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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Stofnuð 1983

Björt 3ja herbergja risíbúð í tvíbýli 
á þessum rólega og góða stað. 
Sameiginlegur inngangur með neðri 
hæðinni.  Gott útsýni. 

Glæsilegt tvílyft einbýlishús  með 
tvöföldum bílskúr samtals  326 m².  
Frábært útsýni og góð staðsetning 
innst í rólegri götu. 

Sérlega falleg 4ra herbergja 
endaíbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýli 
með verönd og óheftu  sjávarútsýni.   
Bílastæði í bílageymslu.    

KALDAKINN 11 NORÐURBAKKI 23

58,4 m² 27,5 millj. kr. 326 m² 129 millj. kr. 121,3 m² 59,8 millj. kr.

GAUKSÁS 27

Síðustu heimilin tengd 
ljósleiðara á árinu

Höfðuborgarsvæðið allt ljósleiðaravætt fyrir áramót

Engin einstefna verður í ljósleiðararörunum.

Þú hefur ennþá tíma!
facebook.com/ratleikur

www.ratleikur.blog.is

Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2018
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Ratleikurinn stendur til 24. september 2017. 

Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 

Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

RAT-018

21
Ratleikur 
Hafnarfjarðar

 Sumarið 2018

Rat 
leikur 
Hafnarfjarðar

Kýrskarð /Dalaleið Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

stendur til  
      25. september!

Verið er að leggja ljósleiðara 
í síðustu göturnar í Hafnar firði, 
Garðabæ og Kópavogi og í 

Mos fellsbæ og þegar því líkur í 
lok þessa árs verður allt höfuð 
borgarsvæðið tengt. Gagna 

flutn ingur hefur aukist mikið 
og nú taka flestir sjónvarps
merkið um ljósleiðara.
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

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

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

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

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Ég á sífellt erfiðara með að 
skilja hvers vegna upp lýs inga
flæði og framsetning upp lýsinga 
frá Hafnarfjarðarbæ er ekki 
betra en það er. Þrátt fyrir miklar 
framfarir í framsetningu upp

lýsinga eru gamaldags aðferðir notaðar við 
framsetningu efnis í fundargerðum bæjarins og þar 
er helst ekkert birt nema skýr lagafyrirmæli kveði 
svo á um. Ef fólk hefur áhuga á skipulagsmálum í 
sínu hverfi og vill lesa fundargerðir og þau gögn 
sem lögð eru fram á fundi vandast málið. Skjölin 
sem fylgja með heita í raun bara eitthvað og erfitt 
er oft að sjá hvað í raun er verið að kynna. Þegar 
gagnrýnt er hversu óskýrar fundargerðir oft eru 
falla menn oftast í þá gryfju að kenna tölvukerfinu 
um og eflaust er kerfið frá OneSystem alls ekki 
fullkomið. Hins vegar er það miklu oftar sök þeirra 
sem skrá fundargerðir og ekki síður þeirra sem 
ákveða hvað skuli skrá. 

Snemmtæk íhlutun er vinsæll frasi í dag og 
mætti alveg eins nota þegar hugað er að 
skipulagsmálum. Stjórnmálamenn og starfsmenn 
bæjarins eru að vinna í umboði bæjarbúa og því 
ætti það að vera sterkur vilji til að fá skoðanir 
bæjarbúa eins fljótt og auðið er. Í fundargerð 
skipulags og byggingarráðs í vikunni voru 
kynntar fyrstu hugmyndir að byggð í Hamranesi. 
Auðvitað eru þær upplýsingar ekki hafðar 
aðgengilegar fyrir bæjarbúa og þykir sennilega 
ekki við hæfi að sýna þeim þar til skipulagsvinnan 
er langt komin. Þá má taka upp skipulagið aftur, 
aftur og aftur eins og gert hefur verið í 
Skarðshlíðinni. Að vinna að þróun bæjarins í góðri 
sátt við bæjarbúa hlýtur að vera óskadraumur 
hverrar bæjarstjórnar en það gerist ekki nema með 
öflugri og vandaðri upplýsingagjöf.

Ég fullyrði að við erum eftirbátar fjölmargra 
sveitarfélaga í Evrópu og það bætir það ekki að 
benda á að svona sé þetta hjá mörgum öðrum. Við 
getum og eigum að gera betur.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 16. september

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11
Dr Sólveig Anna Bóasdóttir, prófessor í 

siðfræði flytur ræðu á Degi náttúrunnar.
Sunnudagaskólinn  

fyrir börn á öllum aldri.

Miðvikudagur 12. september

Fræðslukvöld kl. 20
fyrir fermingarbörn og foreldra.

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 16. september

Léttmessa kl. 11
Tónlistarmaðurinn

Högni  
flytur nýja og eldri tónlist.
Samvera með foreldrum  
fermingarbarna á eftir.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá  

fyrir börn á öllum aldri.
Hressing á eftir.

Sunnudagurinn 16. september:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Kór og hljómsveit kirkjunnar leiðir sönginn. 

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

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

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Stofnæð 
hitaveitu 

skemmdist
Upp úr hádegi á þriðjudag kom talsverður leki að 

suðuræð hitaveitu Veitna á höfuðborgarsvæðinu þar 
sem hún liggur meðfram Reykjanesbraut í Garðabæ.
Við vinnu verktaka varð óhapp sem leiddi til þessa.

Viðgerð hófst en einhver truflun varð á afhendingu 
á heitu vatni í Hafnarfirði og hluta Garðabæjar fram 
undir kvöld. 

Viðgerð lauk rétt fyrir kl. 19 og fullur þrýstingar var 
kominn á alls staðar stuttu síðar.
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SJÚKRAÞJÁLFARINN  HEILSURÆKT

Strandgötu 75 • Bæjarhrauni 2
Hafnarfirði • sími 555 4449
www.sjukrathjalfarinn.is

Strandgötu 75 • Bæjarhrauni 2
Hafnarfirði • sími 555 4449
www.sjukrathjalfarinn.is
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Skráning og nánari upplýsingar í síma 555 4449

Vetraropnun:  mánudaga - föstudaga kl. 8 - 19
tekur gildi 15. sept. laugardaga kl. 9 - 12
Bæjarhrauni:  mánudaga - föstudaga kl. 8 - 18

www.facebook.com/sjukrathjalfarinn

* Viðhaldsþjálfun fyrir hjarta- og lungnasjúklinga
HL-hópar og bakleikfimi hefjast 10. september

Jafnvægishópur
Bæjarhrauni,  Tóta/Kristín

Jafnvægishópur
Bæjarhrauni,  Tóta/Kristínkl. 10:00

kl. 11:00 HL2*
Strandgötu,  Hulda/Tinna

HL2*
Strandgötu,  Alma/Tómas

kl. 14:00 Bakleikfimi 1
Bæjarhrauni,  Hulda/Alma

kl. 15:00 Vatnsleikfimi
Suðurbæjarlaug, Helgi

Bakleikfimi 2
Bæjarhrauni,  Hulda/Alma

Vatnsleikfimi
Suðurbæjarlaug, Helgi

kl. 17:00 Slitgigtarskóli
Bæjarhrauni

HL4* kl. 17.15
Strandgötu,  Alma/Tóta

Slitgigtarskóli
Bæjarhrauni
HL* kl. 17.15

Strandgötu,  Hulda/Tómas

kl. 12:00 HL1* 
Strandgötu, Hulda/Tinna

Heilsuþjálfun 
Bæjarhrauni, Helgi/Sigurvin

HL3*
Strandgötu,  Alma/Tinna

HL3*
Strandgötu,  Alma/Tinna

Heilsuþjálfun 
Bæjarhrauni, Helgi/Sigurvin

HL1* 
Strandgötu, Alma/Tómas

Mánudaga Þriðjudaga Miðvikudaga Fimmtudaga Föstudaga

Farsinn um fótboltahús í Hafnarfirði 
heldur áfram og deilur í bæjarstjórn 
virðast ekki vera að leysast. 

Hafnarfjarðarbær hefur greitt FH 100 
milljónir kr. í krafti rammasamkomu
lags sem gert var við félagið sem 
miðaði að því að Hafnarfjarðarbær 
myndi kaupa tjaldhúsin Risann og 
Dverginn og handboltahúsið sem 
Hafnarfjarðarbær á 80% hlut í. Ætlunin 
er að FH eignist húsið fyrst að fullu sem 
er í samræmi við upphaflegt samkomu
lag við félagið frá 1989 en var aldrei 
framfylgt. Frá 2005, þegar FH átti að 
eignast húsið allt, átti FH að taka við 
rekstri og viðhaldi hússins. Deilt er um 
það hvort það hafi áhrif á reikninga 
bæjarins þegar 80% hlutur er gefinn 
FH.

Fulltrúar flokkanna í minnihluta 
bæjarstjórnar lögðu fram fyrirspurn á 
bæjarstjórnarfundi 15. ágúst sl. þar sem 
spurt var hvernig breyting á áætlun 
vegna framkvæmda í Kaplakrika 
stæðust 62. og 63. grein sveitar stjórnar
laga. Er þar vísað í reglur um gerð 
viðauka við fjárhagsáætlun.

Í skriflegu svari Rósu Stein gríms
dóttur sviðsstjóra fjármálasviðs bæjar

ins og Sigríðar Kristinsdóttur sviðsstjóra 
stjórnsýslusviðs, sem lagt var fram á 
fundi bæjarstjórnar Hafnar fjarðar 5. 
september sl. er vísað til reglugerðar 
sem sett var á grundvelli 75. grein 
laganna þar sem gefin er heim ild til að 
skilgreina þau tilvik þar sem tilfærslur 
innan málaflokka eru heimilaðar án 
þess að fyrir liggi samþykktur viðauki. 
Þó skulu slíkar breytingar færðar í 
viðauka við fyrsta tækifæri. Segir í 
svarinu að breytingar sem gerðar eru 

séu ekki til hækkunar eða lækkunar og 
því ekki um auknar fjárskuldbindingar 
hjá sveitarfélaginu að ræða.

ENGAR VERKLAGSREGLUR 
TIL HJÁ BÆNUM
Í bókun bæjarfulltrúa Bæjarlistans, 

Samfylkingar og Viðreisnar er gerð 
athugasemd við framlögð svör og bent 
á að til að slíkar tilfærslur séu heimilar 
áður en gerður er viðauki þurfi 
bæjarstjórn að hafa sett verklagsreglur 

um framkvæmd slíkra tilfærslna. Þær 
verklagsreglur eru ekki til hjá 
Hafnarfjarðarbæ því var fyrirspurnin 
ítrekuð og í raun fullyrt að þessi 
breyting sem gerð var á fjárhags
áætluninni hafi ekki staðist sveitar
stjórnarlög.

Bæjarstjórnarfundurinn í síðust viku 
hófst skv. venju kl. 17 en stóð til kl. 
23.30.

Verklagsreglur skorti til að breyta 
fjárhagsáætlun án viðauka

Yfirfærsla á 80% hlut Hafnarfjarðarbæjar til FH ekki sögð hafa áhrif á fjárhag Hafnarfjarðar
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Ólympíuhlaup ÍSÍ 2018 var formlega 
sett í Hraunvallaskóla sl. fimmtudag. 
Um 800 nemendur skólans tóku þátt og 
gátu valið um að hlaupa 2,5 km, 5 km 
eða 10 km. Að hlaupinu loknu fékk 
hver þátttakandi og skólinn viðurkenn
ingarskjal þar sem greint er frá árangri. 
Þó er fyrst og fremst lögð áhersla á 
holla hreyfingu og að allir taki þátt.

Blossi, lukkudýr Smáþjóða leikanna 
2015 var á staðnum að hvetja nemendur 
áfram og vakti mikla lukku.

Norræna skólahlaupið hefur farið 
fram í grunnskólum landsins óslitið frá 
árinu 1984 og lengstan hluta þess tíma 
verið í umsjón ÍSÍ. Á síðustu árum 
hefur Ísland verið eina þátttökuþjóðin á 
Norðurlöndunum og nafn hlaupsins því 
ekki endurspeglað verkefnið. ÍSÍ hefur 
því ákveðið að breyta nafni hlaupsins 
og heitir það nú Ólympíuhlaup ÍSÍ.

Með Ólympíuhlaupi ÍSÍ er eins og 
áður leitast við að hvetja nemendur 
skólanna til þess að hreyfa sig reglulega 
og stuðla þannig að betri heilsu og 
vellíðan.

Ragnhildur Skúladóttir, sviðsstjóri 
Þróunar og fræðslusviðs ÍSÍ, afhenti 
Lars Jóhanni Imsland, skólastjóra 
Hraun   valla skóla, nokkrar gerðir af 
bolt um að gjöf frá ÍSÍ. 

Hlaupið er styrkt af verkefninu 
Íþróttavika Evrópu en Mjólkursamsalan 
og fleiri styrkja verkefnið einnig.

Gert er ráð fyrir að allir skólar hafi 
lokið hlaupinu fyrir árslok 2018.

Til gamans má geta að nemendur og 
kennarar í Öldutúnsskóla voru fyrri til 
og hlupu 5. september og nemendur 
Síðuskóla á Akureyri hlupu 4. septem
ber.

Ólympíuhlaupið var sett í Hraunvallaskóla
Framhald af Norræna skólahlaupinu þar sem Íslendingar einir tóku þátt undir lokin

Vel var tekið á því í upphafi hlaups.

Sumir hlupu meira en einn hring og slógu ekkert af.
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Opið mán.–lau. 11:30–21:00
sun. 16:00–21:00

Fjarðargata 19
220 Hafnarfirði

Þar getur þú sest niður í notalegu umhverfi og pantað mat 
af fjölbreyttum matseðli eða valið tilbúna rétti úr hitaborði. 
Hægt er að borða á staðnum eða taka með sér heim. 

www.tuktukthai.is
Sími: 519 8888Við tökum á móti stórum 

sem smáum hópum. 

Tuk Tuk Thai er frábær tælenskur 
staður í hjarta Hafnarfjarðar sem 
býður gómsætan mat á góðu verði.

Vandaður 
tælenskur matur 
á Tuk Tuk Thai

Vandaður 
tælenskur matur

Nytjamarkaður  

Komið og gerið góð kaup og styrkið  
gott málefni í leiðinni.

Við tökum glöð á móti ykkur!

Allur ágóði markaðarins rennur 
til styrktar ABC barnahjálpar sem 
styður fátæk börn til náms  
í Afríku og Asíu.

50% afsláttur  
af fatnaði og skóm  

út september

ABC barnahjálpar Dalshrauni 13 
Opið alla virka daga kl. 12-18 og laugardaga kl. 12-16
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þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

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.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

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

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu  
Facebook síðu Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á  

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Störf hjá 
Knattspyrnufélaginu Haukum

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða konu í starf 
húsvarðar/baðvarðar. Um vaktavinnu er að ræða.  

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst. 

Umsóknir um starfið skal senda á netfangið magnus@haukar.is 

Haukasel, Frístundaheimili Hauka að Ásvöllum, óskar eftir að 
ráða starfsmann í hlutastarf frá kl. 13:00 til 17:00 virka daga.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst. 
Umsóknir berist til forstöðumanns, iris@haukar.is  

og upplýsingar um starfið eru gefnar í síma 848 6340.

FH mætti RK Dubrava í seinni leik 
liðanna í fyrstu umferð forkeppni EHF 
bikarsins í handbolta. FH hafði betur í 
fyrri leik liðanna í Króatíu og vann 
leikinn þar með 4 mörkum, 2933.

Fyrri hálfleikur var nokkuð kafla
skiptur og náðu FHingar fjögurra 
marka forskoti um miðjan hálfleikinn 
en eftir það skoruði FH ekki næstu 8 
mínútur og náðu Króatar að jafna í 
1010. Halldór tók síðan leikhlé og eftir 
það náðu FHingar aftur að skora og 
náðu fimm marka forskoti, 1611. 
Staðan í hálfleik var 1614.

FH hélt forskotinu meiri hluta seinni 
hálfleiksins en Króatar tóku völdin 
undir lok leiks og unnu leikinn með 
tveggja marka mun, 3032. Þrátt fyrir 
tapið vann FH samanlagt viðureignir 
liðanna með tveimur mörkum, 6361.

Í annarri umferðinni mætir FH SL 
Benfica frá Portúgal 6. eða 7. október.

Birgir Már Birgisson og Arnar Freyr 
Ársælsson voru markahæstir FHinga 
með 7 mörk hvor og Bjarni Ófeigur 
Valdimarsson skoraði 5 mörk.

Aðeins 383 áhorfendur voru skráðir á 
leikinn.

FH áfram í  2. umferð þrátt 
fyrir tap á heimavelli

Leikur við SL Benfica frá Portúgal í október

Hinn 19 ára gamli Bjarni Ófeigur Valdimarsson skoraði 5 mörk.
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Kvennalið FH er fallið úr úrvals
deildinni í knattspyrnu eftir 04 tap 
gegn Val sl. föstudag. Þegar tvær 
um ferðir eru eftir er liðið í neðsta sæti 
með aðeins 6 stig. 

KR og Grindavík er í næstu sætum 
með 13 og 10 stig.

FH liðið hefur sýnt góða takta í 
sumar og oft staðið sig vel gegn mun 
sterkari liðum. Liðið hefur hins vegar 
fengið á sig 55 mörk í 16 leikjum sem 
er óásættanlegt en hefur skorað 17 
mörk sem er meira en Selfoss, KR og 
Grindavík!

FH stelpur fallnar
Leika í 1. deild í knattspyrnu á næstu leiktíð

Ásbjörn Friðriksson skoraði 4 mörk.
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Þrátt fyrir góða spretti féll kvennalið FH niður um deild.
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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KNATTSPYRNA: 
14. sept. kl. 18, Ásvellir 

Haukar - Keflavík,  1. deild kvenna

15. sept. kl. 14, Leiknisvöllur 
Leiknir R. - Haukar,  1. deild karla

16. sept. kl. 14. Víkingsvöllur 
Víkingur R. - FH,  úrvalsdeild karla

17. sept. kl. 17, Kaplakriki 
FH - Stjarnan,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Þróttur R.  Haukar: 02

Valur  FH: 40 

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  ÍR: 11

HANDBOLTI: 
13. sept kl. 19.30, Framhús 

Fram - Haukar, meistarakeppni kvenna

14. sept kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - HK U, 1. deild kvenna

15. sept. kl. 17, Akureyri 
KA - Haukar, úrvalsdeild karla

16. sept. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Fram, úrvalsdeild karla

18. sept. kl. 19.30, Digranes 
HK - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  FH: (miðvikudag)
FH  RK Dubrava: 3032

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

TÖKUM VEL Á MÓTI GALLUP
Verkalýðsfélagið Hlíf  leitar til félagsmanna sinna og biður þá um að svara könnun um kjör 
sín, viðhorf og starfsaðstæður.  Félagið nýtir könnunina til að móta starfsemi sína og til að 

berjast fyrir bættum kjörum fyrir félagsmenn.  
Gallup sér um að senda spurningar á 1500 félagsmenn sem eru í úrtaki fyrir könnunina. 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál.

Związki Hlíf uprzejmie proszą swoich członków o udzielenie 
odpowiedzi na ankietę o pracy i warunkach pracy. Związki 
użyją tej ankiety jako wytycznej do poprawy warunków 
przyszłych umów pracy. Gallup wysyła pytania do losowo 
wybranych 1500 członków związków. 
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane poufnie. 

Hlíf-Union kindly ask their members to answer a survey about 
their terms at work and working conditions.
The Union uses the survey as a guideline for the upcoming 
collective agreements. Gallup sends out a survey with 
questions to 1,500 randomly chosen members. 
All answers will be treated as confidential.  Vlf. Hlíf appriciates 
your assistance.

www.hlif.is  |  Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði  |  sími 5100 800

Líka til að 
slökkva þorsta

Erfitt er að finna vatnspósta í Hafn ar
firði þó við státum af einu besta vatns
bóli landsins. Starfsmenn bæjarins hafa 
brugðið á það ráð í samstarfi við 
slökkviliðið að setja krana á brunahana 
svo hægt sé að slökkva þorsta bæjarbúa.

Fram-
kvæmdir

Á meðan iðnaðarmenn skipta um 
þakklæðningu á gamla Kletts
húsinu vinna starfsmenn Vega gerð
ar innar við það að sprauta tjöru yfir 
hvítar línur í malbikinu sem greini
lega eru ekki á réttum stað.
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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

Ölvaður ökumaður ók 
bílnum sínum á grjóthleðslu 
og endaði hálfur inni í garði í 
Klukkuberginu um áttaleytið 
sl. fimmtu dagskvöld.

Íbúar heyrðu hávaða þegar 
bílnum var ekið upp götuna á 
ofsahraða yfir hraða hindrun en 
stuttu síðar er sveigja á götun ni 
og ökumaðurinn bremsaði og 
mældust bremsuförin 22 m 
áður en bíllinn skall á grjót
kanti. 

Lögreglumaður sem býr við 
götuna heyrði lætin og sá 
þegar vel ölvaður maðurinn 
kom út úr bílnum og tók á rás. 
Lögreglumaðurinn hljóp hann 
uppi og handjárnaði en 
maðurinn brást afar illa við.

Telja menn með ólíkindum 
hvað hann hefur náð miklum 
hraða á leiðinni upp götuna, en 
bíllinn er af gerðinni Ford 
Focus. Var metið að bíllinn 
hafi verið á a.m.k. 7080 km 
hraða áður en öku maður inn 

Ölvaður á ofsahraða ók á 
hlaðinn vegg í íbúðagötu

22 metra bremsuför og bíllinn var á leið upp götuna

Bíllinn skall með miklu afli á steinkantinn. Bremsuvegalengdin mældist 22 m áður en hann ók á.

bremsaði en hámarkshraði í 
götunni er 30 km/klst.

Telja íbúar mikla mildi að 
enginn var á ferð í götunni en 
þó nokkuð er af börnum í göt
unni.

Ekki er vitað um meiðsli 
ökumanns en líknarbelgir  
bílsins sprungu út við árekst
urinn.
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Landfyllingar nágrannanna ná að 
ósnortnum hraunkanti

Íbúar í Norðurbæ hafa áhyggjur af gríðarlegum landfyllingum á ósnortnu landi við bæjarmörkin 
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Hraunið sem rann úr Búrfelli 
og þekur hluta Hafnarfjarðar 
og Álftaness myndar fallega 

umgjörð um byggðina. Mikið 
af hrauninu hefur verið 
skemmt og því eru skiljanlegar 

áhyggjur fólks af miklum 
land  fyllingum Garðabæjar  á 
nær ósnortnu landi við hraun

jaðar þess, skammt vestan 
Norðurbæjarins. Þarna eru 
fallegar gönguleiðir við hraun

jaðarinn sem hverfa og menn 
velta fyrir sér tilganginum.


