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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Ársreikningur Hafnar fjarð
ar bæjar var lagður fram í bæj
ar  ráði í gærmorgun. Er hann 
vel í samræmi við fjárhags

áætlun, tekjuafgangur Ahluta 
11 millj. kr. meiri en áætlað en 
tekjuafgangur A og Bhluta 
14,9 millj. kr. meiri. Sjá 

tilkynningu frá Hafnarfjarðar
bæ á bls. 7 og umfjöllun á 
www.fjardarfrettir.is

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17  |  sími 520 2600  |  www.as.is

Gleðilega páska!
Ársreikningur lagður fram. – Næsta blað kemur út 27. apríl nk.

Frá Hvaleyrarvatni.
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Kíktu á vefverslunina:

Treystu 
okkur  
fyrir 
sölunni

Jakob Björgvin Jakobsson 
 hdl., löggiltur fasteignasali 

www.alltfasteignir.is
Bæjarhrauni 12 e.h.  560 5500
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 Bílaraf ehf.  Sími 564 0400    Flatahrauni 25    220 Hafnarfjörður

B Í L A V E R K S T Æ Ð I
VA R A H L U T I R  •  V I Ð G E R Ð I R

Sími 564 0400 www.bilaraf.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I

Starfsfólk Fasteignasölunnar 
Áss óska viðskiptavinum 
og Hafnfirðingum öllum 
gleðilegra páska!

Þín útivistarverslun
Reykjavíkurvegi 64 
www.fjallakofinn.is 

http://www.fjardarfrettir.is
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Í frétt í blaðinu í dag kemur 
fram að 10% Hafnfirðinga eru 
með erlendan bakgrunn og 
stærstur hluti þeirra með er lend
an ríkisborgararétt.

Loks nú erum við að vakna 
upp við það að það geti falist tækifæri í þessum 
fjölbreytileika þó svo oftast sé rætt um erlenda 
ríkisborgara í tengslum við hælisleitendur.

Ég hvatti hér nokkrum sinnum til þess að t.d. 
Bjartir dagar yrðu helgaðir fjölmenningu en fátt 
var um svör enda meira hugsað um að skera niður 
til menningarmála en að taka við nýjum hug
myndum. Þjóðahátíð var haldin árið 2007 en það 
var að mestu innflutt hátíð úr höfuðborginni og fáir 
Hafnfirðingar sem voru að kynna sína menningu 
þar.

Nýtt fjölmenningarráð tekur brátt til starfa og þá 
má búast við að Hafnfirðingar verði meira varir 
við að við búum í fjölmenningarsamfélagi.

En það er ekkert sjálfgefið að nýjum Hafn firð
ingum vegni vel, aðlagist og finni sig velkomna. 
Sennilega hafa íslenskir aðfluttir Hafnfirðingar 
fengið góðar viðtökur og þrátt fyrir mont og ríg um 
hugtakið Gaflari, hefur fyrri búseta ekki ráðið 
miklu um möguleika nýrra Hafnfirðinga hér.

Hins vegar getur verið erfiðara fyrir útlendinga 
að aðlaga sig þar sem tungumálið skiptir mestu 
máli. Við Íslendingar höfum verið allt of værukærir 
og lagt allt of litla áherslu á að bjóða nýbúum fría 
vandaða og metnaðarfulla íslenskukennslu. Það er 
í raun dónaskapur að tala alltaf ensku við útlendinga 
og gefa þeim í raun lítil tækifæri á að læra íslensku.

Það að tala tungumálið í því landi sem maður 
býr er gríðarlega mikilvægt og nauðsynlegt vilji 
menn aðlagast og upplifa samskipti fólks, menn
ingu og geta tekið virkan þátt í samfélaginu.

Bjóðum fría vandaða íslenskukennslu!
Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

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

Föstudagurinn langi, 14. apríl

Lestur 10 valinna 
Passíuslálma kl. 17

Á milli lestra leikur Matthías V. Baldursson 
gömlu lagboða sálmanna á ýmis 

blásturshljóðfæri.

Páskadagur, 16. apríl

Hátíðarmessa kl. 11
Kór kirkjunnar syngur.

Sunnudagaskóli

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Skírdagur 13. apríl

Fermingarmessa kl. 10.30
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Föstudagurinn langi, 14. apríl

Guðsþjónusta kl. 11
Tónlist: Helga Þórdís Guðmundsdóttir

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson

Páskadagsmorgunn 16. apríl

Hátíðarmessa kl. 8.00
Kór Víðistaðasóknar syngur
undir stjórn Antoníu Hevesi.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson

Fyrir börnin:

Páskaeggjaleit og 
páskaföndur

Boðið verður upp á heitt súkkulaði  
og meðlæti í safnaðarheimilinu  

að messu lokinni.

www.vidistadakirkja.is

Orlofsnefnd Húsmæðra  
í Hafnarfirði
auglýsir kynningar- og skráningarfund  
vegna orlofsferða á árinu 2017. 

Fundurinn veður haldinn í sal eldri borgara Hraunseli 
Flatahrauni 3, fimmtudaginn 27. apríl kl. 17.30

Farið verður til Norður Englands 26.-31. október nk.                    
og í jólaferð til Trier 1.-5. desember nk

Rétt til þess að sækja um orlofsferð hefur sérhver kona sem veitir  
eða hefur veitt heimili forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf.

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar:  
Svanhildur Guðmundsdóttir, sími 698 0472, Kristín Edvardsdóttir sími 861 6150 
og Hildur Helga Gísladóttir sími 699 2696.

           Orlofsnefndin.

„Skammhlaup“

Einn keppenda í Skammhlaupi Hlaupahóps FH
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FYRIR BYRJENDUR
Miðvikudaginn 19. apríl kl.17.30  að Ásvöllum

HLAUPANÁMSKEIÐ

SKOKKHÓPUR HAUKA

Frábær hrey�ng og góður félagsskapur

ÆFINGATÍMAR
mánudagar        kl. 17.30
miðvikudagar   kl. 17.30
laugardagar       kl.    9.00

Hentar öllum getustigum 8 
V

IK
U

R

Nánari upplýsingar haukarskokk@gmail.com
og facebook: Skokkhópur Hauka - Nýliðar 2017

„Katan“ seld 
til vinnu í 

sveit 
eftir 46 ára þjónustu

Elsta Caterpillar ámokstursvélin á Íslandi sem enn er í 
notkun hefur nú fengið ný heimkynni eftir að hafa verið í 
þjónustu Hafnarfjarðarbæjar síðan 1971.

Hefur hún verið notuð við hin ýmsu störf, m.a. við að 
moka efni á vörubíla við gatnagerð í Norðurbænum og 
fleiri hverfum, við gerð reiðstíga og síðast en ekki síst 
hefur hún verið aðalsnjómoksturstæki bæjarins í gegnum 
árin.

Vélin hefur nú verið seld og er farin til nýrra heimkynna 
í sveit þar sem hún verður notuð til að moka efni á bíla 
upp úr árfarvegi.

Er nú verið að leita að nýrri vél fyrir Hafnarfjarðarbæ.

Við snjómokstur í Áslandinu á síðasta ári.

Katan komin á bíl og á leiðinni til nýrra eigenda.

Miklu verður tjaldað til á stórtón
leikum í Íþróttahúsinu við Strandgötu 
laugardaginn 22. apríl nk. Nefnast 
tónleikarnir Bræðralag en þar koma 
fram bræðurnir Friðrik Dór og Jón 
Jónsson ásamt um 140 nemendum úr 
Tón listarskóla Hafnarfjarðar og Lækj
ar  skóla, þar á meðal Sinfóníu hljómsveit 
Tónlistarskólas, rythma band, dans
hópur og unglingakór.

Á haustmánuðum kom upp sú 
hugmynd hjá Tónlistarskólanum að 
fara í samstarf við kór hjá einum af 
grunn skólum bæjarins og varð Lækjar
skóli fyrir valinu að þessu sinni. Haft 
var samband við þá bræður sem báðir 
eru fyrrum nemendur við Tónlistar
skólann og tóku þeir vel í samstarf. 
Voru þá valin þau lög sem flutt verða og 
þrír af kennurum skólans þau Stefán 
Ómar Jakobsson, Sigrún Kristbjörg 

Jónsdóttir og Helga Björg Arnardóttir 
útsettu lögin á sinn hátt.

Frá Tónlistarskólanum koma: 
Rytmaband úr Tónkvísl  sem saman
stendur af píanóleikara, rafgítarleikara, 
rafbassaleikara og trommuleikara sem 
spilar allan tímann og með þeim 
trompet leikari, altsaxófónleikari, tenór

saxófónleikari og básúnuleikari. 
Sinfóníu ljómsveit tónlistarskólans, 
Lúðrasveit og forskóli 2 koma fram og 
einnig aðrir hljóðfæranemendur þar 
sem á vantar. Til þess að styrkja 
strengina var leitað til Tónlistarskóla 
Garðabæjar og koma nokkrir 
strengjaleikarar þaðan.

Tónleikarnir verða laugardaginn 22. 
apríl kl. 14 og 16 og er miðasala á tix.
is.

Bræðralag - stórtónleikar íþróttahúsinu
Tónlistarskólinn og Lækjarskóli í samstarf við bræðurna Jón og Friðrik Dór Jónssyni annan laugardag

Frá æfingu hljómsveitanna í Tónlistarskólanum.

Bærðurnir Jón Jónsson og  
Friðrik Dór Jónsson.
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Knattspyrna er vinsælasta íþróttagrein 
veraldar og einnig á Íslandi en því 
miður er verið mismuna iðkendum í 
Hafnarfirði hvað búsetu varð
ar þar sem þeir búa við afar 
skerta og dapra æfinga astöðu 
yfir vetrarmánuðina, þ.e. frá 
september – apríl. 

Jafnframt er samkeppnis
staða knattspyrnudeildar 
Hauka skert þar sem margir af 
yngstu iðkendum í 7. og 8. 
flokki sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í íþróttinni og 
foreldrar þeirra, sem búa til dæmis á 
Völlunum, Holtinu, Áslandi og í 
Hvömmum, kjósa fremur félag sem er 
með knatthús. Þannig er verið að keyra 
með börn talsvert lengri leið þvert yfir 

bæinn á æfingar í stað þess að börn í 
fyrrgreindum hverfum geti æft með 
sínu hverfisfélagi.

Nú hefur Fimleikafélag 
Hafn  arfjarðar óskað eftir 
bygg ingu á þriðja knatthúsinu 
við Kaplakrika á sama tíma og 
iðkendur í Haukum fá ekkert 
skjól fyrir veðri og vindum í 8 
mánuði. Það er ósann gjarnt og 
næsta knatt spyrnuhús í 
Hafnarfirði hlýtur að vera reist 
á Ásvöllum. Einhverjir kunna 
þá að benda á að nú sé verið að 

byggja parkethús á Ásvöllum en á móti 
má benda á nýtingu á parketi í Ásvöllum 
sem stendur við nýjasta hverfi bæjarins 
gagnvart Kapla krika sem og nýlegt 
frjálsíþróttahús sem var reyndar mikill 
fengur fyrir alla Hafnfirðinga. Þá má 
einnig nefna mikinn mun á stúkum við 
knatt spyrnuvelli fyrir áhorfendur.

Knattspyrnudeild Hauka leggur 
mikla áherslu á að ráða til starfa vel 
menntaða þjálfara og hlúa vel að sínum 
iðkendum.  Deildin leggur áherslu á að 
gefa uppöldum leikmönnum tækifæri í 
meistaraflokkum félagsins.  Það er ekki 
sanngjarnt fyrir börn og unglinga í 
Haukum að þeim sé mismunað þegar 
kemur að aðstöðu eins og raun ber 
vitni.  

Höfundur er faðir þriggja dætra sem 
æfa knattspyrnu með Haukum og situr í 
stjórn knattspyrnudeildar félagsins.

Börn sunnan megin við læk: 
Mismunun í íþróttaaðstöðu

Tekjur Hafnarfjarðarhafnar voru 
388,3 millj. kr. árið 2016 og höfðu 
aukist um tæpar 46 milljónir kr. frá 
árinu á undan.

Hagnaður var 120,9 millj. kr. eða um 
21% af tekjum og hafði hann nær 
tvöfaldast á milli ára. Er hann um 20% 
umfram áætlun.

Handfært fé frá rekstri er hins vegar 
230,9 milljónir kr. og jókst handbært fé 
á árinu um 3,3 milljónir kr.

Eignir Hafnarfjarðarhafnar saman
standa af hafnarmannvirkjum og lóðum 
auk húseigna, báta og annars búnaðar 

og vega lóðirnar þyngst eða um 54% af 
eignum sem í heild námu tæpum 2,9 
milljörðum kr. Rétt er að geta þess að 
þetta er bókfært verð en fasteignamat 
lóðanna í árlok var rúmlega 3,9 millj
örðum og viðlagaverðmæti hafn ar
mannvirkja var tæpur 5,1 milljarður kr.

Langtímaskuldir voru í árslok 756,9 
millj. kr. og höfðu lækkað um tæpar 
114 millj. kr. á einu ári.

Ársreikningur Hafnarfjarðarhafnar 
var lagður fram á fundi hafnarstjórnar 
sl. fimmtudag.

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
þann 29. mars 2017 lögðu fulltrúar 
Vinstri grænna og Sam fylk ingar fram 
tillögu um að Hafnarfjarðarbær stofni 
leigu  félag sem ekki er rekið í hagn aðar
skyni (non profit leigu félag) skv. heim ild 
38. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál.

Leigufélagið yrði húsnæðis sjálfs
eignastofnun sem sæi um byggingu 
íbúða sem standa öllum almenningi til 
boða til leigu án tillits til efnahags eða 
annarra aðstæðna, gegn leigugjaldi sem 
miðast við afborganir, vexti af lánum, 
vaxtakostnað, almenns rekstrar kostn
aðar og annars kostnaðar af íbúðinni.

Ástæða þess að tillagan var lögð fram 
er það ófremdarástand sem nú er á 
húsnæðismarkaði. Ungt fólk á í mestu 
vandræðum með að flytja að heiman, 
leigjendur á leigumarkaði eru að sligast 
undan háu leiguverði og litlu húsnæðis
öryggi. Þegar bráðum þrjú ár eru liðin 
af kjörtímabilinu finnst okkur of lítið 
hafa gerst af hálfu sveitarfélagsins til að 
bregðast við aðstæðum og mæta þörf

um þessa sístækkandi hóps. Það er í 
raun löngu tímabært að bregðast við. 

Hugmyndir okkar byggja á evrópskri 
og norrænni fyrirmynd sem eru leigu
félög í eigu sveitarfélaga eða sjálfs
eignarstofnana sem sveitarfélög koma 
að. Samkvæmt lögum um hús næðismál 
nr. 44/1998 er sveitar félögum heimilt 
að stofna eða taka þátt í stofnun slíkra 
félaga sem ekki eru rekin í hagn
aðarskyni og hafa það að langtíma
markmiði að byggja, kaupa, eiga og 
hafa umsjón með rekstri íbúða sem 
leigðar eru út.

Fulltrúar Vinstri grænna og Sam
fylkingar lögðu fram tillöguna og var 
samþykkt að vísa henni til Bæjarráðs til 
meðferðar. Vonumst við til þess að 
meirihluti Sjálfstæðisflokks og Bjartrar 
framtíðar taki undir með okkur og 
greiði götu málsins þannig að fljótlega 
geti litið dagsins ljós nýtt leigufélag í 
þágu almennings í Hafnarfirði. 

Elva Dögg Ásud. Kristinsdóttir,
Adda María Jóhannsdóttir, 
Margrét Gauja Magnúsdóttir,
Gunnar Axel Axelsson.

Elva Dögg  
Ásud. Kristinsdóttir

Adda María 
Jóhannsdóttir

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

Tillaga um leigufélag  
í almannaþágu í Hafnarfirði

Gunnar Axel 
Axelssson

– gefðu okkur tækifæri!

Söfnunarkassar í Hafnarfirði eru m.a. við:
Hraunbyrgi • Fjarðarkaup • Fjörð • 10/11

LEIGUHÚSNÆÐI

Kannaðu rétt þinn og sæktu um rafrænt á MÍNAR SÍÐUR á  
hafnar�ordur.is. Sótt er um almennar húsnæðisbætur hjá Vinnu- 
málastofnun á husbot.is þar sem réttur til sérstaks húsnæðis- 
stuðnings er tengdur rétti á almennum húsnæðisbótum. 

Nánar á hafnar�ordur.is

Leigir þú á almennum markaði? Þú gætir átt rétt á 
sérstökum húsnæðisstuðningi frá Hafnar�arðarbæ

585 5500
hafnarfjordur.is

Bætt afkoma 
Hafnarfjarðarhafnar

Skuldir lækka ört

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Halldór Jón 
Garðarsson

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Í ársbyrjun 2016, þegar íbúar Hafn
arfjarðar voru 28.189 bjuggu 2.942 
einstaklingar með erlendan bakgrunn í 
bænum skv. upplýsingum Hagstofunn
ar. Af þeim voru 740 með ís lensk an 
ríkisborgararétt en 2.202 voru með 
erlent ríkisfang.

Langsflestir Hafnfirðinga með erlent 
ríkisfang eru Pólverjar, 1.202 eða um 
4,3% af íbúafjölda bæjarins. Árið 2000 
voru Pólverjar hins vegar aðeins 35 en 
þá voru Danir fjölmennastir íbúa, 57. 1. 
janúar 2016 voru 75 Hafnfirðingar með 
danskt ríkisfang en aðeins Pólverjar, 
Litháar og Lettar eru fjölmennari.

Mikið hefur breyst frá árinu 2000 
þegar 457 Hafnfirðingar voru með 
er lendan bakgrunn og 382 af þeim voru 
með erlent ríkisfang.

Pólverjum hefur fjölgað lang mest, úr 
35 í 1.202, Litháum hefur sömuleiðis 
fjölgað mikið, úr 9 í 197, Enginn Letti 
var hér árið 2000 en voru í ársbyrjun 
2016 75. Þá hefur fjöldi Slóvaka og Srí 
Lanka búa tuttugufaldast úr einum í 
tuttugu frá hvoru landi. Þá hefur 
Portúgölum fjölgað úr 4 í 60.

Ríkisborgarar fyrrum Júgóslavíu, nú 
Serbíu og Svartfjallalands, voru 46 hér 
í bæ árið 2.000 en nú er enginn frá 
þessum tveimur löndum.

FRÁ A.M.K. 76 LÖNDUM
Alls eru íbúar Hafnarfjarðar með 76 

mismunandi ríkisföng að Íslend ingum 
frátöldum. Fimm eða fleiri eru frá 35 
löndum en færri frá öðrum og t.d. einn 

frá 18 löndum. Átta eru hins vegar 
ríkisfangslausir.

Hafnarfjörður hefur á tiltölulega 
stuttum tíma breyst í það að vera fjöl
menningarsamfélag.

Tíundi hver Hafnfirðingur  
er með erlendan bakgrunn

2.202 Hafnfirðingar eru með erlent ríkisfang

Þjóðerni fjöldi % íbúa
Pólverjar 1.202 4,3%
Litháar 197 0,7%
Lettar 75 0,27%
Danir 74 0,26%
Bretar 63 0,22%
Þjóðverjar 60 0,21%
Portúgalir 60 0,21%
Rúmenar 56 0,20%
Filippseyingar 30 0,11%
Bandaríkjamenn 28 0,10%
Thailendingar 24 0,09%
Kínverjar 21 0,07%
Þjóðerni fjöldi
Slóvakar 20
Srí Lanka-menn 20
Spánverjar 18
Frakkar 16
Úkraínumenn 16
Búlgarar 13
Norðmenn 13
Ítalir 11
Indverjar 9
Tékkar 9
Ríkisfangslausir 8
Króatar 7
Mexíkóar 7
Ungverjar 7
Belgar 6
Ghanverjar 6
Indónesar 6
Kósóvar 6
Nígeríumenn 6
Svíar 6
Hollendingar 5
Rússar 5
Víetnamar 5

Afganir 4
Argentínumenn 4
Austurríkismenn 4
Hvít-Rússar 4
Eþíópar 4
Marokkómenn 4
Brasilíumenn 3
Colombiumenn 3
Ekvadorar 3
Finnar 3
Írar 3
Kanadamenn 3
Palestínumenn 3
Serbar 3
Úgandamenn 3
Albanir 2
Ástralar 2
Bosniu og Herzegovinumenn 2
Eistlendingar 2
Íranir 2
Japanar 2
Nýsjálendingar 2
Svisslendingar 2
Tyrkir 2
Cabo Verde menn (Grænhöfðaeyjar) 1
Chilebúar 1
Costa Rica-menn 1
Grikkir 1
Haítíar 1
Keníumenn 1
Líberíumenn 1
Líbíumenn 1
Mósambíkar 1
Nepalar 1
Perúmenn 1
Ríki í fyrrum Júgóslavíu, ótilgreint 1
Senegalar 1
Síerra Leóne-menn 1
Slóvenar 1
Sómalar 1
Suður-Afríkumenn 1
Venesúelamenn 1Lj

ós
m

.: 
G

uð
ni

 G
ís

la
so

n



6    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 12. APRÍL 2017  

þjónusta
Sorptunnuþrif 

Við komum þrífum og sótthreinsum 
tunnurnar, geymsluna og rennuna. 

Háþrýstiþrif sími 777 8656

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
Sýningin Bók staflega - Konkretljóð á 
Íslandi frá 1957 til samtímans stendur 
yfir í aðalsal Hafnarborgar. Í Sverrissal 
stendur yfir sýning á verkum úr 
stofngjöf Hafnarborgar.

Sumardagurinn 
fyrsti og Bjartir dagar
Hafnarfjarðarbær sér alfarið um 
kynningu á Björtum dögum og 
sumardeginum fyrsta og hafa engar 
upplýsingar borist frá Hafnarfjarðarbæ 
um þessa viðburði.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Hinir árlegu Hraunvallaleikar voru 
haldnir í síðustu viku í Hraunvallaskóla 
og hefðbundið skólastarf varr brotið 
upp. Hugmyndin með leikunum er að 
búa til skemmtilegan viðburð þar sem 
nemendur og starfsfólk eiga góða daga 
við leik og skemmtun. Tekist er á við 
fjölbreytt verkefni, þrautir og leiki þar 
sem allir fá að spreyta sig og stórir og 
smáir hjálpast að. Íþróttir, sund og val
greinar voru ekki kenndar þessa daga.

NEMENDUR Á ÖLLUM 
ALDURSSTIGUM SAMAN
Nemendur voru í 66 hópum og tveir 

hópstjórar úr unglingadeild voru í 
hverjum hópi. 1113 nemendur voru í  
hverjum hópi og er aldursblöndunin frá 
1. upp í 10. bekk. Markmiðið með því 
er að tengja saman nemendur á mis
munandi aldri, efla samskipti og góðan 
skólaanda.

Þrjár fastar stöðvar voru í gangi alla 
þrjá dagana.  Nemendur sem völdu þær 

stöðvar vinna að ákveðnu verkefni 
allan tímann og fara ekki á aðrar stöðv
ar. Nemendur á miðstigi áttu kost á að 
velja sér leiklistar eða fjöl miðla stöð. Á 
unglingastigi var hægt að velja 
hljómsveitarstöð.

Á föstudaginn var sveigjanlegur 
skóladagur og nokkurskonar uppskeru
hátíð Hraunvallaleikanna þar sem nem
endur sáu afrakstur föstu stöðv anna.

RISASTÓR VINADREKI
Farið var út á Drekavelli þar sem 

myndaður var risastór vinadreki. 
Fremst voru nemendur með drekahöfuð 
og á  eftir komu allir nemendur og 
starfsfólk skólans í halarófu. margir 
voru klæddir í drekalitunum þennan 
dag, þ.e. rauðu, gulu, gylltu eða appel
sínugulu.

Fleiri myndir á fjardarfrettir.is

Gríðarlangur vinadreki sem 
teygðist um Vallahverfið

Mikil gleði á Hraunvallaleikunum
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Litríkir bjartir nemendur Hraunvallaskóla á Drekavöllum.

Verður 
Straumur 

seldur?
Ákvörðun frestað

Bæjarráð hefur samþykkt að hús
eignin Strandgata 4 verði seld. Upp
haflega var þetta verslunarhúsnæði 
Jóns Mathiesen og þótti verslunin ein 
sú glæsilegasta þegar hún var opnuð.

Þar eru nú ýmsar skrifstofur á vegum 
Hafnarfjarðarbæjar og aðstaða Mark
aðsstofu Hafnarfjarðar.

Lagt var einnig til að Straumur verði 
auglýstur til sölu en bæjarráð samþykkti 
að fresta ákvörðun um söluna þó margt 
bendi til að húseignin verði seld.

Rymmugígur fékk ekki inni með 
starfsemi sína í Straumi en fær þess í 
stað inni í húsnæði sem áður hýsti 
leikskólann Kató við Hlíðarbraut en 
líka er stefnt að því að selja lóðina sem 
það hús stendur á.

Bæjarráð í umboði bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 

sl. fimmtudag tillögu að breyttu 
deilskipulagi 2. áfanga Skarðshlíðar og 

að málsmeðferð verði lokið í samræmi 
við 42.gr. laga 123/2010. Það þýðir að 
tillöguna þarf að auglýsa og íbúar fá 
tækifæri til þess að gera athugasemdir 
fyrir ákveðinn tíma.

Hafnarfjarðarbær hefur undanfarið 
ekki auglýst deiliskipulagstillögur í 
bæjarblaði og því þurfa íbúar að leita 
annað til að fylgjast með.

Breytt deiliskipulag 
Skarðshlíðar samþykkt

Bæjarráð fékk flýti-umboð bæjarstjórnar

Breytt skipulag má finna á vef Hafnarfjarðarbæjar.
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Skuldahlutfall Hafnarfjarðarbæjar 
hefur ekki verið lægra síðan 1992 og 
voru engin ný lán tekin á árinu 2016 
þrátt fyrir fjárfestingar m.a. í nýjum 
leikskóla. Rekstrarniðurstaða sveitar
félagsins er jákvæð um 538 milljónir 
króna á meðan ársreikningur 2015 
sýndi neikvæða rekstrarniðurstöðu um 
512 milljónir króna. Breytt forgangs
röðun og hagræðingar í kjölfar 
rekstrarrýni á árinu 2015 er að skila 
væntum árangri og um að ræða tímamót 
í rekstri Hafnarfjarðarbæjar.  

Ársreikningur Hafnarfjarðarbæjar 
2016 var lagður fram í bæjarráði 
Hafnarfjarðar í dag. Rekstrarniðurstaða 
sveitarfélagsins samkvæmt ársreikningi 
A og B hluta, var jákvæð um 538 
milljónir króna og A hluta jákvæð um 
27 milljónir króna. Helstu frávik eru að 
skatttekjur voru 657 milljónum króna 
hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir og 
hækkun lífeyrisskuldbindinga um 776 
milljónum krónum umfram áætlanir, 
auk 215 milljóna króna hækkunar sem 
var færð meðal óreglulegra liða. 

Fjármagnsliðir eru um 732 milljónum 
krónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir 
vegna lægri verðbóta og niðurgreiðslu 
skulda. Rekstur málaflokka er í góðu 
samræmi við fjárhagsáætlun. Mikill 
viðsnúningur hefur orðið í rekstrinum 
og annar rekstrarkostnaður helst nánast 
óbreyttur frá fyrra ári eða rúmlega 7,4 
milljarðar króna þrátt fyrir verð lags
hækkanir. Útboð á ákveðnum þjónustu
þáttum eru m.a. að skila þessum 
árangri. Eigið fé sveitarfélagsins í árs
lok 2016 nam 9.145 milljónum króna í 
samanburði við 8.296 milljónir í árslok 
2015 og veltufé frá rekstri A og B hluta 
3.634 milljónir króna eða 15,7% af 
heildartekjum í samanburði við 953 
milljónir árið 2015. Skuldahlutfallið er 
nú 169,6% og hefur ekki verið lægra 
síðan 1992 þegar það var 163%. Hæst 
var það árið 2009 eða um 294%. Engin 
ný lán voru tekin á árinu 2016 og er það 
jafnframt í fyrsta sinn frá a.m.k. árinu 
1992 sem engin ný lán eru tekin. 
Greiddar voru afborganir alls 2,1 
milljarður króna eða um 870 milljónir 

króna umfram afborganir samkvæmt 
lánasamningum. „Þessi ársreikningur 
er um margt sögulegur fyrir 
sveitarfélagið og ljóslifandi dæmi um 
þá hagræðingu sem mögulegt er að ná 
fram í opinberum rekstri. Faglegur 
undirbúningur aðgerða og samhent 
átak allra hlutaðeigandi er lykillinn að 
árangri og nú tveimur árum eftir ítarlega 
úttekt á rekstri sveitarfélagsins er 
árangur aðgerða orðinn mjög sýnilegur“ 
segir Haraldur L. Haraldsson, bæjar
stjóri Hafnarfjarðarbæjar. Veltufé frá 
rekstri hefur aukist um 2.681 milljónir 
króna milli ára og er lögð rík áhersla á 
að við höldum þessari vegferð áfram. 
Við höfum allt til þess að bera hér í 
Hafnarfirði til að vera til fyrir myndar í 
svo mörgu tilliti.“ segir Haraldur.

Fjárhagsstaða Hafnarfjarðarbæjar 
hefur styrkst verulega á árinu og er 
skuldaviðmið í árslok 2016 komið í 
148% og þar með undir 150% 
skuldaviðmið samkvæmt reglugerð um 
fjárhagsleg viðmið og eftirlit með 
fjármálum sveitarfélaga. Frá árinu 2012 

hefur Hafnarfjarðarbær verið undir 
sérstöku eftirliti eftirlitsnefndar með 
fjármálum sveitarfélaga og samkvæmt 
aðlögunaráætlun var gert ráð fyrir að 
þetta hlutfall yrði komið undir 150% í 
árslok 2018. Betur gekk að ná hlutfalli 
niður en upphafleg áætlun gerði ráð 
fyrir og munu aðgerðir komandi 
mánaða endurspegla áframhaldandi 
ábyrgð og festu í rekstri sveitarfélagsins. 
Framkvæmdir við nýjan skóla í 
Skarðshlíð fara af stað á næstu 
mánuðum sem fjármagnaðar munu 
verða með sölu á fjölbýlis einbýlis, 
rað og parhúsalóðum á sama svæði.  
Frekari úthlutun lóða í Skarðshlið mun 
fara fram innan skamms tíma. 
Uppbygging á nýju hjúkrunarheimili er 
þegar farin af stað og hefur eftirspurn 
eftir atvinnulóðum á Völlum og við 
Hellnahraun, Kapelluhraun og Selhraun 
margfaldast síðustu mánuði auk þess 
sem verið er að skoða hvar fleiri 
möguleikar og tækifæri liggja til frekari 
uppbyggingar. 

Tilkynning frá Hafnarfjarðarbæ

Skuldaviðmið undir 150% 

Handbolti: 
15. apríl kl. 16, Kaplakriki 

FH - Grótta, úrslitakeppni karla

15. apríl kl. 16, Ásvellir 
Haukar - Fram, úrslitakeppni karla

8. apríl kl. 16, Digranes 
HK - FH, 1. deild kvenna

20. apríl kl. 16, Framhús 
Fram - Haukar, úrslitakeppni kvenna

20. apríl kl. 16, KA heimili 
KA/Þór - FH, umspil úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
HK  FH: 2125

Valur  Haukar: 1626

ÚRSLIT KARLA:
Grótta  FH: (þriðjudag)

Fram  Haukar: (þriðjudag)
FH  Grótta: 2726

Haukar  Fram: 3233

Fótbolti: 
13. apríl kl. 14, KR-völlur 

KR - FH, A deild karla úrslit

20. apríl kl. 14, Ásvellir 
Haukar - Fylkir, bikar kvenna B-deild

ÚRSLIT KARLA:
Breiðablik  FH: 03
ÚRSLIT KVENNA:

Haukar  Grindavík: 11 
KA mæti Grindavík og KR mætir 

FH í undanúrslitum Lengubikarsins í 
knattspyrnu karla. Úrslitaleikurinn 
verður 20. apríl kl. 19.15.

ÍÞRÓTTIR5,5 milljónir kr. veittar í 
menningarstyrki í dag

Sveinssafn, Heimahátíðin og Lúðrasveitin fá mest
Tuttugu og tvö verkefni í heild hljóta 

styrki sem menningar og ferðamálanefd 
Hafnarfjarðarbæjar úthlutar í dag. Þetta 
eru einstaklingar, menningarhópar og 
samtök sem eiga öll það sammerkt að 

tengjast Hafnarfirði með einum eða 
öðrum hætti. Styrkir menningar og 
ferðamálanefndar eru afhentir einu 
sinni á ári til aðila og verkefna sem 
líkleg eru til að auðga og dýpka enn 

frekar listalíf bæjarins. Heildarupphæð 
styrkja er 5,5 milljónir kr.

Ábyrgðarmaður umsóknar endur
spelgar ekki endilega þann hóp sem er 
að sækja um.

Verkefni Ábyrgðarmaður umsóknar Upphæð
Heima Henný María Frímannsdóttir 500.000 kr.
Lúðrasveit Hafnarfjarðar  tónleikar Finnbogi Óskarsson 500.000 kr.
Móðir jörð og steinar jarðar, sýning Sveinssafn ehf. 500.000 kr.
Sönghátíð í Hafnarborg Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 450.000 kr.
Bræðralag, tónleikar Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir 400.000 kr.
Rómeó og Júlía  söngleikur Lana Íris Dungal Guðmundsdóttir 400.000 kr.
Þið munið hann Jónas Páll Eyjólfsson 400.000 kr.
Haustverkefni Leikfélag Hafnarfjarðar 300.000 kr.
Ella Fitzgerald Jón Rafnsson 225.000 kr.
Hið íslenska gítartríó Þórarinn Sigurbergsson 200.000 kr.
Sjónarhorn álfa Bryndís Björgvinsdóttir 200.000 kr.
Skemmtitónleikar Stefán Ómar Jakobsson 200.000 kr.
Sóley og Marteinn Sindri í Bæjarbíó Marteinn Sindri Jónsson 200.000 kr.
Skrímslin í Hraunlandi Alma Björk Ástþórsdóttir 160.000 kr.
002 ljóslistagallerí Birgir Sigurðsson 150.000 kr.
Motzart við kertaljós Ármann Helgason 150.000 kr.
Þau byggðu bæinn Halldór Árni Sveinsson 150.000 kr.
Sýning í Hafnarborg  undirbúningur Sara Gunnarsdóttir 110.000 kr.
Hið vikulega Leikfélag Hafnarfjarðar 100.000 kr.
Íslenski saxófónkvartettinn Vigdís Klara Aradóttir 100.000 kr.
Opin vinnustofa  bjartir dagar Jórunn Jörundsdóttir 60.000 kr.
Maíhátíð Christian Schultze 45.000 kr.

• Algjör viðsnúningur hefur orðið í rekstri Hafnarfjarðarbæjar – úr halla í afgang. • Skuldaviðmið komið undir 150%  bærinn losnar undan 
eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. • Skuldahlutfall Hafnarfjarðarbæjar var 169,6% í árslok 2016 samanborið við 194% í árslok 2015 og hefur 

ekki verið lægra í aldarfjórðung eða frá árinu 1992. • Rekstrarkostnaður nánast óbreyttur á milli ára.
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Erindisbréf um starfshóp um 
mótun framstíðarstefnu um 
notkun St. Jósefsspítala var 
lagt fram á fundi bæjarráðs sl. 
fimmtudag.

Þar má lesa að það hilli undir 
lok viðræðna við ríkið, um 
kaup bæjarins á húsnæði St. 
Jósefssptíali, með þeim niður
stöðum að Hafnarfjarðar bær 
kaupi húsið.

HÚS MEÐ 
ALMANNA
ÞJÓNUSTU
Á hópurinn að ganga út frá 

því að í húsinu verði rekin 
al mannaþjónusta og skal 
hópurinn hafa víðtækt samráð 
og samtal við íbúa og hags
munaðila. Þá skal hópurinn 

hafa víðtækt samráð við þær 
stofnanir og ráð bæjarins sem 
þurfa að koma að málinu.

Í hópnum verða fulltrúar frá 
öllum flokkum í bæjarstjórn.

TILBOÐ LÖNGU 
KOMIÐ
Hvergi hefur komið fram að 

tilboð hafi borist frá fjár
málaráðuneytinu en skv. heim
ildum Fjarðarfrétta barst það 
13. janúar sl. en ekkert er hægt 

að finna um það í fundargerðum 
bæjarráðs.

Þar er aðeins getið um sölu á 
Suðurgötu 41 en ekkert minnst 
á Suðurgötu 44, gamla Kató. 

100 MILLJÓNIR KR.
Er Hafnarfjarðarbæ boðið að 

kaupa húseignina sem metin er 
á um 411 millj. kr. í fast
eignamati á 100 milljónir kr. 
gegn því skilyrði að þar sé 
rekin al  manna   þjónusta á veg

um Hafn ar  fjarðarbæjar í 
minnst 15 ár. 

Hafnarfjarðarbæ er einnig 
gefinn kostur á að kaupa hús
eignina 180 milljónir kr. og 
nýta undir starfsemi bæjarins 
næstu 15 árin.

ENGAR UPPLÝS
INGAR FRÁ BÆNUM
Í samtali við Fjarðarfréttir 

varðist Haraldur L. Haraldsson 
bæjarstjóri allra fregna af mál
inu, sagði það vera á lokastigi 
og vonaðist eftir niður stöðu 
fljótlega eftir páska. Aðspurður 
um beint tilboð frá ríkinu vildi 
hann ekki gefa neitt upp um 
við ræð urnar en upplýsti að við
ræð urnar snérust bæði um Suð
 urgötu 41 og Suðurgötu 44.

Hillir undir að Hafnarfjarðarbær 
eignist St. Jósefsspítala

Ef marka má kaup Garðabæjar á Vífilsstaðalandinu þá er verðið undir almennu mati

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

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

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

VANTAR ALLAR GERÐIR 
EIGNA Á SÖLUSKRÁ

Hafið samband við sölumenn okkar
Hilmar Þór Bryde s. 892 9694  Hlynur Halldórsson s. 698 2603  Helgi Jón Harðarson s. 893 2233  Víglundur Helgason s. 891 9981

Viltu vita hvers virði eignin þín er?

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði
FJÖRÐUR

Páll B. Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
861 9300, pallb@remax.is

Frítt verðmat!

SUÐURGATA 41 
ST. JÓSEFSSPITALI
Lóð: 4.467 m²
Hús: 2.828,9 m² 
Fasteignamat: 411,3 millj. kr.
Brunabótamat: 425,5 millj. kr.

SUÐURGATA 44 
GAMLA KATÓ
Lóð: 1.319,3 m²
Hús: 885,7 m² 
Fasteignamat: 115,2 millj. kr.
Brunabótamat: 180,5 millj. kr.

Suðurgata 44, gamla Kató og síðar læknastofur. Suðurgata 41. Spítalinn var tæmdur vegna mikils húsrýmis á Landspítalanum!
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