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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

Glæsilegar íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Urriðaholtslandinu í Garðabæ. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. Allar íbúðir njóta útsýnis. Húsið er á fimm hæðum, allar svalir 
rúmgóðar og skjólsælar. Traustur verktaki. 
Bókið skoðun og fáið nánari upplýsingar hjá sölumönnum Hraunhamars 520-7500.

HOLTSVEGUR 27 – NÝBYGGING - GARÐABÆR

Búið að greiða 170 
milljónir í knatthús

Byggingarleyfi liggur ekki fyrir og ekki verðmat á eignum

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Á fundi bæjarráðs sl. þriðju
dag voru loks birtar fundar
gerðir sk. Kaplakrikahóps þar 
sem fram kemur að sam
þykktar hafa verið greiðslur 
upp á 170 milljónir kr. þó 
byggingarleyfi liggi ekki fyrir 
og ekki verðmat á þeim 
eignum sem Hafnarfjarðarbær 
hyggst kaupa en heildar
upphæðin er fast ákveðin.

Þá kemur fram að kostnaður 
við verkið án stjórnunarkostn
aðar sé 790 millj. kr. eða 
rúmar 94 þús. kr. á fermetra.

Áætlað var að jarðvinna 
hæfist í þessum mánuði og að 

húsið yrði að fullu reist síðla í 
apríl 2019 og húsinu að fullu 
lokið með áhorfendapöllum í 
júní 2019. Fulltrúar minni
hlut ans gagnrýndu seinagang 
við birtingu fundargerðanna 

og óskað var formlegra svara 
við því hvað í erindisbréfi 
Kaplakrikahópsins gefi tilefni 
til að áætla að hópurinn hafi 
heimildir til að greiða út úr 
bæjar sjóði

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Norðurljós hafa glatt bæjarbúa undanfarið. Í Klukkubergi.

SORPTUNNA
(ORKUTUNNA)

PLAST SKOLAÐ STAFLAÐ SETT Í PLASTPOKA OG 
BUNDIÐ VANDLEGA FYRIR

ENGAR AFSAKANIR
– ALLT PLAST Í POKA
Nú geta íbúar Hafnarfjarðar sett allt plast saman í lokuðum plast-

poka að eigin vali í sorptunnuna og SORPA kemur því til endurvinnslu.

Nánar á sorpa.is/plastipoka og facebook.com/plastipoka.

http://www.fjardarfrettir.is
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Aðstandendur bókarinnar Týra og Bimbó afhentu 
styrk að fjárhæð 2.000.000 króna til samtaka um 
stuðningssetur fyrir ungt fólk í vanda sem stofnað var 
17. september í Iðnó. Var styrkurinn veittur á 
stofnfundinum og segist Ástríður Grímsdóttir, 
höfundur bókarinnar, vera afar stolt af því að geta lagt 
eitthvað að mörkum til að styrkja starf sem ætlað er til 
hjálpar ungu fólki í fíkn og öðrum vanda. 

Allur ágóði af sölu bókarinnar fer til styrktar 
samtökum sem styðja ungt fólk aftur á rétta braut auk 
þess sem 10 þús. evrur söfnuðust á Karólínafund en 
aðstandendur verkefnisins hlupu einnig í Reykja
víkurmaraþoni og söfnuðu tæpri hálfri milljón kr. 

Týra og Bimbó verkefnið verður áfram í gangi með 
sölu bókarinnar svo og öðru sem til fellur, t.d. Reykja
víkurmaraþon á næsta ári.

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Sunnudagur 30. september

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Miðvikudagur 3. október

Starf eldri borgara  
kl. 13:30

Dr. Halldór Björnsson haf- og  
veðurfræðingur fjallar um hlýnun jarðar.

 www.astjarnarkirkja.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 

Á árum áður var oft talað um 
„íhaldsmenn“ og „komma“. 
Íhaldsmennirnir vildu skera 
niður þjónustu hins opinbera og 
leyfa peningavaldinu að 
blómstra en kommarnir vildu 

auka félagslega þjónustu, tryggja öllum lífsviður
væri og voru á móti peningavaldinu.

Margt hefur breyst þó ennþá sé horft til 
áherslumunar á hægri og vinstri flokkum, sem á 
Íslandi þjappa sér reyndar um miðjuna í pólitíska 
litrófinu.

Íhaldið vill nota skattfé til að byggja risa hús svo 
hægt sé að æfa og keppa í fótbolta innanhúss og 
frekar tvö en eitt en vinstri öflin vilja fara öðruvísi 
með skattfé og eyða því jafnvel í viðhald og 
félagslega þjónustu. Þetta segir okkur reyndar að 
það er mikil litblinda í pólitíska litrófinu í 
Hafnarfirði. Hinir hefðbundnu litir hverfa fyrir 
litum helstu íþróttafélaganna og það virðist sem 
hinir kosnu bæjarfulltrúar stjórni ekki lengur.

Vinnuhópar úti í bæ skrifa feita tékka úr 
bæjarsjóði og enginn virðist vita hver ber ábyrgð 
og alls ekki nýr sjálfráðinn bæjarstjóri.

Annað knatthús býður samþykktar, ný reiðhöll, 
áhorfendasæti í nýtt æfingahús sem skattgreið
endur greiddu að fullu og listi bandalags 
íþróttafélaganna er langur og hann virðist ráða för 
þó reynt sé að láta svo að það sé háð fjárhags
áætlunum hverju sinni.

Hafnarfjarðarbær hefur skilað góðri afkomu 
síðustu ár – eins og nær öll önnur sveitarfélög – 
vegna utanaðkomandi góðra aðstæðna og að 
sjálfsögðu einhverjum aga í fjármálum. Sá agi 
virðist vera á útleið ef viðsnúningur verður ekki í 
stjórnun bæjarins og ytri aðstæður virðast vera að 
breytast og þá geta menn velt fyrir sér hvernig 
afkoma Hafnarfjarðarbæjar verði eftir nokkur ár.

Verður búið að greiða niður skuldir eða munu 
þær aukast og verður hægt að sinna nauðsynlegu 
viðhaldi á eignum bæjarins sem nú drabbast niður?

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 30. september

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Súpa á eftir.

Morgunmessa miðvikudaga kl. 8.15, 
TTT (10-12 ára) fimmtudaga kl. 17, 

Barna- og unglingakórar mánudaga og 
fimmtudaga.

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

Sunnudagurinn 30. september:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldmessa kl. 20

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 30. september

Tónlistar
guðsþjónusta kl. 11

Skátakórinn syngur
undir stjórn Öldu Ingibergsdóttur

Sunnudagaskólinn 
fléttast inn í stundina

sem María og Bryndís leiða
Hressing í safnaðarsalnum á eftir.

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

Styrkti ný samtök um  
2 milljónir krónur

Ástríður og Sigurþóra Bergsdóttir við afhendinguna.
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Sl. fimmtudag hlupu nemendur og 
kennarar Skarðshlíðarskóla fyrstu 
„míluna“ af mörgum en skólinn er 
fyrstur íslenskra skóla til að fara að 
skoskri fyrirmynd sem þar kallast „The 
Daily Mile“, en markmiðið með 
verkefninu er að allir nemendur skólans 
fari daglega út og hlaupi eða gangi í 15 
mínútur.

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikinn 
ávinning fyrir alla með þessari einföldu 
leið. Má þar nefna betri líðan, aukið 
sjálfstraust, betri einbeiting, betri 
samskipti, minni streitu og kvíða og 
aukna þrautseigja. Auk þess er þetta 
öflug leið til að bregðast við offitu og 
kyrrsetu. 

Þetta er ekki keppni, bara félagsskapur 
og gleði, allir fara á sínum forsendum. 

Nemendur geta hlaupið, skokkað eða 
gengið í 15 mínútur. Reynslan hefur 

sýnt að margir fara um eina mílu, 1,6 
km, á 15 mínútum og þess vegna heitir 
þetta The Daily Mile sem hér er nú 
kallað „Mílan“

Um 5000 skólar víðs vegar um 
heiminn eru þátttakendur í verkefninu. 

Nemendur hins nýja Skarðs hlíðar
skóla hlupu frá skólanum um 800 metra 
eftir göngustíg en þar settu allir 
þátttakendur fingrafarið sitt í litum 
skólans á stein  og síðan var farið til 
baka, hver á sínum hraða. Foreldra
félagið bauð upp á ávexti og allir hurfu 
til sinna starfa, endurnærðir og tilbúnir 
í verkefni dagsins

Nemendur hlaupa eina mílu á dag
Skarðshlíðarskóli fyrstur íslenskra skóla til að fara að skoskri fyrirmynd

Stoltir nemendur Skarðshlíðarskóla sem höfðu farið fyrstu „Míluna“.

Steinninn með fingraförunum

Fleiri myndir á www.fjardarfrettir.is
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Ungur tannlæknir, Hjalti Harðarson 
hefur hafið störf í Hafnarfirði. Hjalti 
starfar með föður sínum Herði V. 
Sigmars syni tannlækni á Reykjavíkur
vegi 60 sem þar hefur starfað frá 1982. 

Hjalti fæddist ári síðar en hann lauk 
prófi í tannlækningum frá Háskóla 
Íslands í vor. Maki Hjalta er Júlíana 
Bjarnadóttir lögreglumaður og eiga þau 
samtals sex börn.

FORVARNIR MIKILVÆGAR
„Eitt af mikilvægustu þáttum er kem

ur að almennri munnheilsu er heima
vinnan og því vil ég minna alla á að 
nota tannþráð og tannbursta sig tvisvar 
á dag með flúortannkremi og alls ekki 
skola munninn eftir tannburstun. 

Til foreldra vil ég segja að það er 
mikil vægt að þið sýnið gott fordæmi 
þegar kemur að munnhirðu og 
mataræði. Forvarnir í tannheilsu er það 
sem virkar og er eitt af aðal áherslum í 
starfinu. Reglulegt eftirlit hjá tannlækni 
er gríðarlega mikilvægt svo unnt sé að 
grípa inn í með fræðslu, forvörnum og 

meðferð til að viðhalda tannheilsu. Það 
borgar sig ekki að bíða ef eitthvað 

angrar fólk. Ég vil líka nefna að það er 
ýmislegt sem stendur til boða til að 

endurskapa útlit, virkni og almenn 
lífsgæði fyrir þá sem þurfa á að halda,“ 
segir Hjalti.

Hjalti er 22. tannlæknirinn í Hafnar
firði og hlakkar til að taka á móti nýju 
fólki á Reykjavíkurveginum.

 Hjalti sinnir öllum almennum tann
lækningum og getur tekið við nýjum 

sjúklingum, börn og unglingar sér
staklega velkomin.

Ungur tannlæknir hefur störf 
með föður sínum

Feðgarnir Hjalti  og Hörður Sigmarsson vinna saman 

Feðgarnir Hjalti Harðarson og Hörður Sigmarsson.
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Víða þar sem lyngþökur, eða 
náttúruþökur eru lagðar, leynist undir 
þeim plastnet sem framleiðandi segir að 
eyðist á mjög löngum tíma en 
forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
Hafnarfjarðarbæjar segir að eyðist með 
tímanum.

Lyngþökurnar eru viðkvæmar og 
erfitt að fjarlægja netið við lagningu en 
þökurnar koma í rúllum. Framleiðandi 
á túnþökum segir hins vegar að auðvelt 
eigi að vera að fjarlægja plast net sem 
fylgir rúllum af hefð bundnum þökum 
en mismunandi virðist vera hvort 
plastnet sé notað því for stöðu maður 
Þjónustumiðstöðvarinnar segir ekkert 
plastnet fylgja túnþökunum.

Það virðist þó ekki alls kostar rétt því 
slíkt net má sjá þar sem nýlega hafa 
verið lagðar hefðbundnar þökur í 
nágrenni Skarðshlíðarskóla.

PLAST Á VÍÐ OG DREIF

Víða má finna plast í bæjarlandinu og 
það skýtur skökku við í „Plastlausum 
september“ sem Hafnarfjarðarbær er 
aðili að skuli sjást plaströr, afskurði og 
drasl við hringtorg í Skarðshlíð. 
Greinilegt er að reynt hefur verið að 
kveikja í sumum þeirra.

Plastnet leynist undir öllum  
lyngþökum og jafnvel víðar

Þökuframleiðandi segir þetta eyðast á mjög löngum tíma

Þarna og víða annars staðar í Skarðshlíð má sjá plastnetið koma uppúr.

Lands liðs-
kona í karate
Smáþjóðamótið í karate verður 

haldið á morgun, föstudag og laugar
daginn 29. september nk. í San Marínó.

Karatedeild Hauka á einn keppanda í 
landsliðinu, það er Hjördís Helga 
Ægisdóttir og mun hún keppa í kata, 
kumite, hópkata og liðakeppni í kumite.

Einnig fara tveir þjálfarar frá 
karatedeild Hauka út en Gunnlaugur 
Sigurðsson fer út sem hluti af þjálfara
teyminu og Kristján Ó. Davíðsson fer 
út sem dómari.

Kristján Ó. Davíðsson fer út sem 
dómari og Hjördís Helga keppir með 
landsliði Íslands. Plaströr í reiðuleysi í Skarðshlíð.
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Borgartúni 37, Reykjavík  •  Kaupangi, Akureyri 
netverslun.is

GÆÐI,  
HÖNNUN  
OG ENDING
LENOVO THINKPAD 
- fullkominn skólafélagi
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skrifstofuhúsnæði

Meðleigjandi með tæknihönnuði 
óskast að 60 m² skrifstofuhúsnæði 

að Hvaleyrarbraut 3.  
Uppl. í síma 892 3643. 

tapað - fundið

Gamalt SEIKO gyllt karlmannsúr 
tapaðist í Hafnarfirði.  
Uppl. í síma 861 8893. 

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

Undanfarið hefur okkur í Viðreisn liðið 
eins og litla drengnum í sögu H. C. 
Andersen um nýju fötin keisarans og 
reynt að benda á að stjórnsýslan sé alls
ber. Stundum finnst okkur eins og það sé 
verið að gera grín að okkur þegar við 
hrópum á torgum kröfuna um gegnsæja 
stjórnsýslu. Svarið við þeirri kröfu hefur 
verið í formi engrar stjórnsýslu því engin 
stjórnsýsla er svo gegnsæ að hún er í raun 
ósýnileg. 

Að krefjast sáttar en vinna að sund
rungu eru vinnubrögð keisarans í Hafnar
firði með því að tengja framhjá minni
hluta og þar með þverbrjóta lýðræðið. Að 
útvista ákvörðunum og ábyrgð á skattfé 
borgaranna til þröngs hóps hagsmunaaðila 
er leikkerfið sem leikið er eftir.

Í sumarfríi er boðað til fundar með 
stuttum fyrirvara. Vitað er að á þeim 
tíma punkti eru einungis þeir bæjar full
trúar minnihlutans sem enga reynslu hafa 
af klækjabrögðum stjórnmálanna á land
inu og því rétti tíminn til að læða nokk
urra hundraða milljóna  verkefni í gegn 
þegjandi og hljóðalaust. Það tókst þó 
ekki! 

AÐALGÆINN Í PARTÝINU
Það er þó nokkur munur á því að reka 

bæjarfélag og að reka eigið fyrirtæki. Við 
sem valin höfum verið til þess að gæta 
hagsmuna bæjarsjóðs þurfum að lúta 
ströngum lögum og reglum um útdeilingu 
á skattfé Hafnfirðinga. Fyrr á árinu varð 
þverpólitísk sátt um að til framtíðar skyldi 

Hafnarfjarðarbær byggja íþróttamannvirki 
og eiga að fullu. Ein af röksemdunum 
fyrir því var sú að það væri slæmt til 

lengri tíma litið að gefa íþróttafélögum 
tækifæri til þess að skuldsetja sig um of 
með því veðrými sem fasteignir geta 
gefið. Íþróttafélög eiga ekki að vera fast
eignafélög. Þau eiga að einbeita sér að 
kjarnastarfsemi sinni.

Meirihlutinn tók mjög vel í þá hugmynd 
Viðreisnar að skoða þá verkferla sem snúa 
að uppbyggingu íþróttamannvirkja og 
taka rekstur þeirra til gagngerrar 
endurskoðunar þannig að gagnsæi, jafn
ræði og sanngirni ráði för. Við viljum að 
framkvæmdirnar við Kaplakrika falli und
ir nýja vandaða verkferla. Meirihlut inn er 
sammála því að heppilegast væri að svo 
væri en það gangi bara ekki upp. Þetta er 
eins og með fulla gæjann sem ætlar að 
hætta að drekka en ekki fyrr en eftir helgi 
þegar partýið er búið Það er nefnilega svo 
gaman að vera aðalgæinn í partíinu sem 
splæsir á línuna fyrir annarra fé.

LEIKKERFIÐ 006
Ef bæjarstjórn væri 11 manna knatt

spyrnulið á HM þá mætti ímynda sér að 
við í Viðreisn værum sókndjarfur bak
vörður. Á undirbúningstímabilinu var 
sett upp varkárt leikkerfi sem allir leik
menn voru sáttir við og hver og einn var 
með sitt hlutverk á hreinu. Korteri fyrir 
leik fundar sóknarlína liðsins og ákveður 
að fara úr leikkerfinu 4 4 2 yfir í 
leikkerfið 0 0 6, enginn í vörn, enginn á 
miðjunni, bara sex sóknarmenn og látum 
vörnina vita af breyttu leikkerfi og 
leikstað að leik loknum. Þegar varnar
línan krefst skýringa á 180 gráðu breyt
ingu á leikplani reiðast sóknarmenn 
liðsins og væna varnarmennina um 
áhuga leysi, neikvæðni og grafa upp 
söguleg dæmi um jafn ömurlegar 
ákvarð anir sem skynsamleg rök í málinu.

Eitt af þeim hlutverkum sem við í Við
reisn höfum tekið að okkur að afloknum 
kosningum er gæðaeftirlit með stjórn
sýslunni. Við erum hópur fólks sem 
teljum að vönduð stjórnsýsla geti af sér 
góðar ákvarðanir, ábyrga fjármálastjórn, 
jafnræði milli ólíkra hópa samfélagsins 
og sanngirni. Af þeim sökum spyrnum 
við fast við fótum í „stóra knatt hús
málinu“, ekki vegna þess að við séum á 
móti uppbyggingu íþróttamannvirkja 
heldur vegna vanhugsaðra vinnubragða 
sem skapa sundrungu, óánægju og van
traust. 

Jón Ingi er bæjarfulltrúi og Vaka er 
varabæjarfulltrúi Viðreisnar.

Jón Ingi 
Hákonarson

Vaka 
Ágústsdóttir

Þegar keisarinn í Hafnarfirði 
klæddi sig úr hverri spjör

Réttur 
gangandi 
ekki virtur

Við Sólvangsveg eru miklar fram
kvæmdir vegna byggingu nýs hjúkr
unarheimilisins. 

Jón Arnar Guðmundsson, íbúi, 
bendir á að búið sé að rífa gangstétt og 
setja girðingu sem endar við strætóskýli 
og gangbraut. Þá þurfa börn að ganga/
hjóla út á veginn til að komast inn á 
bílastæði við Sólvang. Þarna keyra 
foreldrar greitt á morgnana, og bráðum 
verður niðamyrkur á morgnana.

Á mynd sem Jón Arnar hefur sent 
Fjarðarfréttum sést hvernig vinnubíl er 
lagt í stæði sem neyðir börn til að ganga 
út á götu.

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Þétting byggðar hefur valdið nokkr
um deilum og miklum umræðum í 
bænum. Mörgum bæjarbúum finnst 
undarlegt að þurfa standa vörð um 
græn svæði í bænum sem ætti frekar að 
vernda og bæta svo þau nýtist bæjar
búum. Fækkun grænna svæða kallar á 
lengri ferðir fólks sem vill njóta útiveru 
sem er ekki í takt við markmið með 
þéttingu byggðar.

Skipulags og byggingarráð fjallaði 
um málið á fundi sínum sl. þriðjudag 
og þar var lagt fram minnisblað með 
skýringarmyndum sem margir eiga 
erfitt að skilja. Þéttingasvæði sem rætt var um í 

minnisblaðinu var Öldugata/Öldutún 
þar er talið að bæta megi við 56 100
120 m² íbúðum á eyju sem er núna 
grænt svæði. Rætt er um að bæta við 
912 íbúðum á lóðir við Hringbraut við 
Flensborgarskóla. Lóðarhafar við 
Stekkjarberg vilja byggja 9 einbýlishús,  
fjallað var um allt að 5.480 m² bygg
ingarmagn á mörkum Reykjavíkur
vegar, Hraunbrúnar og Flatahrauns. 
Svæði við Tækniskólann sem gæti 
borið 3.500 m² byggingar. Álfaskeið 

113115 (Hraunver) sem gæti borið 4 
einnar hæðar raðhús.

Þá var einnig rætt, í sérstöku 
minnisblaði, um Óla Run túnið sem í 
aðalskipulagi er grænt svæði og ræddar 
hugmyndir um mögulegar skipu
lagsbreytingar til að heimila byggð á 
hluta túnsins.

Í minnisblaðinu sem unnið er af 
Þormóði Sveinssyni skipulagsstjóra 
bæjarins er lagt til að hafin verði vinna 
við nánari skoðun á gildandi aðal skipu
lagi og deiliskipulagsuppdráttum ofan
greindra svæða.

Þétting byggðar til umræðu
Erfitt að sjá hvar tillögur eru um byggð skv. nýju minnisblaði

Úr aðalskipulagi Flatahraun/
„Iðnskólinn“.

Mynd úr aðalskipulagi sem á að sýna 
mögulegt bygginarsvæði við 
Hringbraut.

Mynd úr gildandi deiliskipulagi 
Öldugötu - Hringbratar..
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KNATTSPYRNA: 
29. sept. kl. 14, Garðabær 

Stjarnan - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Grindavík  FH: 20

ÚRSLIT KARLA:
FH  Valur: 21

Haukar  HK: 20

HANDBOLTI: 
27. sept. kl. 20, Ásvellir 

FH U - Valur U, 1. deild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  KA/Þór: 2324

Fram U  FH: 1922

ÚRSLIT KARLA:
Haukar U  HK: (miðvikudag)

FH  Grótta: 2827
Haukar  Akureyri: 3126

ÍBV U  FH U: 2831
Fjölnir  Haukar U: 2618

ÍÞRÓTTIR

Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum
Domus fasteignasala – Fjarðargötu 13–15, 5. hæð (norðurturn) 

220 Hafnarfjörður – sími 440 6013 – www.domus.is

Ársæll Steinmóðsson
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
as@domus.is | gsm 896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð 

og persónuleg þjónusta“

frítt söluverðmat | sanngjörn söluþóknun | fagljósmyndun

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Það ræðst á laugardaginn hver 
hreppir Íslandsmeistaratitilinn í knatt
spyrnu, Valur, Breiðablik eða Stjarnan 
þó Valur standi best að vígi.

Spennan um sæti í undankeppni 
Evrópudeildar UEFA er einnig mikil á 
milli KR og FH eftir að KR gerði 
jafntefli við Fylki og dramatískan sigur 
FH á Val sl. sunnudag 21.

KR stendur þó með pálmann í 
höndunum, á leik við Víking R. sem er 
í 8. sæti en FH á leik við Stjörnuna sem 
berst um Íslandsmeistaratitilinn. Vinni 
bæði liðin sína leiki þarf FH að vinna 
með þremur mörkum meira en KR en 
geri þau jafntefli hreppir KR 
Evrópusætið og eins ef bæði liðin tapa 
nema KR tapi með mun meiri mun en 
FH. Mikið er í húfi því háar fjárhæðir 
renna til liða sem leika í Evrópudeildinni 
og enn meiri komist þau áfram. Missi 

FH af sætinu getur það haft alvarleg 
áhrif á fjárhag deildarinnar. En spennan 

í Íslandsmótinu helst alveg fram á 
laugardag og mikið í húfi.

FH á enn möguleika á 
Evrópusæti eftir sigur á Val

KR er þó í vænlegri stöðu þegar ein umferð er eftir

Edigerson F. Gomes D‘Almeida skorar sigurmark FH í uppbótartíma.
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Grunnskólanemendur hlýddu á og 
tóku þátt í tónlistarflutningi Sinfóníu
hljómsveitar Tónlistarskóla Hafnar
fjarðar og Amandus frá Cuxhaven í 
Hásölum sl. fimmtudag.
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Verktakar vinna nú hörðum 
höndum við að leggja rör fyrir 
ljósleiðara í Hafnarfirði en flest 
hverfi eru þegar tengd. Menn 
taka eftir að nú er aðeins 
grafinn einn skurður og tvö rör 
lögð inn í hvert hús en Gagna
veitu Reykjavíkur og Mílu var 
gert að sameinast um skurði til 
að minnka rask í götum og í 
lóðum íbúanna.

Flest hverfi í Hafnarfirði eru 
þegar komin með ljósleiðara
tengingu og því spennandi að 
vita hvenær allir bæjarbúar 
eigi þess kost að tengjast 
ljósleiðaranum.

Jóhann Sveinn Sigurleifsson 
er í framkvæmdastjórn Gagna
veitu Reykjavíkur, hefur búið í 
Hafnarfirði alla sína ævi og 
svar aði spurningum Fjarðar
frétta um ljósleiðara væðinguna 
í Hafnarfirði.

Hvaða hverfi er enn eftir að 
tengja í Hafnarfirði og hvenær 
reiknið þið með því að ljúka 
tengingum? 

Við vinnum nú fullum fetum 
að því að klára síðustu hverfin 
í Hafnarfirði og eigum raunar 
aðeins eftir að tengja heimili í 
Setbergi og hluta af Völlunum. 
Við erum að klára að ljós-
leiðara væða allt þéttbýli höf-
uð borgarsvæðisins við lok 
þessa árs. Því ættu öll heimili í 
þéttbýli Hafnarfjarðar að hafa 
kost á Ljósleiðaranum í árslok.

ENGINN 
KOSTNAÐUR
Jóhann Sveinn segir fram

kvæmdir í Hafnarfirði hafi 
gengið mjög vel, enda tekið 
vel á móti framkvæmdaraðilum 

í hví vetna. Segir hann lagningu 
ljós leið arans vera íbúum að 
kostnaðarlausu og auki val
mögu leika og lífsgæði þeirra 
sem nýta ljósleiðarann.

Hvaða þýðingu hefur það 
fyrir íbúa að geta tengst 
ljósleiðaranum? 

Ég er auðvitað ljósleiðara-
maður út í eitt og var raunar 
áður en ég hóf störf við ljós-
leiðarann og tel það grund-
vallarlífsgæði að hafa ljós-
leiðaratengingu. Gott dæmi 
um það er að við fjöl skyldan 
fluttum fyrir 2 og hálfu ári og 
við skoðuðum aðeins eitt hús 
þar sem ljósleiðarinn var ekki 
kominn inn. Það hús varð ekki 
fyrir valinu heldur núverandi 
ljósleiðaratengt hús á Völl-
unum. Með ljósleiðar anum 
opn ast möguleikar á að nýta 
fullum fetum öll þau gæði sem 
Netflix og önnur sam bærileg 
þjónusta hefur upp á að bjóða 
án þess að hafa áhyggjur af 
því að önnur þjón usta tak-
markist á meðan. Á stórum 

heimilum, með Eitt gíg þjón-
ustu, geta þannig allir 
heimilismeðlimir horft á 4K 
UHD efni samtímis án þess að 
það hafi of takmarkandi áhrif 

á netnotkun sem oft fer fram 
samtímis. Það kannast flestir 
við það multitasking sem við 
gerumst öll sek um, horfandi á 
þátt og skoðandi Facebook 
eða annað viðlíka í snjall tækj-
unum á sama tíma.

„EIN HEIMSÓKN“ 
Í sumum tilfellum þarf að 

breyta lögnum innanhúss en 
þá erum við með snillinga í 
vinnu hjá okkur sem afgreiða 

það við uppsetningu á ljós-
leiðaraboxinu.  Þessi þjónusta 
sem við köllum Ein heimsókn 
hefur fengið alþjóðleg verð-
laun. Í heimsókninni er allt 
klárað sem viðkemur virkjun 
Ljósleiðarans auk tengingar 

við beini (e. router), heimasíma 
og myndlykil þar sem hann er 
til staðar. Viðskiptavinur Ljós-
leiðarans verður ekki fyrir 
neinum kostnaði vegna upp-
setningar og borgar einungis 
mánaðargjöld fyrir fjar-
skiptaþjónustu um Ljósleið-
arann.

Verður ljósleiðaratenging 
mikið dýrari fyrir íbúa? 

Ljósleiðaratenging er og 
hefur verið á samkeppnis-
hæfum verðum við aðrar 
tengingar. Því ætti ekki að vera 
kostn aðaraukning hjá þeim 
sem uppfæra þjónustuna frá 
öðrum leiðum. Ég hvet alla til 
að prófa Ljósleiðarann og 
upplifa Eitt gíg í báðar áttir 
enda er Ljósleiðarinn fyrir mér 
eins og áður kom fram 
grundvallar lífsgæði sem allir 
ættu að njóta og sést einnig á 
markmiðum ríkisstjórnarinnar 
um „Ísland ljóstengt“.

Ljósleiðarinn á leið í síðustu 
hverfin í Hafnarfirði

„Ein heimsókn“ er þjónusta sem hefur fengið alþjóðleg verðlaun

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

Jóhann Sveinn Sigurleifsson hjá Gagnaveitu Reykjavíkur.

Framkvæmdir við ljósleiðaratengingu efst í Setberginu.
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Norðurljós og Urriðaholt – séð frá Setbergshverfi.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n


