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Bæjarráð samþykkti tillögu 
að fjárhagsáætlun á fundi 
sínum 31. október sl. en hélt 
henni leyndri þar til á miðjum 
degi 6. nóvember með þeim 
rökum að yfirfara þyrfti grein
ar gerð sem bæjaráð hafði þó 
samþykkt. Höfðu því bæjar
fulltrúar og bæjarbúar aðeins 
2 sólarhringa til að skoða 
hana áður en hún kom til fyrri 
um ræðu í bæjarstjórn mið
vikudaginn 8. nóvember.

Skv. áætluninni hækka 
tekjur vegna hækkandi tekna 
bæjarbúa og hærra mati á 

fasteignum þó skatthlutfall og 
gjaldahlutfall sé lækkað á 
móti. T.d. er gert ráð fyrir að 
Fráveitan skili 315 millj. kr. í 

hagnað af 792 millj. kr. 
tekjum. Þá skili Vatnsveitan 
157 millj. kr. hagnaði af 404 
millj. kr. tekjum. Sjá bls. 6.

Fjárhagur Hafnarfjarðarbæjar styrkist skv. fjárhagsáætlun.

Hagnaður Fráveitu 
verði 39,8% af tekjum

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 742,3 millj. kr. afgangi

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Raðhús. Gott fjölskylduhús á 
tveimur hæðum, vel staðsett. 
Inn byggð ur bílskúr. Stutt í 
skóla, sundlaug ofl.

Tvílyft einbýli  á þessum 
eftirsótta stað í Suðurbæ Hfj. 
Innbyggður bílskúr. 
Góð eign.  

Fallegt vandað miðjuraðhús 
á góðum stað í Áslandinu. 
Stórkostlegt útsýni. 
Frábær bílskúr. 

STEKKJARHVAMMUR HLÍÐARBRAUT GAUKSÁS

211 m² Verð 68,5  millj. 183 m² Verð 64,9  millj. 237 m² Verð 74,9  millj.

ÍBÚAFUNDUR UM FJÁRHAGSÁÆTLUN 
Bæjarbíó þriðjudaginn 14. nóvember kl. 20
Kynning og samtal um frumvarp að fjárhagsáætlun 2018.
Bæjarbúar eru hvattir til að mæta eða fylgjast með beinni útsendingu á vefnum.

Nánari upplýsingar á www.hafnar�ordur.is
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Er eðlilegt að fyrirtæki í eigu 
bæjarbúa skili hagnaði sem 
nemur hátt í 40% af rekstrar
tekjum? Varla þegar fyrirtækin 
eru Vatnsveita og Fráveita sem 
húseigendur greiða gjald til sem 

hlutfall af fasteignamati. Sjálfur sagði bæjarstjóri 
fyrir örfáum árum að allt of mikill hagnaður væri 
af Vatnsveitunni, lögum skv. mætti ekki taka gjald 
nema sem næmi sannanlegum kostnaði og örlitlu 
til. Þá var vatnsskatturinn lækkaður en fasteigna
skatturinn hækkaður á móti svo hægt yrði að lækka 
hann árið eftir.

Svona er fjárhagur bæjarfélaga oft leikur að 
tölum og auðvitað reynir hver meirihluti að gera 
sinn hlut fallegan. Leiðinlegast er þegar stjórn
málamenn rífast um heiðurinn og grátlegt að heyra 
þegar öðrum er kennt um sem þeirra eigin flokkar 
hafa stuðlað að eða þegar flokkar þakka sér heiður 
af aðstæðum sem þeir hafa alls ekki skapað.

Afkoma sveitarfélags veltur á mörgu, aðhaldi í 
rekstri, ákvörðunum um framkvæmdir, niðurskurði 
og því frestun á viðhaldi og svo auðvitað utanað
komandi aðstæðum eins og gengisþróun, verð
bólgu og launaþróun.

Hafnarfjörður hefur farið í gegnum allan 
pakkann, eytt um efni fram, tekið of mikið af 
lánum, einkaframkvæmt, hagnast á gengisþróun, 
tapað á gengisþróun, tapað á hruni í þjóðfélaginu 
og hagnast á uppgangi í þjóðfélaginu.

Nú virðist fara saman mjög hagstæðar ytri 
að stæður og hagræðing í rekstri. Skuldir sveitar
félagsins lækka ekki en tekjurnar aukast og skulda
hlutfallið lækkar því. Núverandi bæjarstjóri vill að 
sveitarfélög skuldi helst nánast ekkert og get ég 
verið sammála honum því þá er verið að ráðstafa 
framtíðar skatttekjum. Samt sem áður kom tillaga 
um byggingu tveggja fullstórra knattsyrnuhúsa en 
engin tillaga að niðurgreiðslu skulda.

Fylgstu vel með fjármálum þíns sveitarfélags!
Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

Sunnudagur 12. nóvember:
Sunnudagaskóli kl. 11

Guðsþjónusta kl. 13
Minning látinna ástvina.

Þar sem kvöldvaka féll niður síðasta 
sunnudag vegna veðurs verða tendruð 
ljós í minningu látinna ástvina við þessa 

guðsþjónustu.

Kór og hljómsveit kirkjunnar leiðir 
sönginn. Erna Blöndal syngur einsöng.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 12. nóvember
KRISTNIBOÐSDAGURINN

Messa kl. 11
Kristján Þór Sverrisson kristniboði prédikar.

Sunnudagaskóli á sama tíma.

Mánudagur 13. nóvember
Barna- og unglingastarf  

kirkjunnar er á mánudögum

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 12. nóvember

Fjölskylduhátíð kl. 11
Skólahljómsveit Víðistaðaskóla 

spilar undir stjórn 
Vigdísar Klöru Aradóttur.

Hressing eftir stundina.
Verið velkomin.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Í byrjun þessa mánaðar afhentu félagar í Slysavarna
deildinni Hraunprýði öllum 6 ára börnum í grunn

skólum Hafnarfjarðar endurskinsmerki að gjöf sem 
þau nýta í skammdeginu.

Gáfu 6 ára börnum endurskinsmerki

Sunnudagur 12. nóvember

Fjölskyldumessa kl. 11
Sunnudagaskólinn tekur þátt. 

Barnakórinn syngur. Hljómsveit spilar.

Morgunmessa, TTT, 10-12 ára 
starf, barna- og unglingakórar  

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Fengu konurnar í Hraunprýði mjög góðar viðtökur og þakklæti frá þessu unga fólki sem og 
skólastjórnendum.
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Strætó hefur tilkynnt nokkrar breyt
ing  ar á leiðakerfi sínu sem taka munu 
gildi um næstu áramót.

Helga Ingólfsdóttir, formaður um 
hverfis og framkvæmdaráðs segir 
breytingar á leið 1 og á leið 21 muni 
gagnast Hafnfirðingum sérstaklega.

NÆTURSTRÆTÓ
Þjónustutími á leið 1 verður lengdur 

og næturakstur um helgar er helsta 
breytingin en leið 1 er langmest notaða 
strætóleið Hafnfirðinga.  Akstur á leið 1 
verður lengdur til kl. 01 eða því sem 
næst auk þess sem boðið verður uppá 
næturakstur um helgar eða aðfaranótt 
laugar og sunnudags til klukkan 
0404.30.  

„Nú verður því hægt að taka strætó 
heim úr bænum eftir bíó eða leikhús 
sem er góð breyting fyrir marga auk 
þess sem þjónustan er til bóta fyrir 
vaktavinnufólk,“ segir Helga.

LEIÐ 21 MUN STOPPA Í 
SMÁRALIND

Um næstu áramót verða breytingar á 
leið 21 sem felast í því að leiðin innan 
Hafnarfjarðar styttist um Bæjarhraun 
en mun áfram aka um Kauptún og til 
viðbótar um Smárahvammsveg, fram
hjá Smáralind og enda í Mjódd eins og 
nú er.  Vagnarnir munu aka lengur fram 
á kvöld og einnig aka um helgar. 

„Hafnfirðingar hafa lengi beðið eftir 
því að fá stoppistöð við Smáralind en 
það er mjög vaxandi atvinnu og þjón
ustusvæði og þetta verður vonandi til 
þess að fjölga farþegum verulega á 
þessari leið sem aftur gefur möguleika 
á að bæta enn frekar þjónstuna,“ segir 
Helga Ingólfsdóttir. 

Á vegum umhverfis og fram
kvæmda  ráðs er starfshópur um endur
skoðun á innanbæjarleiðakerfi Strætó 
að störfum.  Starfshópurinn hélt opinn 
fund í október þar sem notendum 
Strætó gafst kostur á að koma með 
athuga semdir og einnig var opin Face
book síða þar sem hægt var að senda 
inn ábendingar.  Markmið með vinnu 
starfshópsins er að einfalda og stytta 
leiða kerfi innanbæjaraksturs, stytta 
ferðatíma og gera kerfið aðgengi legra 
fyrir íbúa.

Segir Helga að áfram verði unnið 
með innsendar ábendingar og tillögur 

með því mark miði að einfalda leiðakerfi 
innan bæjaraksturs og stytta ferðatíma 
án þess að skerða þjónustuna.

HLUTDEILD ALMENNINGS
SAMGANGNA AUKIST
„Markmið svæðisskipulags höfuð

borgar svæðisins er að hlutdeild 
al menn ingssamgangna verði aukin 
verulega á næstu árum en þau markmið 
sem sett hafa verið eru ekki að nást.  
Rýna þarf betur kerfið með hagsmuni 
notenda í fyrirrúmi og í góðri samvinnu 
við þá, við fjölgum ekki farþegum 
nema Strætó bjóði uppá leiðir sem 
koma farþegum á milli staða á viðun
andi tíma og með sem fæstum skipt
ingum á milli vagna.“

Akstur til kl. 01 á leið 1 
Strætó bætir þjónustu á langmest notuðu strætóleið Hafnfirðinga og eykur þjónustu á leið 21

Leið 21 mun liggja framhjá Smáralind og hugmyndir eru uppi um að lengja 
leiðina úr Firði og jafnvel inn á iðnaðarsvæðið vestan Valla.

100%
Best

150-250%
Varist

250-450%
Varist

Mynd sem sýnir kostnað við mismun
andi leiðakerfi.

GOTT ALMENN INGS
SAMGÖNGU KERFI

• Sama kerfi að morgni og seinni
part inn, átt að geta tekið sama 
strætó í og úr vinnu

• Línulegar leiðir því flestir ferðast 
fram og tilbaka.  Hringleiðir lengja 
leiðir

• Einfaldar tímatöflur, það á að vera 
hægt að muna tímatöflur nokkuð 
auðveldlega

• Skiptingar eru óhjákvæmilegar en 
það á engu að síður að lágmarka 
þær og forðast óþarfa skiptingar. 

• Færri leiðir með hærri tíðni nýtast 
fólki betur en fleiri leiðir og lægri 
tíðni.

• Sérkeyrsla eins og frístundaakstur 
og gott almenningssamgöngukerfi 
fer oftast ekki saman.  Gott 
almennings samgöngukerfi getur 
hins vegar skilað góðum 
frístundaakstri.

Helga Ingólfsdóttir.

Velunnurum er bent á reikning nefndarinnar: Íslandsbanki: 544-04-760686 | Landsbankinn: 0140-15-381231
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar: 460577-0399

Hægt er að prenta út umsókn á www.maedrastyrksnefnd.is
Minnt er á að umsókn verður ekki tekin gild nema að 
búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá með tekjum fyrir janúar til 
og með október 2017 fylgi umsókn. 

Umsækjendur þurfa að eiga lögheimili í Hafnarfirði.

Styrkir Mæðrastyrknefndar
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar mun taka á móti umsóknum  
mánudaginn 20. nóvember og þriðjudaginn 21. nóvember kl. 16 - 18  
í húsnæði sínu að Hlíðarbraut 10 (þar sem leikskólinn Kató var áður). 

Þú getur styrkt! www.maedrastyrksnefnd.is

Jólaaðstoð 2017
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Uppselt var á Hressleikana og færri 
komust að en vildu en Hress heilsurækt 
stendur fyrir leikunum og fer allur 
aðgangseyrir til styrktar málefni sem 
sérstaklega er valið hverju sinn. 

Eru Hressleikarnir haldnir árlega og 
nú var safnað fyrir fjölskyldu Steinvarar 
V. Þorleifsdóttur. Hún og maður henn

ar, Kristjón Jóns son, raf einda virki, eiga 
tvær dæt ur, þær Þór hildi og Krist ínu 
Jónu, sem eru tíu og bráðum þrett án 
ára. Áföllin hafa dunið yfir fjölskylduna, 
Kristjón lést í júní í fyrra eftir baráttu 
við krabbamein og nú hefur Steinvör 
greinst með Pecoma sarkmein, krabba
mein sem aðeins einn af milljón fær. 

Þetta er fjórða stigs krabbamein en von
ast er til að hún geti lifað lengi með það.

Þeir sem taka þátt í Hressleikunum 
skipta sér í lituð lið og taka á í hvers 
konar líkamsrækt og svitinn streymdi 
hreinlega um gólf, öflug taktföst tón list
in ómaði og gleði skein úr hverju and
liti.

Aldrei hefur safnast eins mikið og nú 
en um 2,7 milljónir kr. söfnuðust og 
gjafir að andvirði 400 þús. kr.

Um 2,7 milljónir kr. söfnuðust á Hressleikunum
Gríðarlegur fjöldi manna iðkaði líkamsrækt undir dynjandi tónlist og styrktu gott málefni

Jón Þórðarson í Hress, Steinvör V. Þorleifsdóttir, Þórhildur og Jóna 
Kristjónsdætur ásamt Lindu Hilmarsdóttur í Hress.
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Árleg konukvöld Fjarðar var haldið 
sl. fimmtudag í verslunarmiðstöðinni 
sem var í sparibúningi í tilefni dagsins. 
Boðið var upp á vörukynningar, léttar 
veitingar í verslunum, tískusýningu, 
dans, kórsöng auk þess sem Bjarni 
Arason og Guðrún Árný sungu fyrir 
gesti við góðar undirtektir.

100 veglegir gjafapokar voru í boði 
fyrir fyrstu gestina sem biðu í röðum 
enda til mikils að vinna.

Góð stemmning var í verslunar mið
stöðinni en opið var til kl. 10 um 
kvöldið. Meðfylgjandi myndir segja 
meira en nokkur orð.

Glæsileiki á kvennakvöldi Fjarðar
Langar biðraðir eftir gjafapokum og Bjarni Ara heillaði konurnar upp úr skónum



www.fjardarfrettir.is     5FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 9. NÓVEMBER 2017  

Eldgrillaður kjúklingur og 2 l. 
af Coca Cola, Zero eða Light

1.699 kr/pk

Tilboð
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þjónusta
Bílaþrif. Kem og sæki. 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

Ljóðakvöld
Rithöfundarnir Birgir Svan Símonarson, 
Stefán Snævarr, Sveinbjörn I. Bald-
vinsson, Sigríður Helga Sverrisdóttir og 
Símon Jón Jóhannsson munu lesa upp 
ljóð sín á ljóðakvöldi á kaffihúsinu 
Norðurbakkanum í kvöld kl. 20.

Þarmaflóran
Í kvöld, kl. 20 heldur Sálarrann-
sóknar félagið í Hafnarfirði félagsfund  í 
safnaðar heimili Fríkirkjunnar. Þar mun 
Birna Ásbjörnsdóttir ráðgjafi, með 
meistara gráðu í næringarlæknis fræð-
um flytja erindi um  þarmaflóruna, 
eitthvað sem varðar okkur öll.  Frítt inn 
og kaffi á könnunni. Allir velkomnir 
meðan húsrúm leyfir.

Íbúafundur um 
fjárhagsáætlun
Íbúafundur verður haldinn í Bæjarbíói á 
þriðjudaginn kl. 20. Bæjarstjóri og 
sviðstjórar Hafnarfjarðarbæjar kynna 
helstu áherslur og niðurstöður í tillögu 
að fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar 
fyrir árið 2018. 
Fundinum er streymt beint á heima-
síðu Hafnarfjarðarbæjar.

Hafnarborg
Tvær nýjar sýningar hafa verið opnaðar 
í Hafnar borg. Það eru sýningarnar 
„Japönsk nútímahönnun 100“, í 
aðalsal Hafnarborgar og sýningin 
„Með augum Minksins“ – hönnun, 
ferli, framleiðsla í Sverrissal. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is

Í fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar 
fyrir árið 2018 sem tekin var til fyrri 
umræðu í bæjarstjórn á miðvikudag er 
gert ráð fyrir góðri afkomu sveitarsjóðs. 
Þó fasteignaskattshlutfall verði lækkað 
er gert ráð fyrir hækkun tekna af 
fasteignum í bænum og Vatnsveita og 
Fráveita skila meiri hagnaði en áður. 
Skatttekjur aukast frá árinu 2016 og 
rekstrartekjur hækka um 7,4% frá því 
sem áætlað er árið 2017.

Ytri aðstæður hafa verið sveitar
félögum hagstæðar og samhliða að 
halds  aðgerðum náðu flest sveitar félög 
landsins að skila mjög góðri afkomu 
fyrir árið 2016. 

Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir 
byggingu nýs knatthúss í Kaplakrika 
sem kosta mun 720 milljónir kr. Gert er 
ráð fyrir framkvæmdum við nýja 
Ás vallabraut og endurbótum á Kald
árselsvegi. 

500 millj. kr. verða notaðar til að 
eign ast félagslegt húsnæði en alls á að 
kaupa íbúðir fyrir 2 milljarða kr. árin 
20182021 og af því verði 700 milljónir 
teknar að láni.

Langmest fer í fræðslu og uppeldis
mál, 11,9 milljarðar kr. og er það 
hækkun um 7,9% frá áætlun 2017. 3,5 
milljarðar fara í félagsþjónustu sem er 
hækkun um 10,6% og 2,1 milljarði er 
varið til íþrótta og æskulýðsmála sem 
er hækkun 6,3%. 430 milljónir fara til 
menningarmála sem er hækkun um 
5,8%. 

ÓBREYTT ÚTSVAR EN 
FASTEIGNASKATTUR 
LÆKKAR OG HÆKKAR
Ekki er gert ráð fyrir breytingu á 

útsvari sem verður áfram 14,48%. Hins 
vegar er gert ráð fyrir að fasteignaskattur 
á íbúðarhúsnæði lækki úr 0,31% Í 
0,28% eða um 10,7% en skattur á at 
vinnuhúsnæði lækki úr 1,65% í 1,57% 
eða um 5,1%.

Fasteignamat hækkar um áramótin 
um 17,2% á íbúðarhúsnæði í Hafnar
firði, atvinnueignir hækka um 9,1% og 
eignir í frísundabyggð um 65,2%.

Það þýðir að fasteignaskattur al 
menns íbúðareiganda hækkar um 5,9% 
í krónum talið.

VATNSGJALD OG 
FRÁVEITUGJALD LÆKKAR
Vatnsgjald af íbúðarhúsnæði lækkar 

úr 0,07% af fasteignamat í 0,062% eða 
um 12,9%. Fráveitugjald lækkar úr 
0,155% af fasteignamati íbúðar hús
næðis í 0.137% eða um 13,1%. Hækkar 
vatnsgjaldið því um 3,8% í krónum 
talið en fráveitugjald um 3,6%.

SORPHIRÐUGJALD 
HÆKKAR
Sorphirðugjald hækkar um 2.014 kr. 

eða um 5,6% en gjald fyrir aukatunnu 
breytist ekki.

ALMENNT ÓBREYTT 
GJALDSKRÁ
Almennt er gjaldskrá Hafnarfjarðar

bæjar óbreytt, m.a. gjald vegna leik
skóla, tónlistarskóla og bókasafns. Þá 
verður gjald í sund óbreytt og gjaldskrá 
frístundaheimila og sumarnámskeiða.

65% HÆKKUN FÁNALEIGU
Eina sem hækkar veruleg í gjaldskrá 

bæjarins er leiga á fánum og fána borg
um sem hækkar frá 2465%.

TÍMINN EKKI NOTAÐUR 
TIL AÐ LESA YFIR 
GJALDSKRÁNA
Þó bæjarráð hafi samþykkt tillögu að 

fjárhagsáætlun þriðjudaginn 31. októ
ber en ekki birt hana fyrr en mánudaginn 
6. nóvember með þeim rökum að fara 
þyrfti yfir greinargerð og prófarkalesa 
þá er greinilegt að prófarkalesturinn 
hefur ekki verið mjög ítarlegur.

Í gjaldskrá bæjarins má t.d. finna að 
gjald fyrir hverja kerru af jarðefnum á 
landmótunarstaðinn Hamranesi verði 
áfram 500 kr. og sagt að það sé hækkun 
um 100%. Fyrir löngu er búið að loka 
þessum landmótunarstað og engin 
hækkun er að sjálfsögðu 0% hækkun. 
Því ætti þessi gjaldskrá að sjálfsögðu að 
falla út. Slíkar 100% hækkanir sem 
engar eru má einnig finna hjá Vatns
veitunni auk þess sem engar upphæðir 
eru gefnar upp um gjaldskrá Vatns
veitunnar vegna heimaæða og grunn
verðið sagt uppfærast skv. vístölu.  

1,9 MILLJARÐA KR. 
UPPSÖFNUÐ 
VIÐHALDSÞÖRF
Árin 20082017 vantaði 1.946 millj

ónir upp á að nægilegt fjármagn væri 
sett í viðhald fasteigna bæjarins, minnst 
2008, 79 millj. kr. og mest 2012, 285 
millj. kr. Mest var áætlað 220 þús. kr. 
árið 2015 og minnst árin 20092012, 56 
milljónir kr. hvert ár.

Nú er gert ráð fyrir 438,8 millj. kr. 
árið 2018 og verður áhersla lögð á 
viðhald skólahúsnæðis en 71 millj. kr. 
verður varið til viðhalds á öðru hús
næði.

REKSTRARTEKJUR 
HÆKKA UM 23,8% FRÁ 
2016
Skv. áætluninni er gert ráð fyrir að 

rekstrartekjur hækki um 23,8% frá 2016 
en þar af hækki skatttekjur um 18,3%. 
Hækka fasteignagjöld um 28,8% en 
almennar skatttekjur um 16,5%.

Ef borið er saman við fjárhagsáætlun 
fyrir 2017 þá er gert ráð fyrir að 
rekstrartekjur hækki um 7,4%.

GERT RÁÐ FYRIR 742 
MILLJ. KR. AFGANGI
Rekstarniðurstaða A og Bhluta 

bæjarsjóðs var neikvæð um 512,3 
milljónir kr. árið 2016 en gert er ráð 
fyrir að hún verði jákvæð á þessu ári 
um 554,4 milljónir kr. Nú er gert ráð 
fyrir að bæjarsjóður og stofnanir hans 
skili 742,3 milljón kr. hagnaði eftir árið 
2018 og að veltufé frá rekstri verði um 
3,5 milljarðar kr. en af því komi einn 
milljarður frá Bhluta fyrirtækjum 
bæjarins. 

SKULDAHLUTFALL 
LÆKKAR EN SKULDIR 
HÆKKA
Áætlað er að skuldaviðmið verði 

komið niður í 132% í lok árs 2018 sem 
er hraðari lækkun en upphaflega var 
gert ráð fyrir. Hins vegar hækka lang
tímaskuldir um 1,9% frá áætlun þessa 
árs og verða 25 milljarðar kr. og heildar 
skuldir verða 41,7 milljarðar kr. í árslok 
2018 skv. áætluninni og hækka þá um 
2,8% frá fjárhagsáætlun 2017.

Tekjur aukast og afkoma batnar
Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2018 til umræðu í bæjarstjórn

Kennarar fjölmenntu á kynningarfund um fjárhagsáætlun á síðasta ári.
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Handbolti: 
10. nóv. kl. 20.15, Akureyri 

KA/Þór - FH,  bikarkeppni kvenna

12. nóv. kl. 19.30, Víkin 
Víkingur - Haukar,  úrvalsdeild karla

13. nóv. kl. 18, Vestmannaeyjar 
ÍBV - FH,  úrvalsdeild karla

15. nóv. kl. 19.30, Varmá 
Afturelding - Haukar,  bikark. kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  Haukar: (miðv.dag)

Haukar  ÍBV: 2622

ÚRSLIT KARLA:
FH  ÍR: 3224

Haukar  Grótta: 2621
FH  Fjölnir: 4129

Körfubolti: 
9. nóv. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Höttur,  úrvalsd. karla

ÚRSLIT KVENNA:
Breiðablik  Haukar: 7066

Skallagrímur  Haukar: 6865

ÚRSLIT KARLA:
 Tindastóll  Haukar: 9178

ÍÞRÓTTIR

Fyrri umræða um fjárhagsáætlun 
Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2018 
verð ur tekin fyrir í bæjarstjórn í dag, 
miðvikudaginn 8. nóvember. Áætlunin 
ber þess skýr merki að framundan er 
kosningavetur enda er þar stillt upp 
gífurlegum fjárfestingum sem munu 
skuldbinda Hafnarfjarðarbæ til fram
kvæmda nokkur ár fram í tímann. 

BÆTT AFKOMA FRÁ 2013
Rekstur sveitarfélagsins hefur farið 

batnandi síðustu ár. Í raun má segja að 
árið 2013 hafi verið fyrsta við snún
ingsárið þegar tók að birta til í rekstri 
bæjarins eftir erfitt tímabil frá hruni. Frá 
þeim tíma höfum við siglt jafnt og þétt 
í rétta átt, með sífellt betri afkomu. Það 
er því ekki rétt sem haldið er fram í 
fréttatilkynningu sem fulltrúar meiri
hlut ans hafa birt í nafni bæjarins að 
bær inn hafi fyrst skilað jákvæðri rekstr
ar niðurstöðu árið 2016. Það vill stund
um gleymast að bataferlið var hafið 
áður en núverandi meirihluti tók við og 
þær ákvarðanir sem marka grunninn að 
sterkari stöðu bæjarins í dag voru flestar 

teknar á síðasta kjörtímabili.  Gott er að 
halda því til haga í virðingarskyni við 
þá sem þeirri vinnu stýrðu. Ytri 

að stæður hafa sömuleiðis verið hag
felldar og það hefur skilað sér í umtals
vert bættri afkomu allra sveitarfélaga á 
Íslandi. Þá býr Hafnafjörður vel að 
miklum eignum í formi íbúða og 
atvinnu lóða sem í reynd eru forsenda 
þess að hægt er að ráðast í nýjar 
fjárfestingar á næstu árum.  

KOSNINGAVÍXILL 2018
Bætt afkoma má þó ekki breytast í 

fjárhættuspil og áfram er mikilvægt að 
fara gætilega í rekstri bæjrins. Þær fjár

festingar sem fjárhagsætlunin boðar eru 
gífurlegar og ljóst að ekki má mikið út 
af bregða. Í því samhengi má minna á 
að þó ársreikningur Hafnarfjarðarbæjar 
hafi verið jákvæður árið 2016 var hann 
hins vegar neikvæður um ríflega 500 
milljónir árið 2015. Rekstur bæjarfélags 
er alltaf háður ytri aðstæðum og óvissa 
um ýmsa þætti getur sett strik í reikn

ing inn. Kjarasamningar kennara eru 
t.a.m. lausir innan skamms og því 
ákveðinn óvissa um þróun mála á þeim 
vettvangi.

Það er því ekki úr vegi að um leið og 
við gleðjumst yfir góðu gengi í rekstri 
bæjarfélagsins að minna okkur á að fara 
ekki of geyst, og forgangsraða alltaf í 
þágu almannahagsmuna þegar farið er 
með fjármuni bæjarbúa.

Höfundar eru bæjarfulltrúar 
Samfylkingar og Vinstri grænna.

Adda María 
Jóhannsdóttir

Elva Dögg Ásud. 
Kristinsdóttir

Gunnar Axel 
Axelsson

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

Kosningavíxill fyrir  
næstu bæjarstjórn

FH til 
Rússlands  
í vítakast  -

keppni
Karlalið FH í handbolta fer um 

helgina til Rússlands til að keppa við St. 
Petersburg HC í vítakastkeppni til að 
skera úr um hvort liðið fer áfram í 
Evrópukeppninni. Liðin skildu jöfn 
eftir tvo leiki og úrskurðað var að 
framlenging sem FH vann í gildi ekki. 
Því þurfa liðin að mætast í vítakast
keppni.

Íslenska fyrirtækið Monstri ehf. hefur 
handgert lítil ullarskrímsli frá árinu 
2011 sem hafa verið til sölu og hafa 
fengið mjög góðar viðtökur hjá 
ferðamönnum að sögn útgefanda. 

Monstri skrifaði undir dreifingar
samning í Japan fyrr á þessu ári og gaf 
í kjölfarið út bókina „The Skrimslis of 
Lavaland“. Nú hefur bókin verið gefin 
út á íslensku og mun fyrirtækið halda 
útgáfuteiti í Hafnarborg á laugardaginn.  

„Með bókinni viljum við kynna 
skrímslin betur fyrir íslenskum börnum 
enda hafa skrímslin tengingu í íslenska 
arfleið og náttúru ásamt því að boða 
umhverfisvernd,“ segir Alma Björk  
Ástþórsdóttir stofnandi Monstra. 

„Í útgáfuteitinu munum við setja upp 
skrímslasmiðju þar sem púsla má sam

an sínu eigin skrímsli. Við verðum með 
heilmikið úrval af efni svo börn sem 
fullorðnir geta fengið góða útrás fyrir 
sköpunarþörfina og gert sitt eigið 
einstaka skrímsli,“ segir Alma.

GRÆN FRAMLEIÐSLA
Segir Alma að skrímslin hafi orðið til 

þegar afgangar hlóð ust upp frá fram
leiðslu á fatnaði og leitað var leiða í 
vöruþróun til að tak marka sóun. Með 
skrímslasmiðjunni viljum við leggja 
okkar af mörkum við takmörkun á hrá
efnavinnslu og nýta þannig afgangsefni 
og afklippur til þess að skapa virði, 
enda allt of mikil sóun sem á sér stað í 
dag.“  

Allir eru velkomnir í Hafnarborg kl. 
1216 á laugardaginn. Skrímslið Hellir 

mætir á svæðið ásamt Bjarna töfra
manni sem mun sjá til þess að partýið 

verði töfrum líkast. Lesið verður upp úr 
bókinni og þeir sem vilja geta búið til 
sitt eigið skrímsli. Skrímslin í Hraunlandi

Alma Björk Ástþórsdóttir og skrímslin

Icelandic 
Airwaves 

í Hafnarfirði
Fjölmargir tónlistarmenn komu fram 

á sk. Off Venue hluta Icelandic Air
waves hátíðinni í Bike Cave sem í 
fyrsta sinn teygði arma sína til Hafnar
fjarðar. Segjast forsvarsmenn Bike 
Cave vera tiltölulega ánægðir með 
viðbrögðin, þetta var í fyrsta sinn sem 
Bike Cave tók þátt og tónleikarnir voru 
flestir frekar snemma.
Rapparinn Styrmir var meðal þeirra sem 
kom fram í Bike Cave í Hafnarborg.
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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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Ástkæra, ylhýra   

Myrkur í 
Hafnar firði

Í óveðrinu sem gekk yfir 
landið á sunnudag urðu tvær 
stór ar truflanir sem leiddu til 
þess að yfir 40 þúsund manns 
á Reykjanesi, í Hafnarfirði, 
Garðabæ, Vestmannaeyjum, 
Vík í Mýrdal og nágrenni voru 
án rafmagns um tíma.

Um klukkan 21 sló eldingu 
niður í Suðurnesjalínu 1 og 
raf magn fór af öllum Reykja
nes skaganum. Á sama tíma fór 
út spennir HS veitna í 
tengivirkinu við Öldugötu og 
urðu notendur í Hafnarfirði og 
Garðabæ rafmagnslausir í um 
hálftíma. Íbúar á Völlum, í 
Áslandi og á Hvaleyrarholti 
misstu þó aldrei rafmagnið.

Ás skilar lóð
Ás styrktarfélag hefur skilað 

lóðinni nr. 50 við Arnarhraun 
vegna breyttra aðstæðna og 
forsenda en reksturs húsnæðis 
að Klukkuvöllum 23 hefur 
ekki staðið undir sér. Býðst Ás 
til að annast byggingu þjón
ustu kjarna á lóðinni gegn hæfi
legri þóknun. Þá krefst Ás þess 
að Hafnarfjarðarbær endur
greiði kostnað vegna teikni
vinnu.

Bæjarráð leggur til við bæj
ar  stjórn að lóðinni verði út 
hlutað til óstofnaðrar hús
næðis   sjálfseignarstofnunar 
sem Hafnarfjarðarkaupstaður 
hefur ákveðið að stofna til 
byggingar búsetukjarna fyrir 
fatlað fólk samkvæmt lögum 
um almennar íbúðir.


