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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

Glæsileg 123 m²  3ja–4ra herb. íbúð á 
1. hæð í þessu nýtískulega fjölbýli við 
höfnina. Íbúðin er til afhendingar við 
kaupsamning. Verð 62,9 millj.   

Sérlega falleg og björt 171,5 m² efri 
sérhæð með bílskúr í vel staðsettu 
tvíbýlishúsi í Norðurbænum.  Öll 
herbergi rúmgóð. Verð 61,9 millj.

Falleg  4 herbergja íbúð á þessum 
vin  sæla stað í Vallarhverfinu, íbúðin er 
128,4 m² með geymslu og er á 3. hæð, 
lyfta er í húsinu. Verð 46,5 millj.   

NORÐURBAKKI 7C BERJAVELLIR 3 - LYFTABLÓMVANGUR 14  

Engin fylgigögn frá 
fundi bæjarráðs

Ekki í samræmi við það sem gert var á síðasta fundi

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Enn voru málefni Kapla
krika rædd á fundi bæjarráðs 
á þriðjudag en þar var lagt 
fram svar við fyrirspurn frá 
25. sept. án þess að fram komi 
hvaða fyrirspurn það var. Þá 
voru lagðar fram fundargerðir 
Kaplakrikahóps frá 25. sept. 
og 2. október en hvorki svarið 
né fundargerðirnar eru birtar 
með fundargerðinni.

Í bókun Öddu Maríu Jó 
hanns dóttur oddvita Samfylk
 ingarinnar þakkar hún fram
lagningu þeirra gagna sem 
óskað var en bendir á að 
skrif  leg svör hafi ekki borist 

um það af hverju fundargerðir 
Kaplakrikahópsins biðu birt
ingar og samþykktar bæjar
ráðs um margra vikna skeið. 

Þá minnti hún á að hópurinn 
hefði ekki ráðstöfunarrétt á 
bæjarsjóði enda heyrði hann 
beint undir bæjarráð.
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Allir vilja fylgjast vel með.

STÓRA HROSSAKJÖTSVEISLAN 2018
VERÐUR HALDIN FÖSTUDAGINN 12. OKTÓBER  
Í FORSALNUM Á ÁSVÖLLUM
Húsið opnað kl. 19 

Gestur kvöldsins verður  
Kristinn Andersen, forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar

Miðaverð kr. 4.000 – aðeins 60 miðar í boði
Miðasala í afgreiðslu – miða- og borðapantanir: bhg@haukar.is

http://www.fjardarfrettir.is
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Sunnudagur 14. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Miðvikudaga

Starf eldri borgara  
kl. 13:30

 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 

Í Hafnarfirði er öflugt kirkju
starf. Nú á tímum þegar harka
lega er ráðist gegn kirkjunni og 
margt reynt til að hindra að 
kirkj an geti boðað kærleika og 
frið er gaman að fylgjast með 

öflugu starfi í kirkjum bæjarins. Fjölbreytnin er 
líka mikil þó kjarninn í boðskapnum sé ávallt hinn 
sami, náungakærleikur og fyrirgefning.

Sl. sunnudag voru hátíðir hjá Þjóðkirkju söfnuð
unum í bænum með nágrönnunum í Garðabæ. 
Fylltu þeir Víðistaðakirkju þar sem gríðarstór 
sameinaður barna og unglingakór lék stórt hlut
verk. Í Fríkirkjunni, stærsta kirkjusöfnuði 
Hafnarfjarðar var einnig hátíð, barnahátíð um 
morguninn með söng og gleði og síðan full kirkja 
í guðsþjónustu og glæsilegt kirkjukaffi kvenfélags 
kirkjunnar á eftir.

Þessar tvær hátíðir sýndu öflugt tónlistarstarf og 
samfélag í kirkjunum sem veitir svo mörgum gleði 
og eykur vellíðan fólks. 

Margir þekkja öflugt starf nunnanna í Karmel 
klaustrinu og starf kaþólska safnaðarins en það eru 
fleiri kristilegir minni söfnuður sem boða 
fagnaðarerindið, frið og manngæsku, nokkuð sem 
við öll höfum gott af að hlíða á.

Í samfélagsumræðunni er orðið lítið pláss fyrir 
fyrirgefningu og stundum finnst manni að fólk vilji 
í raun taka upp dauðarefsingu fyrir ýmsa glæpi. 
Svo hatursfull er umræðan og viljaleysi fólks til að 
fyrirgefa og jafnvel ekki nema til að gefa fólki 
annað tækifæri á að bæta sig.

Starf í kirkjum landsins á fullan rétt á sér og er 
nauðsynlegur vettvangur fyrir andlega íhugun og 
trúariðkun. Ytri umgjörð kirkjunnar, breyskleiki 
starfsmanna og mistök eiga ekki að hindra hið 
góða starf og þar þarf líka að ríkja kærleikur og 
öfund og græðgi má þar ekki festa rætur.

Við eigum líka að virða trúarskoðanir annarra og 
trúleysi enda getum við öll lifað í sátt og samlyndi 
sé áhuginn fyrir hendi.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 14. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Morgunmessa
miðvikudaga kl. 8.15

TTT (10-12 ára) fimmtudaga kl. 17

Barna- og unglingakórar  

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

Sunnudagurinn 14. október:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldmessa kl. 20

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 14. október

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar  

syngur undir stjórn  
Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson

Sunnudagaskólinn kl. 11 
Fjölbreytt og fræðandi dagskrá.
Hressing í safnaðarsalnum á eftir.

Kyrrðarstund 
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal 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

Tónleikar
Strengjasveitin Spiccato Strings heldur tónleika í 

Hafnarborg á laugardaginn kl. 17. Yfirskrift tón leik
anna er Haustlauf og eru verkin sem flutt verða frá 
bar rokktímabilinu. Í hljómsveitinni eru Ágústa María 

Jónsdóttir, Greta Rún Snorradóttir, Hlíf Sigurjónsdóttir, 
Kristján Matthíasson, María Weiss, Martin Frewer, 
Páll Hannesson, Sarah Buckley, Sigurlaug 
Eðvaldsdóttir og  Þórdís Gerður Jónsdóttir.
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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

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis ráð
herra tilkynnti, sl. fimmtudag á Sól
vangi, vilyrði fyrir því að bætt yrði við 
33 nýjum hjúkrunarrýmum fyrir aldr
aða á gamla Sólvangi en Svandís skoð
aði nýbygginguna við Sólvang í tengsl
um við kjördæmisfund þingmanna í 
Hafnarborg.

Í upphafi skoðunarferðar um nýbygg
inguna færði heilbrigðisráðherra Rósu 
Guðbjartsdóttur bæjarstjóra í Hafnafirði 
bréf sem svar við beiðni sveitarfélagsins 
um viðbótar hjúkrunarrými í endur
bættum Sólvangi. Sagði hún að verk
efnið sem Hafnarfjarðarbær væri að 
fara í væri til fyrirmyndar, það væri 
lausna miðað og byggt á því sem vel 
hafi verið gert áður og fjármunum væri 
vel varið með því að endurnýta gamla 
Sólvang. Sagði hún þetta verkefni allra 
hagur og því væri henni það sérstaklega 
ánægjulegt að afhenda þetta svar því 
þetta væri samþykki á góðu verkefni 
Hafnarfjarðarbæjar.

Ákvörðunin er liður í stórátaki stjórn
valda um uppbyggingu hjúkrunar rýma 
sem heilbrigðisráðherra kynnti fyrr á 
þessu ári með framkvæmdaáætlun til 
ársins 2023.

ÁKVÖRÐUN FAGNAÐ
Bæjarstjóri fagnaði bréfinu vel og 

sagði þetta algjörlega frábærar fréttir og 
mikilvægt skref til að byggja upp þessa 
öldrunarmiðstöð á þessu fallega svæði.

Hún upplýsti að hún hafi nýlega verið 
búin að óska eftir fundi með ráðherra 
en hafi fengið þau svör að það ætti að 
vera möguleiki einhvern tímann í 

október svo hún væri ákaflega ánægð 
með þetta svar ráðherra.

Helga Ingólfsdóttir, formaður vinnu
hóps um hjúkrunarheimili sagðist einn
ig ákaflega ánægð með þessa ákvörðun 
enda hafi hópurinn unnið að því að 
sýna fram á hversu hagkvæmt þetta 
verkefni væri og hrósaði ráðherra fyrir 
að sjá það og framkvæma.

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa lengi 
barist fyrir því að fá viðbótarrými þar 
sem þörfin er mjög mikil en hafa 
hingað til ekki haft erindi sem erfiði.

Þegar nýbyggingin við Sólvang 
verður tekin í notkun færast þeir sjúkl
ingar sem nú eru á Sólvangi þangað og 
aðeins fjölgar um eitt rými.

Gera þarf miklar endurbætur á 
Sólvangi til að mæta nútímalegum 
kröfum en reiknað er með að 11 sjúkl
ingar verði á hverri hæð en neðsta 
hæðin verður svo hægt að nýta undir 
þjónustu við aldraða.

Reiknað er með að byggingu hins 
nýja hjúkrunarheimilis ljúkí í febrúar á 
næsta ári og eftir það taki um 1218 
mánuði að endurbyggja rýmin á 
Sólvangi en forhönnun er þegar lokið. 
Áætlað er að kostnaður verði um 600 
milljónir króna. Fallist Framkvæmda
sjóður aldraðra á umsókn bæjarfélagsins 
gæti framlag úr sjóðnum numið allt að 
40% kostnaðarins

Þetta er mikilvægur áfangi því aldr
aðir sem þurft hafa hjúkr unar þjónustu 
hafa jafnvel þurft að leita langt út fyrir 
höfuðborgarsvæðið eftir dvalarrými 
sem víða eru af skornum skammti.

Heilbrigðisráðherra gefur vilyrði fyrir  
33 nýjum hjúkrunarrýmum á Sólvangi

Loksins séð fyrir endann á löngu baráttumáli Hafnfirðinga

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri þakkar fyrir bréf Svandísar Svavarsdóttur.
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Bikarkeppni SSÍ var haldin um 
síðustu helgi í Kópavogslaug og var 
keppt í 1. og 2. deild karla og kvenna.

Sundfélag Hafnarfjarðar sigraði 
örugglega í karlaflokki og nokkuð 
örugglega í kvennaflokki auk þess sem 
blið félagsins varð í 2. sæti í karlaflokki 
í 2. deild og í 3. sæti í kvennaflokki.

1. deild karla:
1. SH 15.333 stig
2. Íþr.bl. Reykjanesbæjar 12.210 stig
3. Íþr.bl. Reykjavíkur 10.362 stig

1. deild kvenna:
1. SH 14.554 stig
2. Íþr.bl. Reykjanesbæjar 13.995 stig
3. Íþr.bl. Reykjavíkur 12.748 stig
Breiðablik sigraði í karlaflokki í 2. deild 
og flyst í 1. deild en Ægir fellur í 2. deild. 
Sundfélagið Óðinn sigraði í kvennaflokki 
í 2. deild og flyst upp í 1. deild ásamt 
Breiðabliki en Ung menna samband 
Kjalarness þings og Ægir falla í 2. deild.

Í bikarkeppninni eru stig veitt sam
kvæmt stigatöflu alþjóða sund sam
bandsins. Stigahæsta kvennalið og 
stiga hæsta karlalið í 1. deild hljóta 
sæmdar heitið Bikarmeistari Íslands í 
sundi í kvenna og karlaflokkum og 
gripi þá sem keppt er um.

GÓÐUR EINSTAKLINGS
ÁRANGUR HJÁ SH
Anton Sveinn McKee synti undir 

lágmörkum fyrir HM í desember. Hann 
býr og starfar í Bandaríkjunum og kom 
til Íslands gagngert fyrir bikarkeppnina.

Birnir Freyr Hálfdánarsson setti sex 
ný Íslandsmet í sveinaflokki og Daði 

Björnsson bætti met í drengjaflokki. 
Þau Predrag Milos, Kolbeinn Hrafn
kelsson, Katarína Róbertsdóttir, María 
Fanney Kristjánsdóttir, Steingerður 
Hauks dóttir og Jóhanna Elín Guð
mundsdóttir hafa nú þegar náð 
lágmörkum fyrir NM.

SH er bikar meistari í sundi
Sundfélag Hafnarfjarðar sigraði bæði í karla- og kvennaflokki

Glæsilegur sundhópur Sundfélags Hafnarfjarðar sem sigraði tvöfalt í Bikarkeppninni í sundi.

Friðrik Dór Jónsson stóð fyrir 
tónleikunum „Í síðasta skipti“ í 
Kaplakrika á laugardaginn, fjölskyldu
tónleikum um miðjan daginn og 
kvöldtónleikum.

Troðfyllti hann Kaplakrika og var 
stemmningin mjög góð þegar blaða
maður Fjarðarfrétta kíkti inn. Hann var 
með glæsilega hjómsveit að baki sér og 

umgjörðin var að sama skapi glæsileg. 
Friðrik Dór var á síðasta degi 
þrítugsaldurs síns en kom fram eins og 
lífsreyndur söngvari og heillaði 
áheyrendur með söng sínum.

Ekki náðist í Friðrik Dór fyrir prentun 
en á Facebook síðu hans má greinilega 
sjá að hann var ánægður með daginn.

Gríðarleg stemmning á tónleikum 
Friðriks Dórs í Kaplakrika

Fagnaði þrítugsafmælinu sínu með tvennum tónleikum 
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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tapað - fundið

Loðkragi tapaðist eftir konukvöld í 
miðbænum sl. föstudag. 

Finnandi vinsamlegast látið vita í 
gudrunsvava@hotmail.com. 

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.

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

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Verðlaun í Smásagnasamkeppni 
Kennarasambands Íslands og Heimilis 
og skóla voru veitt við hátíðlega athöfn 
í Hannesarholti 5. október sl. 

Þetta var í fjórða skipti sem keppnin 
er haldin en tilefnið er, sem fyrr, 
Alþjóðadagur kennara. Þátttakan þetta 
árið fór fram úr björtustu vonum og 
bárust vel á þriðja hundrað sögur frá 
nem endum í leik, grunn og fram
haldsskólum. Keppnisflokkarnir voru 
fimm og skiptust svona; leikskólinn, 
grunn skólinn 1. til 4. bekkur, grunn
skólinn 5. til 7. bekkur, grunnskólinn 8. 
til 10. bekkur og framhaldsskólinn. 
Verðlaunahafar fengu viðurkenningar
skjal og vandaða lestölvu.

Rakel Björk Heimisdóttir úr 8. bekk í 
Víðistaðaskóla sigraði í flokki 5.7. 
bekkjar grunnskóla  með sögunni 
„Tveir skrýtnir skáladagar“.

Aðrir sigurvegarar voru: Leikskólinn;   
Jón Halldór Stefánsson, leikskólanum 
Álfaborg á Svalbarðsströnd, fyrir 
söguna Vélmennin. Grunnskólinn 1. til 
4. bekkur; Katla Bríet Líndal Bene
diktsdóttir, 2. bekk Grunnskóla Þórs
hafnar, fyrir söguna Vandræðalegi 
skóla   dagurinn. Grunnskólinn 5. til 7. 
bekk ur; Margrét Þrastardóttir, 7. bekk 

Vatnsendaskóla, fyrir söguna Dúfurnar. 
Framhaldsskólinn; Guðrún Elena 
Magnús dóttir, Menntaskólanum við 

Hamahlíð, fyrir söguna Skólinn hefur 
drepið mig. Ég hef verið myrt af minni 
eigin menntun.

Rakel Björk úr Víðistaðaskóla 
sigraði í smásagnakeppni

Á þriðja hundrað sögur bárust frá nemendum leik-, grunn- og framhaldsskóla

Rakel Björk Heimisdóttir
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Guðni Eiríksson hefur verið ráðinn 
knattspyrnuþjálfari meistaraflokks 
kvenna hjá FH. Guðni er þrautreyndur 
þjálfari og hefur starfað lengi fyrir 
félagið. Hann var aðstoðarþjálfari í 
meistaraflokki kvenna árin 2015 og 
2016. Sumarið 2015 vann liðið sér síð
ast rétt til þess að spila í úrvalsdeildinni. 
Árið 2015 var hann einnig þjálfari 2. 
flokks kvenna og gerði liðið að Íslands
meisturum. 

„Ég þekki vel til meistaraflokks 
kvenna hjá FH eftir að hafa verið 
aðstoðarþjálfari þar í tvö ár og veit að 
þar er góður efniviður til staðar. Við 
stefnum að sjálfsögðu að því að fara 
beint aftur upp í Pepsí deildina og ég 
hef fulla trú á því að verðum með 
mannskap næsta sumar sem gerir tilkall 
að Pepsí deildar sæti. Ég er fullur 
tilhlökkunar fyrir verkefninu en núna 
fer á fullt undirbúningur fyrir næsta 
keppnistímabil,“ sagði Guðni Eiríksson, 
nýráðinn þjálfari meistaraflokks 
kvenna. 

Árni Rúnar Þorvaldsson, formaður 
Kvennaráðs FH, er líka ánægur með 

þessa niðurstöðu. „Mér líst mjög vel á 
að fá Guðna inn í þetta starf. Við 
þekkjum vel til hans frá því hann var 
aðstoðarþjálfari í meistaraflokki og 
þjálfari 2. flokks kvenna. Þess vegna 
bindum við miklar vonir við hann og 
hans störf og höfum trú á því hann geti 
hjálpað okkar unga og efnilega liði við 
að komast aftur í deild þeirra bestu en 
þangað stefnum við að sjálfsögðu strax 
aftur,“ sagði Árni Rúnar. 

Guðni nýr þjálfari 
FH í knattspyrnu

Liðið stefnir upp í efstu deild á ný

Guðni Eiríksson

Dansleikur verður í Hraunseli Flatahrauni 3 
laugardaginn 13. október. Hilmar Sverrisson 
og Kristján Snorrason leika fyrir dansi á hinu 

nýja dansgólfi frá kl. 20:30. 
Miðaverð  kr: 2000.- 
Allir velkomnir FEBH 
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Nýliðið er mikið rigningasumar og 
rennsli hefur verið með mesta móti í 
lækjum bæjarins. Starfsmenn 
Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðar hafa 
undanfarið hreinsað úr lækjum og í 
vikunni var hreinsað upp úr Hamars
kotslæknum við Reykdalssvirkjunina 

en hætta var orðin á að þar myndi 
stíflast í vetur.

Ekki er auðvelt að koma þarna að 
tækjum og þurfti að gera ráðstafanir til 
að litla grafan kæmist ofan í lækinn 
neðan virkjunar en ofan brúar. Töluvert 
efni var flutt í burtu.

Guðjón Steinir Sverrisson „stöðvar
stjóri“ í Reykdalsvirkjun segir að með 
þessum aðgerðum sé rennsli tryggt 
undir stöðina en rennsli í stöðina kemur 
eftir röri beint úr lóninu.

Hreinsað fyrir veturinn
Töluverður aur hefur safnast í lækjarfarvegi í bænum sem þarf að hreinsa

HANDBOLTI: 
11. okt. kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar U - ÍR U, 1. deild karla

13. okt. kl. 14, Lissabon 
SL Benfica - FH, EHF keppni karla

14. okt. kl. 14, Lissabon 
FH - SL Benfica, EHF keppni karla

14. okt. kl. 18, Seltjarnarnes 
Grótta - Haukar, úrvalsdeild karla

14. okt. kl. 16, Ásvellir 
Haukar - ÍBV, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Fram  Haukar: (miðv.dag)

Valur  Haukar: 2720
FH  Fjölnir: 3120

ÚRSLIT KARLA:
FH U  HK: 2730

FH  Stjarnan: 2827
Haukar  Fram: 3428

Víkingur  Haukar U: 2924
Stjarnan U  FH U: 3127

KÖRFUBOLTI: 
12. okt. kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar - ÍR,  úrvalsdeild karla

17. okt. kl. 19:15, Smárinn 
Breiðablik - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Valur: (miðv.dag) 

Haukar  KR: 5967

ÚRSLIT KARLA:
Valur  Haukar: 8895

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

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

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Domus fasteignasala – Firði, verslunarmiðstöð, 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 | fagljósmyndari

Bókhaldsþónusta, ársuppgjör og skattskil  
fyrir einstaklinga og lögaðila;  
VSK uppgör, launavinnsla o.fl. 

Bókhalds- og fyrirgreiðsluþjónusta  
fyrir húsfélög.

J. Jóhanns ehf.
Jóhann Jóhannsson, viðurkenndur bókari
Bæjarhraun 2  |  Sími 863 3864  |  jjohanns@simnet.is

Þegar samþykkt var nýtt deiliskipulag 
fyrir Kaplakrika þar sem gert var ráð 
fyrir auknu byggingarmagni á lóðinni 
var harðlega gagnrýnt að ekki væri á 
sama tíma gerð krafa um fjölgun 
bílastæða. Var brugðist við því með 
ákvæði sem líklega á sér vart fyrir
mynd, að krafa var gerð um að FH 
þyrfti að semja við lóðarhafa í ná 
grenninu um afnot af bílastæðum þeirra 
þegar þörf væri á þegar kappleikir 
væru. Upphaflega skipulagið var gert 
2007 en breyting gerð 2014 þar sem 
gert er m.a. ráð fyrir 5 hæða kennslu 
og fjölnotahúsi án þess að kvöð um 
fjölda bílastæða væri aukin.

16. maí sl. gerði FH og Tækniskólinn 
með sér samkomulag til 10 ára um 
notkun á bílastæðum Tækniskólans við 
Flatahraun og í svari byggingarfulltrúa 
við fyrirspurn blaðsins á það að 
uppfylla kvöðina sem gerð var um 
sam komulag við nærliggjandi lóðar

hafa. Ekki hefur fengist svar við því 
hvar þessi samningur var staðfestur 
sem fullnægjandi lausn til að verða við 
kröfum í deiliskipulagi en í svari 
formanns skipulags og byggingarráðs  
sagði aðeins: „Það eru 300 metrar frá 
Iðnskólanum að fótboltavellinum“.

Lóð Tækniskólans er nokkurn spöl 
frá Kaplakrika og gönguleið að miða
söluhúsinu í Kaplakrika er 6501.000 
m eftir því hvort hægt sé að ganga í 
gegnum Kaplakrika. Þó þetta sam
komulag hafi verið gert í maí hefur það 
ekkert verið auglýst og oft hafa áhorf
endur fyllt bílastæði á nærliggjandi 
einkalóðum í óþökk húsráðanda og 
jafnvel þrátt fyrir skilti sem sýna að 
stæðin séu aðeins fyrir gesti viðkomandi 
húss.

Á sama tími leigir FH hluta eigin 
bílastæða sinna, sem kvöð eru gerð um 
í skipulagi, fyrir bilaleigubíla og nota 
stæðin jafnvel undir ýmislegt annað en 
bíla.

Samningurinn við Tækniskólann er 
uppsegjanlegur við hver áramót auk 
þess sem fyrirætlanir eru um að byggja 
íbúðarhúsnæði á stórum hluta bílastæð
anna.

Skortur á bílastæðum í 
Kaplakrika leystur með 

bílastæðum í öðru hverfi
Lagt í næstu bílastæði í óþökk lóðarhafa og eigin bílastæði leigð út
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Haustinu var fagnað í 
sameiginlegri fjölskylduhátíð 
þjóðkirknanna í Hafnarfirði og 
í Garðabæ sem haldin var í 
Víðistaðakirkju. Þar var þétt 
setinn bekkurinn og um 100 
manna barna og unglingakór 
fór með stórt hlutverk. Jóhanna 
Guðrún leiddi m.a. sönginn 
Heyr mína bæn sem var 
afskaplega fallegur í flutningi 
hennar og kórsins.

Tilefni hátíðarinnar var að 
fagna haustinu og að kirkju
starfið væri komið á fullt. 
Áhersla var lögð á náttúruna 
og mikilvægi þess að vernda 
hana. Eftir fjölskylduhátíðina í 
kirkjunni var boðið upp á 

pylsur og leiktæki í íþróttahúsi 
Víðistaðaskóla, sannkölluð 
gleðihátíð.

En það var víðar hátíð því 
Fríkirkjan var með hátíð í 
kirkjunni, glæsilegum sunnu
dagaskóla um morguninn með 
miklum söng og gleði og 
fullorðna fólkið fyllti kirkjuna 
eftir hádegi í guðsþjónustu 
dagsins.

Árleg kaffisala kvenfélags 

kirkjunnar var að lokinni guðs
þjónustu og kræsingar biðu 
kirkjugesta og annarra sem 
komu í kirkjukaffið.

Söngur, gleði og kærleikur í þéttsetnum 
kirkjum með börnin í aðalhlutverki

Fjölskylduhátíð þjóðkirknanna og hátíða Fríkirkjunnar sl. sunnudag

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
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Jóhanna Guðrún með 
glæsilegum 100 manna kór.

Sr. Jón Helgi og sr. Kjartan sáu um að fæða kirkjugesti.

Gleði og söngur í sunnudagaskóla Fríkirkjunnar.

Glæsilegt kaffihlaðborð á tveimur hæðum hjá Fríkirkjunni.
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