengi. All sérstakt var að fylgjast 
með afgreiðslu tillögunnar sem var ekki að slá 
málið út af borðinu heldur í raun að vísa því aftur 
í stjórnsýsluna til áframhaldandi vinnslu.

Hvort eðlilegt sé að bærinn kaupi þessi 55% í 
húsum sem FH byggði og sagðist ekki þurfa að 
komu bæjarins, skal ósagt látið enda hefur bæjar 
stjóri ekki viljað upplýsa um rökin fyrir kaup unum 
fyrr en á aðalfundi Knattspyrnudeildar FH þar sem 
hann þurfti að sitja undir miklum skömmum 
formanna FH og knattspyrndeildarinnar. Bæjar
stjóri kynnti þar á mjög sannfærandi hátt hvers 
vegna og hvernig aðkoma bæjarins gæti orðið 

Ljóst er þó að bærinn á fullt í fangi með að halda 
utan um samninga við stóru félögin tvö ekki síst 
þegar Haukar vilja byggja a.m.k. 70 íbúðir á svæði 
sem skipulagt er sem íþróttasvæði og FH vill 
byggja einhvers konar hótel á íþróttasvæði sínu. Þá 
virðist FH og Hafnarfjarðarbær ekki hafa sama 
skilning á því í hvað þær 135 milljónir sem skv. 
fjárhagsáætlun er ætlaðar til að endurnýja gervigras 
á Kaplakrika en skv. bréfi sem FH sendir bænum 
er það skilningur félagsins að gervigrasið eigi að 
leggjast í nýtt fullstórt knattspyrnuhús og bærinn 
fengi þá eignarhlut á móti. 

Hafnarfjarðarbær hefur upplýst að það sé á 
hreinu að endurnýja eigi eldra gervigras.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

www.uth.is -uth@uth.is Stapahrauni 5,  Hfj. - Sími 565-9775
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s: 897 2468

Hálfdán
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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 26. febrúar

Messa og 
sunnudagskóli  kl. 11

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 26. febrúar

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur 

undir stjórn Helgu Þórdísar organista.
Prestur: Sr. Hulda Hrönn Helgadóttir.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjörug og fræðandi stund  

í umsjá Maríu og Bryndísar.

Biblíuleg íhugun og bæn
á þriðjudögum kl. 17:30.

Kyrrðarstund
 á miðvikudögum kl. 12:00.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Uppi varð fótur og fit í bæjarstjórn í síðustu viku 
þegar forseti bæjarstjórnar lagði fram frávísunartillögu 
á samningsdrög að kaupum bæjarins á 55% hlut í 
tveimur knatthúsum FH, Dvergnum og Risanum. 
Hafði málinu áður verið frestað milli funda en nú voru 
rökin að enn væri verið að vinna að málinu.

Það voru bæjarfulltrúar minnihlutans sem tryggðu 
tillögu forsetans brautargengi við all mikla reiði 
sumra fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hafði forseti 
bæjarstjórnar áður upplýst Fjarðarfréttir um að málinu 
yrði frestað og ljóst var að harkaleg andstaða fulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins kom á óvart.

Knatthúsmálinu vísað frá
Nýr meirihluti í bæjarstjórn vísaði samningsdrögum frá í bæjarstjórn

 Sagði formaður knattspyrnudeildar að FH væri 
líklega betur komið með þá niðurstöðu.

Bæjarstjóri kynnti á fundinum afstöðu sína og sagði 
frá samningaferlinum sem virtist vera að komast á 
endapunkt þegar FH hafi breytt ákvæðum um 
ráðstöfun kaupfjár. Á eignunum hvíldi tryggingar bréf 
fyrir öllum skuldum FH við Landsbankann og því 
höfðu verið ákvæði um að greiðslan færi m.a. í að 
greiða niður þær skuldir sem stofnað hafði verið til 
við byggingu húsanna.

Sagði bæjarstjóri að á þeim 6 árum sem eftir væru 
af samningnum þyrfti bærinn að greiða 168 milljónir 
kr. Ef bærinn keypti 55% húsanna á 200 milljónir kr. 
og greiddi leigu skv. hefðbundnum samningum að 

Bæjarstjóri sat undir reiðilestri
framhald af forsíðu

upphæð 9,9 millj. kr. á ári væri FH að fá um 260 millj.  
kr. á tímabilinu í stað 168 millj. kr. Húsin væru þá án 
veðbanda og engar afborganir og vextir fyrir FH að 
greiða. Taldi bæjarstjóri að þá þyrfti FH ekki að leigja 
húsin út til að fá tekjur til greiðslu afborgana og húsin 
nýttust fyrir hafnfirska æsku. Þessu andmæltu 
FHingar og sögðu kaupin engu breyta.

Í síðustu drögum frá Hafnarfjarðarbæ var FH einnig 
veitt heimild til að hafa á þeim 130 millj. kr. veð. 
Bæjarstjóri fór ítarlega yfir stöðu mála.

Jón Rúnar Halldórsson var ómyrkur í máli.
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Umhverfis og framkvæmdaráð 
hefur falið embættismönnum bæjarins 
að taka til skoðunar hvort það sé tíma
bært að fjölga örygg ismynda
vélum í landi Hafnar fjarðar. 
Meginmarkmið með fjölgun 
öryggis myndavéla er tvíþætt; 
ann ars vegar að auka öryggi 
íbúa og hinsvegar að vernda 
eignir og um  hverfi bæjarins.

Taka skal til skoðunar hvort 
fjölga eigi svæðum og stofn
unum þar sem rafræn vöktun 
er viðhöfð og hefja umræðu 
um gildi þess fyrir bæjarbúa. Í fyrsta 
lagi þarf að skoða hvort og hvaða svæði 
og stofnanir eiga að sæta vöktun. Í öðru 
lagi þarf að skil greina markmið með 
vöktun og síðan þarf að setja skýrar 
reglur um notkun í samræmi við lög og 
reglur sem Persónuvernd hefur sett en 
um notkun rafrænnar vöktunar, gilda 
reglur nr. 837/2006, sem Persónuvernd 
hefur sett með stoð í 5. mgr. 37. gr. laga 
nr. 77/2000. Þar segir m.a. í 4. gr. að raf
 ræn vöktun verði að fara fram í yfir lýst
 um, skýrum og málefnalegum til gangi, 
s.s. í þágu öryggis eða eigna vörslu

Samkvæmt 5. gr. regln  anna skal þess 
jafnframt gætt við alla rafræna vöktun 
að ganga ekki lengra en brýna nauðsyn 

ber til miðað við þann tilgang sem að er 
stefnt. Þar segir einnig að gæta skuli 
þess að virða einkalífsrétt þeirra sem 

sæta vöktun og forð ast alla 
óþarfa íhlutun í einkalíf þeirra.

Samkvæmt ákvæði 10. gr. 
regln anna skal ábyrgðaraðili 
rafrænnar vöktunar, t.d. sveit 
ar félag, veita þeim fræðslu 
sem henni sæta með sannan
legum hætti. Um efni slíkr ar 
fræðslu, eftir atvikum reglna, 
er einnig fjallað í ákvæðinu 
og þarf það að taka til tilgangs 

vöktun arinnar, hverjir hafi eða kunni að 
fá aðgang að upplýsingum sem safnast 
og hversu lengi þær verði varðveittar 
og hvaða búnaður er notaður.

Á síðasta fundi ráðsins var lagt fram 
yfirlit yfir öryggismyndavélar við 
stofnanir bæjarins og þar kemur fram 
að grunn og leikskólar hafa slík kerfi, 
sundlaugar hafa öryggiskerfi á blaut
svæðum og nokkrar stofnanir að auki. 
Komin er tími á að yfirfara og endurnýja 
þessi kerfi og vinna er hafin við kostn
aðarmat.

Höfundur er bæjarfulltrúi og 
formaður umhverfis- og 
framkvæmdaráðs.

Helga 
Ingólfsdóttir

Viljum við fjölga 
öryggismyndavélum í 

bæjarlandi Hafnarfjarðar?

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFIRÐI
SUMARSTARF Í

Rafrænt umsóknarform og nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is 

Hafnarfjarðarbær leitar eftir duglegum og öflugum einstaklingum til starfa í 
sumar. Skilyrði fyrir ráðningu er að viðkomandi eigi lögheimili í Hafnarfirði og eru 
laun samkvæmt kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til 24. mars. 

Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri
Lágmarksaldur er 21 ár (fædd 1996)
• Flokkstjórar í Vinnuskóla  
• Leiðbeinendur á íþrótta- og leiksnámskeiðum
• Leiðbeinendur í skólagörðum

Aldur umsækjenda 18-20 ára (fædd 1997-1999)
• Garðyrkju- og umhverfisflokkar

Aldur umsækjenda 17-20 ára (fædd 1997-2000)
• Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum 

Kjötbollur og fiskibollur 
á bolludaginn

Saltkjöt og baunir  
á sprengidaginn

Óseyrarbraut 2  |  sími 565 1550  |  steini@matber.is  |  www.matbaer.is

Veisluþjónusta

Opið kl. 7.30 - 15 virka daga og kl. 9-14 um helgar
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Veitingahúsið við höfnina
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Í kvöld!
kl. 20:00
Strandgötu 11

 

- Stjórn VGí Hafnarfirði

Aðalfundur VG í Hafnarfirði

Kvennakvöld 
Kiwanisklúbbsins Sólborgar

verður haldið þann 3. mars n.k. í Hamarssal 
Flensborgarskólans í Hafnarfirði. 

Húsið opnað kl. 19.00 og dagskrá hefst kl. 20.00.

Allur ágóði rennur til Rjóðursins, hjúkrunar- og 
endurhæfingarheimili fyrir langveik börn.

Flottir hönnuðir sýna vörur sínar, 
tískusýning, tónlist, happdrætti og léttar veitingar.

Miðasala er á midi.is, verð aðeins 4.000 kr.

Hjálpið okkur að styrkja Rjóðrið.

www.solborg.kiwanis.is

 

Hafnarfjarðarbær leitar nú eftir 
umsóknum um þátttökurétt í lokuðu 
alútboði á hönnun og byggingu á skóla 
í Skarðshlíð, Hafnarfirði.

Skólahúsnæðið er samtals um 8.800 
m² þar sem grunnskóli er í 6.710 m², 
tónlistarskóli í um 470 m², leikskóli í 
um 750 m² og íþróttahús í um 870 m².

Gert er ráð fyrir að skólinn verði 
byggður í þrem áföngum sem verði 
tilbúnir 15. júní 2018, 2019 og 2020.

Aðeins fimm fyrirtæki eða fyrir
tækjahópar fá að bjóða í byggingu skól
ans en verði umsækjendur  fleiri, verður 
dregið á milli hæfra umsækjenda.  Skila 
á umsóknum um þátttöku í síðasta lagi 
föstudaginn 3. mars nk.

Bygging Skarðshlíðar-
skóla í alútboð

Í byrjun árs óskaði Knattspyrnufélagið 
Haukar eftir að fá að breyta aðal og 
deiliskipulagi á íþróttasvæði Hauka á 
Ásvöllum. Markmiðið var að gefa 
möguleika á að byggja 70 íbúðir og 
þjónustumiðstöð.

Skipulags og byggingarráð hefur nú 
samþykkt umsögn skipulagsfulltrúa 
sem segir orðrétt: „Telji menn landið 
sem þeim var úthlutað í fyrstu of stórt 
og að ekki verði þörf á að nýta það 
undir íþróttir og íþróttatengda starfsemi, 
væri eðlilegast að afhenda þann hluta 
lóðarinnar aftur Hafnarfjarðarbæ. Verði 
horft til þess að fara í uppbyggingu 
íbúðahúsnæðis á svæðinu ætti það að 
vera alls ótengt íþróttasvæðinu og lóðin 
sett á almennan markað.“

Með öðrum orðum er málaleitan 
Hauka hafnað en búið var að gera 
glæsi legar þrívíddarteikningar af hús

unum og sáum menn fram á mjög góða 
fjáröflunarleið fyrir félagið.

Í umsögninni er bent á að svæðið sé 
að öðru leyti nær fullbyggt og ekki fáist 
séð hvernig íþróttafélagið muni geta 
stækkað og vaxið í framtíðinni hyggist 
félagið fara í uppbyggingu íbúða á því 
landi sem hefur verið úthlutað til 
félagsins undir íþróttaiðkun og 
starfsemi henni tengdri.

Svæði Hauka er skilgreint sem 
íþrótta svæði, ÍÞ3, í aðalskipulagi Hafn
ar fjarðar en þar segir m.a.: „Íþrótta
svæði er svæði fyrir landfreka íþrótta
aðstöðu aðra en þá sem þjónar tilteknu 
hverfi, svo sem skeiðvelli og hesthúsa
byggð, akstursíþróttasvæði, skotæfinga
svæði, golfvelli og stærri íþrótta mið
stöðvar. Þar má reisa byggingar tengdar 
starfseminni, svo sem félagsaðstöðu 
o.fl., en íbúðir eru ekki heimilar.“

Bjóða Haukum  
að skila landi

Telji menn ekki þörf á að nýta landið undir íþróttastarfsemi

Skilta  reglu-
gerð til 

skoðunar
Skipulags og byggingarráð hefur 

falið umhverfis og skipulagsþjónustu 
að taka skiltareglugerðina til skoðunar í 
samráði við fyrirtæki og grafískan 
hönnuð. Var þetta gert í kjölfar umræðu 
um skilti, staðsetningu og fyrirkomulag 
þeirra í bæjarlandinu.

JFK vill kaupa 
Tjarnarvelli 5
Fé lagið JFK fast eign ir sem keypti 

fast eign ina Tjarn ar velli 3 í árs byrj un 

2015 hefur sótt um lóðina við hliðina, 
nr. 5 og vilja hafa í húsinu litlar íbúðir 
til útleigu til ferðamanna með mögu
leika á langtímaleigu. Á fyrstu hæð er í 
umsókninni gert ráð fyrir þjónustukjarna 
fyrir ýmsa þjónustustarfsemi. 

Skipulagsyfirvöld í Hafnarfirði 
synjuðu breytingu á deiliskipulagi en 
ekki er gert ráð fyrir íbúðum á þessum 
reit.

Ný lyfta í Ásvallalaug
Á þriðjudag var formlega tekin í 

notkun ný lyfta fyrir fatlað fólk og aðra 
til að komast ofan í 50 m laugina í 
Ásvallalaug. Gert hafði verið ráð fyrir 
lyftu þegar laugin var opnuð 2008 og er 
hún loks nú að koma en þó ekki þar 
sem gert hafði verið ráð fyrir henni. 

Með lyftunni fylgir sérútbúinn hjóla
stóll, fjarstýring, armbönd og sér stök 

trilla sem gerir það að verkum að hægt 
er að flytja hana úr stað án mikilla 
vandkvæða. Það þykir líka mikill kost
ur að lyftan er fjölnota, ekki bara fyrir 
fólk í hjólastól heldur alla þá sem þurfa 
á einhverri aðstoð að halda við að koma 
sér ofan í laugina. Hún var upp haflega 
hönnuð fyrir ólympíuleikana í London 
2012.
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Gerbollur
Rjóma - Púns - Jarðarberja

Vatnsdeigsbollur 

Rjóma - Hindberja 

Karamella  - Royal

Irish

   Bolludagsbollum

Verið

velkomin í

bol lukaff i

Mikið úrval af gómsætum 

Danskar bollur 
Vínarbrauðsdeig

Vanilla - Rjóma - Núggat 

ÖLL SALA Á ÁSVÖLLUM RENNUR BEINT TIL HAUKA!
NÚ FYLLUM VIÐ HÖLLINA AF HAUKAFÓLKI!

Forsala miða á Ásvöllum alla daga fram að leikjunum og á TIX.IS
Miðaverð er 2.000 kr. á hvorn leik fyrir 16 ára og eldri, en 500 kr. fyrir börn 6-15 ára 

Haukar eru flottir og við verðum enn flottari ef við mætum öll í rauðu ÁFRAM HAUKAR!  

KL. 19:30

23. FEBRÚAR 2017
FIMMTUDAGUR

MFL. KVENNA
KL. 19:30

24. FEBRÚAR 2017
FÖSTUDAGUR

MFL. KARLA

FINAL F   UR
23.-26. FEBRÚAR
HELGIN Í BIKARNUM

LAUGARDALSHÖLL
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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
Hafnarborg
Í aðalsal safnsins er sýningin Kven-
hetjan með verkum Steingríms Eyfjörð 
opnuð og í  Sverrissal er innsetning 
Siggu Bjargar Sigurðardóttur. 

Kvenhetjan - 
málþing
Á laugardaginn kl. 14 verður haldið 
málþing í Hafnarborg í tengslum við 
sýningu Steingríms Eyfjörð, Kvenhetj-
una. Það er viðkvæmt í samfélagi 
dagsins í dag að fá karlmann til þess að 
tjá sig um konur eða eigin sýn á 
tilfinningar þeirra og stöðu. Steingrímur 
tekur sér stöðu í liði kvenna, ef svo má 
að orði komast, og skoðar orðræðuna 
um konuna sem tákn jafnt sem hina 
eilífu togstreitu milli marglaga veru-
leikans og ímyndarinnar um konur.
Til að greina og skoða stöðu lista-
manns ins gagnvart þessu viðkvæma 
efni mun Birta Guðjónsdóttir, sýningar-
stjóri leiða samtal milli Steingríms og 
þriggja kvenna: Kristínar Ómarsdóttur, 
rithöfundar og menningar- og kynja-
fræðinganna  Mörtu Sigríðar Péturs-
dóttur og Nönnu Hlínar Halldórsdóttur. 
Kaffiveitingar og spjall í lokin

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir á 
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Margt hefur verið að gerast í 
blakdeild Hauka  síðan í haust að sögn 
Herborgar Huldu Símonardóttur 
stjórnarmanns í Blakdeild Hauka. 
Nýliðahópur var stofnaður og var hann 
blandaður af körlum og konum. Var 
þetta í fyrsta skiptið sem Blakdeildin 
gat boðið upp á blak fyrir karla. Mikil 
aðsókn var í nýliðahópinn, sem ítrekar 
enn frekar þörfina fyrir að boðið sé upp 
á blak í Hafnarfirði.

Í desember sl. var áhugi karla orðinn 
það mikill að stjórn Blakdeildarinnar 
tók ákvörðun um vera með sér æfingar 
fyrir karla og hófust þær í janúar, 
tvisvar í viku þar sem mæta að meðaltali 
um 1015 karlmenn. 

ÖFLUGIR ÞJÁLFARAR
Með þessum nýju hópum, nýliða

hópnum, karlahópnum og þeim konum 
sem þegar æfðu hjá deildinni þurfti að 
fjölga í þjálfarahópnum. Þau Karl 
Sigurðsson og Heiðbjört Gylfadóttir 
hafa verið ómetanlegur hluti af upp
bygg ingu deildarinnar og hefur Karl 
verið aðalþjálfari deildarinnar. 

Nú í byrjun árs voru Steinunn Jenný 
Skúladóttir og Eric Myer ráðin til liðs 
við deildina. Steinunn Jenný hefur sjálf 

æft og spilað með Blakdeildinni frá 
upphafi en hún er ein af reynsluboltum 
deildarinnar í blaki. Steinunn er uppalin 
á Grundarfirði þar sem hún æfði meðal 
annars blak í æsku með UMFG. Í dag 
spilar hún bæði blak og strandblak. 
Steinunn er að stíga sín fyrstu skref í 
þjálfun undir leiðsögn Karls. Eric Myer 
kemur frá Bandaríkjunum. Hann flutti 
til Íslands árið 1997. Hann spilaði 
strandblak á yngri árum en byrjaði að 
æfa blak innanhúss eftir að hann fluttist 
til Íslands. Þá er hann bæði hafnabolta 
og körfuboltaþjálfari. En hann er eins 
og Steinunn að stíga sín fyrstu skref í 
blakþjálfun undir leiðsögn Karls. 
Steinunn þjálfar nýliðahópinn og Eric 
sér um karlahóp deildarinnar. „Erum 

við mjög ánægð með þennan flotta 
þjálfara hóp,“ segir Hulda. 

FYRSTA BLAKMÓTIÐ
Í nóvember þá hélt deildin sitt fyrsta 

blakmót á Ásvöllum og tókst það mjög 
vel. Á mótinu tóku 6 karlalið þátt og 13 
kvennalið. „Var mikil gleði í húsinu og 
fékk deildin stuðning frá fyrirtækjum til 

að halda mótið og þökkum við þeim 
fyrirtækjum kærlega fyrir,“ segir 
Hulda.

Haustið 2016 tóku tvö kvennalið 
deildarinnar þátt á Íslandsmóti Blak
samband Íslands. Eru Blakdeild Hauka 
með lið í 5. og 7. deild og hefur þeim 
gegnið mjög vel. B liðið er í 1. sæti í 7. 
deildinni og Aliðið í 2. sæti í 5. deild
inni. „Þetta er æsispennandi og mikil
vægt fyrir bæði liðin að halda sætunum 
sínum til að komast efri deildir. Aðeins 
ein túrnering er eftir og verður hún 
haldinn í Ásgarði í Garðabæ 17.19. 
mars. Mikil spenna er í hópnum, stuðn
ingurinn við hópinn er gífurlega góður 
og stemmningin frábær enda umtalað í 
blakheiminum að bestu stuðningsmenn/
konur sé að finna í Haukum,“ segir 
Hulda.

Núna eru um 70 iðkendur að stunda 
blak hjá Blakdeild Hauka, 4 þjálfarar 
og tvö lið í Íslandsmóti Blaksambands 
Íslands. Einnig er deildin komin með 3 
löglega dómara og deildin er nú á sínu 
fjórða starfsári.

Fjölgar í blakinu hjá Haukum
Blakdeild Hauka leikur í 5. og 7. deild  og er á uppleið

B-liðið ásamt Karli Sigurðssyni þjálfara.

A-lið Blakdeildar Hauka

Hluti af strákunum ásamt þjálfara sínum Eric Myer.

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Handbolti: 
23. feb. kl. 19.30, Laugardalshöll 

Haukar - Fram, bikarkeppni kvenna

24. feb. kl. 17.15, Laugardalshöll 
Valur - FH, bikarkeppni karla

24. feb. kl. 19.30, Laugardalshöll 
Haukar - Afturelding, bikarkeppni karla

1. mars kl. 20, Kaplakriki 
FH - Víkingur , 1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
KA/Þór  FH: 2422

Stjarnan  Haukar: 2423

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Selfoss: 3525

Stjarnan  FH: 2535

Körfubolti: 
23. feb. kl. 19.15, Keflavík 

Keflavík - Haukar, úrvalsd. karla

1. mars. kl. 19.15, Keflavík 
Keflavík - Haukar, úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Njarðvík: 7378

ÍR  Haukar: 9169

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Valur: (miðvikudag)

Grindavík  Haukar: 5256
Haukar  Njarðvík: 6166

Fótbolti: 
24. feb. kl. 20, Reykjaneshöllin 

Keflavík - Haukar, bikar karla - A deild R1

25. feb. kl. 15.15, Egilshöll 
Víkingur R. - FH, bikar karla - A deild R1

ÚRSLIT KVENNA:
Stjarnan  FH: 40

ÚRSLIT KARLA:
FH  Haukar: 10

ÍÞRÓTTIR

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

FÉLAGSFUNDUR  
verður haldinn hjá Samfylkingunni í Hafnarfirði  

mánudaginn 27. febrúar klukkan 20:00

Yfirskrift fundarins er:  
Sjálfstæð Palestína og störf alþjóðlegra 
sjálfboðaliða á Vesturbakkanum
Gunnar Axel og Falasteen Abu Libdeh 
koma og flytja stutt erindi og ræða málin.

Allir velkomnir
Stjórnin

Áður fyrr voru þeir menn sem gerðust 
svo ógæfusamir að menga vatnsból 
kallaðir „brunnmígar“ og voru að von
um illa þokkaðir. Á bæjar
stjórnar fundi í Hafnarfirði 15 
febrúar síðastliðnum voru allir 
fulltrúar stjórnmálaflokkanna 
með fulltingi embættismanna 
bæjarins  sammála um að taka 
áhættuna á því að gerast 
brunn mígar þegar þeir sam
þykktu breytingu á aðalskipu
lagi sem minnkar fyrirhugað 
vatnstökusvæði Hafnarfjarðar  
í Mygludölum til að liðka fyrir nýjum 
háspennulínum sunnan Helgafells. 
Bæjarstjórn hafði að vísu samþykkt 
framkvæmdina síðastliðið haust en þá 
gleymdist að athuga að línuleiðin lá um 
brunnsvæði vatnsverndar sem er 
ólöglegt. Þessi breyting á vatnsverndar
mörkunum breytir þó ekki þeirri 
staðreynd að grunnvatnsstraumar frá 
framkvæmdasvæði háspennulínanna 
munu áfram renna inn á brunnsvæðin 
og mengunarslys á framkvæmda
tímanum myndi valda verulegum 

spjöllum á fyrirhuguðum vatnsbólum i 
Mygludölum og núverandi vatns töku
svæði í Kaldárbotnum.

Samkvæmt áhættumati sem 
gert var af verkfræðistofunni 
Eflu og skilað til Hafnar
fjarðarbæjar í byrjun febrúar 
fylgir fram kvæmdinni tölu
verð áhætta á olíuslysi. Þótt 
að lagt sé til að öll þau tæki 
sem notuð verði til verksins 
verði af fullkomnustu gerð, 
verk takar fylgi öryggis áætlun, 
starfsmenn vel þjálf aðir og 

ekki unnið yfir há vetrartímann læðist 
að manni sá grunur að áhættan af 
olíuslysi í úfnu hrauninu í Húsfellsbruna 
verði alltaf fyrir hendi. Það er ekki langt 
síðan að heppnin var með mönnum 
þegar þyrla missti olíutank á bílaplan 
við Þríhnúka gíg. Ef hún hefði misst 
tankinn nokkr um mínútum fyrr í 
sprungum skotið hraunið hefðu öll 
vatnsból höfuð borgarsvæðisins spillst.

Sýnt hefur verið fram á að þessi 
línulögn Landsnets, Suðvesturlínur, er 
alger óþarfi eftir að hætt var við 

byggingu álvera í Keilisnesi og Helgu
vík og stækkun álversins í Straumsvík 
og fyrir nokkrum dögum dæmdi Hæsti
réttur að framkvæmdaleyfi bæjar
yfirvalda í Vogum vegna Suður nesja
línu 2 væri fellt úr gildi vegna verulegra 
annmarka á umhverfismati. Kæra 
Hraunavina og Náttúruverndar samtaka 
Suðvesturlands vegna fram kvæmda
leyfis Hafnarfjarðarbæjar á sömu línu 
liggur fyrir úrskurðarnefnd umhverfis 
og auðlindamála og er nokkur ljóst að 
leyfi Hafnarfjarðarbæjar verður einnig 
fellt úr gildi.

Það verður því að spyrja fulltrúa 
almennings í bæjarstjórn og skipulags 
og byggingarráði Hafnarfjarðar hvers 
vegna í ósköpunum þeir eru að veita 
brautargengi framkvæmd sem hefur 
ekki fullnægjandi umhverfismat, spillir 
fallegum hraunsvæðum í upplandi 
Hafnarfjarðar og sem gæti mögulega 
spillt neysluvatni bæjarbúa?  Sækjast 
þeir eftir að verða minnst sem „Brunn
mígarnir í Hafnarfirði“?

Höfundur er framkvæmdastjóri

Lárus 
Vilhjálmsson

Brunnmígar ógna  
vatnsbólum  Hafnarfjarðar

Atvinna í boði
Óskum eftir verkafólki  

til vinnu við sorphirðu í Hafnarfirði

Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Upplýsingar veitir 
Sigurður í síma 456 4166

Algjört tillitsleysi

Hættulegt!

Íbúar í Lækjarbergi eru ekki sáttir við 
nágranna sína sem hafa látið hjólhýsi 
standa í allan vetur með beislið yfir 
gangstéttina sem er stórhættulegt.
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www.burgerinn.is 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

Bikar leikir  
í handbolta

Hafnfirðingar eiga þrjú lið 
í bikarúrslitum í handbolta í 
meistaraflokki en leikið er í 
Laugardalshöll.

Kvennalið Hauka mætir 
Fram sem er á toppi úrvals
deildar kl. 19.30 í kvöld en í 
hinum undanúrslitaleiknum 
mætast Stjarnan og Selfoss.

Úrslitaleikurinn er svo kl. 
13.30 á laugardag.

Karlalið FH leikur við Val 
í undanúrslitum kl. 17.15 á 
föstudag og Haukar mæta 
Aftureldingu kl. 19.30 sama 
dag. Þessi lið eru í efstu 4 
sætum í úrvalsdeildinni.

Sigurvegarar úr þessum 
leikjum keppa svo til úrslita 
kl. 16 á laugardaginn og 
Hafn firðingar vonast að 
sjálfsögðu eftir úrslitaleik á 
milli FH og Hauka.

3. fl. karla í FH keppir svo 
til úrslita kl. 12 á sunnudag 
við sigurvegara í leik Vals2 
og Gróttu/KR.

Ráða yfir 300 í sumarstörf
Hafnarfjarðarbær auglýsir nú eftir umsóknum 

fyrir sumarstörf hjá bænum. Á sögn Árdísar 
Ármannsdóttir, samskiptastjóra bæjarins er 
reiknað með að ráða álíka marga og á síðasta ári. 
Þá vorur ráðnir 318 einstaklingar í sumarstörf 
fyrir 17 ára og eldri. 

Árið 2015 voru alls 429 ráðnir en á síðasta ári 
var vinnutímum fjölgað þar sem aðsókn hafði 
minnkað með auknum atvinnumöguleikum 
ungs fólks.

Menntaskólanemar eru meðal þeirra sem 
sækja um sumarstörf hjá bænum.
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