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520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 4ra 
herb. íbúð í mjög góðu vel staðsettu 
fjölbýli í Norðurbænum. Hús ný 
viðgert og málað í góðu ástandi. 

Mjög falleg og björt  3ja herb. Íbúð 
á jarðhæð í litlu fjölbýli (6-býli) á 
besta stað á Völlunum. Róleg og 
góð staðsetning. Sólpallur í suður. 

Björt og falleg 4ra herb. endaíbúð á  
4. hæð í mjög góðu lyftuhúsi. 
Yfir byggðar svalir og mjög gott stæði 
í upphitaðri bílageymslu. Útsýni.    

HJALLABRAUT 6 HÁHOLT 16

106,9 m² 42,4 millj. kr. 94,5 m² 42,9  millj. kr. 113,7 m² 42,9 millj. kr.

BURKNAVELLIR 3

281 í heilsufarsmælingu
Færri komust að en vildu – Aftur á laugardag

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

SÍBS ásamt Samtökum 
sykursjúkra, Hjartaheill og 
Sam  tökum lungna sjúklinga 
bjóða Hafnfirðingum ókeypis 
heilsufarsmælingu í samstarfi 
við Heilsu  eflandi Hafnarfjörð 
og heilsu gæsluna. 

MÆLT Í HRAUNSELI 
Á LAUGARDAG
Alls náðist að mæla heilsu

far hjá 281 einstaklingi sem 
kom í Fjörð milli kl. 11 og 16 
sl. laugardag en færri kom  ust 
að en vildu. Þetta var fyrri 
dagu rinn af tveimur en næst 
verður mælt á laugardaginn á 
sama tíma í Hraun seli við 
Flata hraun.

Mældur er blóðþrýstingur, 
blóð fita, blóðsykur, súrefnis
mettun, hvíldarpúls, mittismál 
og gripstyrkur.

Þá var þátttakendum boðið 
að taka þátt í netkönnun um 

lífsstíl og heilsufar sem snertir 
á flestum áhrifaþáttum heil
brigðs lífs en svar þarf að 
berast innan sólarhrings frá 
mælingu. 

Sjá nánar bls. 4.

113 manns voru á undan þessari sem mætti um kl. 14.
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A. Hansen  |  Vesturgötu 4  |  Borðapantanir: ahansen@ahansen.is  565 1130  |  www.ahansen.is 

Fyrir árið 2019 hafa stjórnendur A. Hansen komið með margar nýjungar 
Á matseðlinum má nú finna auk safaríkra 

steika, pastarétti, heita súkkulaðiköku, sjávar
réttasalat og fleira á mjög sanngjörnu verði.

Opið kl. 17.30-22 alla daga.

Það má einnig finna nýjungar á barnum á 
rishæðinni, svo þú vilt ekki hanga heima, 
heldur koma og eiga gott kvöld og slaka á 
með fjölskyldu eða vinum.

Barinn: kl. 21.30-01 fi. og fö. og 9.30-03 laugard.

Karaoke föstudaga  
eftir kl. 22 og happy 
hour á barnum.

http://www.fjardarfrettir.is
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Sunnudagur 20. janúar

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Barna- og unglingastarf 
á mánudögum

Laugardagur 26. janúar

Fjáröflunarbingó kl. 14-16

 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 

Hafnarfjarðarhöfn sem stofn
un er 110 ára þó svo hún sé 
eðlilega miklu eldri sem höfn frá 
náttúrunnar hendi. Útgerðarmenn 
og verslunarmenn höfðu gert 
litlar bryggjur framan við hús sín 

svo hægt væri að koma að með vörur úr stærri 
skipum sem lágu við akkeri í höfninni sem þótti 
afbragðsgóð. 

Með minnkandi útgerð og nútímavæðingu 
kaupskipaflotans hefur allt mannlíf við höfnina 
minnkað mikið auk þess sem kröfur erlends ríkis 
varð til þess að girða þurfti af stóran hluta hennar. 

Í dag binda menn vonir til að Flensborgarhöfn 
verði lífæðin á nútímavísu með smábátum, kaffi
húsum, verslunum og jafnvel íbúðum. Hafnar
starfsemi við Norðurbakkann hefur lagst af og ekki 
hafa sést neinar metnaðarfullar tillögur um  
misstórar flotbryggjur þar sem gætu skapað líf og 
jafnvel verið aðstaða fyrir einhverja báta um 
stundarsakir. Nú er bakkinn bara stálþil og bakkinn 
sjálfur verður fegraður með timburpöllum og öðru 
smálegu. Þegar bæjarbúar hafa rætt í rómantískum 
hyllingum um bryggjuhverfi þá gleymist oft að 
munur á flóði og fjöru er allt að fjórum metrum eða 
meira og því ekkert í líkingu við Akureyri eða 
Kaupmannahöfn þar sem munurinn er hálfur til 
einn metri. Þannig verður Norðurbakkinn aldrei 
sérstaklega spennandi íverustaður nema gerð verði 
tenging við sjóinn með stölluðum flotbryggjum.

Mikið væri gaman að sjá að metnaður hafnar
stjórnar í tilefni tímamótanna væri meiri en aðeins 
að huga að bráðnauðsynlegum endurbótum á 
Norðurgarðinum og setja myndir á skilti við strand
stíginn. 

Þó umferð um Norðurbakkann sé nokkuð mikil 
þá er það ekki vegna íbúðablokkanna sem þar eru 
heldur vegna strandstígsins (hvenær fær hann 
formlega nafnið Strandstígurinn?) sem bæjarbúar 
voru svo lánsamir að fá þegar ákveðið var að allt 
skolp færi út frá bænum á einum stað í gegnum 
hreinsistöð. Það eru ekki íbúðir sem skapa mest líf 
í bænum, heldur miklu frekar atvinnulífið. Nútíma 
blokkarbyggingar valda því að fólk fer innanhúss í 
bílakjallara og ekur á brott á meðan atvinnulífið 
skapar meiri umferð fólks og kallar á enn meiri 
þjónustu, veitingahús og fl. Við þéttingu byggðar 
má ekki gleyma atvinnulífinu sem skapar líf.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 20. janúar

Fjölskyldu guðs-
þjónusta og 

sunnudagaskóli kl. 11 
Björgvin Franz og Þorleifur Einarsson, 
leikarar, verða með kraftmikla og fjöruga 

sýningu fyrir alla fjölskylduna. Bíbí og Björgvin 
Franz syngja töfrandi lög ævintýranna.

Barna og unglingakór Hafnarfjarðarkirkju 
syngur. 

TTT starf (10-12 ára) 
fimmtudaga kl. 17-18

Fjölbreytt og spennandi dagskrá  
í umsjón Bylgju og Hrafnhildar

Allir 10 - 12 ára krakkar velkomnir. 

Morgunmessa
miðvikudaga kl. 8.15

Léttur morgunverður á eftir

Samkirkjuleg bænavika: 
Mánudagur 21. janúar

Helgistund kl. 20
Allir velkomnir.

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 20. janúar

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar 

syngur undir stjórn 
Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.

Prestur: Sr. Sigurður Kr. Sigurðsson

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt og fræðandi dagskrá.

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

Sunnudagurinn 20. janúar

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20
Kór og  hljómsveit kirkjunnar  

leiðir sönginn.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Breyting á 
reglum  um 

menn inga styrki
Menningar og ferðamálanefnd hefur samþykkt 

breytingar á úthlutunarreglum um menningarstyrki. 
Uppfærðar reglur hafa tekið gildi og verður unnið eftir 
þeim við næstu úthlutun. Í nýju reglunum er 
menningar og ferðamálanefnd heimilt, með samþykki 
bæjarráðs og með fyrirvara um samþykki fjárhags
áætlunar hverju sinni, að gera samstarfs samninga til 

tveggja eða þriggja ára vegna menningarstarfsemi 
sem hefur sannað gildi sitt í hafnfirsku menningarlífi.
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ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 35.990 KR. (Eingreiðsla)

Það gera aðeins 2.999 kr. á mánuði. 

heilsaGY
M

TILBOÐIÐ GILDIR TIL OG MEÐ  22. JAN 2019

Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar gegn 
greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

Suðurbæjarlaug / sími 565 3080

www.gymheilsa.is

Korthafar geta pantað sér ókeypis tíma með íþróttafræðingi 
sem kennir á tækin og útbýr sérsniðna æfingaáætlun.

Opnunartími:7.-10. bekkur grunnskólaárskort 24.990
Nemendur í 9. og 10. bekk mega æfa sjálfir í GYM heilsu 
samkvæmt þjálfunaráætlun þjálfara. Nemendur 7. og 8. 
bekk mega eingöngu æfa í salnum í fylgd fullorðinna/
forráðamanna (eldri en 18 ára).

60 ára og eldri hjartanlega velkomnir
60-67 ára árskort á aðeins 28.990 kr.
67 ára og eldri árskort á aðeins 24.990 kr.

Mánudagar - Fimmtudaga: 06:30 - 22:00
Föstudagar: 06:30 - 20:00
Laugadagar: 08:00 - 18:00
Sunnudagar: 08:00 - 17:00

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Suðurbæjarlaug og einnig í sund í Ásvallalaug
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Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg þjónusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is
ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Inger Steinsson

Frá áramótum er bláa tunnan tæmd á 
21 dags fresti í Hafnarfirði en hingað til 
hefur hún verið losuð á 28 daga fresti. 
Þetta er gert m.a. í þeirri von að magn 
pappa í grátunnu hverfi alveg. 

Öll heimili í Hafnarfirði eiga að vera 
með grátunnu og blátunnu og er sorp
hirðu gjald innheimt með fasteigna
gjöld um. Tilgangurinn er að auðvelda 
flokkun á sorpi og skapa um leið 
um hverfisvænna samfélag í takt við 
stefnu sveitarfélagsins í umhverfis
málum. Markmiðið er að fá alla íbúa 
sveitarfélagsins til að auka flokk un á 
úrgangi og draga um leið úr magni 
urðaðs úrgangs. 

Spilliefni, málmar, timbur og aðrir 
stórir og þungir hlutir sem skemmt geta 
tækjabúnað mega ekki fara í sorpið en 
eiga að fara á gámastöðvar.

BLÁTUNNAN
Í blátunnuna skal setja allan pappírs 

og pappaúrgang, s.s. dagblöð, tímarit, 
fernur, sléttan pappa, eggjabakka, 
skrifstofupappír og bylgjupappa. Ekki 
skal setja neinar matarleifar, plastpoka 
eða aukarusl í þessa tunnu.

Þrjár vikur nú  
á milli tæminga

Pappírstunnan tæmd oftar á nýju ári

SÍBS Líf og heilsa er forvarnaverkefni 
um heilbrigði og lífsstíl. 

SÍBS og Hjartaheill hafa um margra 
ára skeið gengist fyrir reglulegum 
mælingum á blóðþrýstingi og blóð
gildum víða um land sem lið í vitundar
vakningu um hjarta og æðasjúkdóma. 

Samtök sykursjúkra og Samtök lungna
sjúklinga tóku þátt í verkefninu frá og 
með haustinu 2017 sem lið í sínu for
varnarstarfi og þjónustu við lands
byggðina.

Heilsugátt SÍBS var tekin í notkun 
2017 en þar er haldið utan um niður

stöður mælinga og spurningavagns um 
lífsstílsþætti sem líklegir eru til að hafa 
áhrif á heilbrigði. Er þá einkum horft til 
helstu áhættuþátta glataðra góðra 
æviára skv. skilgreiningum WHO, en 
spurningarnar teknar að svo miklu leyti 
sem verða má úr rannsókninni Heilsa 

og líðan Íslendinga. Með tilurð Heilsu
gáttar geta þátttakendur nálgast saman
burðarniðurstöður í gegnum mínar 
síður á island.is

Í ágúst 2018 var búið að skrá um 
5000 mælingar í Heilsugátt SÍBS og 
svarhlutfall við spurningavagninum 
hefur verði mjög gott.

HEILSUEFLANDI 
HAFNARFJÖRÐUR
Þetta verkefni er liður í heilsueflingu 

Hafnfirðinga og talar í takt við þá 
heilsu stefnu sem sveitarfélagið mótaði 
2016. Í heilsustefnunni er eitt aðal
markmiðið að hlúa að almennri vellíðan 
íbúa, andlegri og líkamlegri, á öllum 
aldri og styrkja og efla sjálfsmynd og 
góða líðan. 

Framhald af forsíðu

Heilsufarsmælingar - forvarnarverkefni

Þann 1. janúar 1909 tók fyrsta hafnar
reglugerðin gildi fyrir Hafnarfjarðarhöfn 
og því er fagnað í ár að 110 ár séu liðin 
frá því að hún tók gildi og hafnarsjóður 
varð til.

Að sjálfsögðu er Hafnarfjarðarhöfn 
miklu eldri enda var Hafnarfjörður með 
eina bestu hafnaraðstöðu frá náttúrunnar 
hendi á Íslandi og var kaupskipahöfn 
löngu áður en Hafnarfjörður fékk 
kaupstaðarréttindi sem Hafnarfjörður 
fékk 1908. 

Í fyrstu hafnarreglugerðinni voru 
ákvæði um hafnargjöld og gjaldheimtu 
en lína var dregin frá Balakletti að 
Hvaleyrarhöfða og áttu öll skip sem 
voru átta smálestir eða stærri að greiða 
hafnargjald í hvert sinn er þau lögðust 
við akkeri og aðrar festar innan við 
línuna. Legugjöld þurftu svo öll skip 
sem lágu í höfninni yfir vetrartímann 
eða til langtíma á öðrum árstíma að 
greiða.

Það voru þó útlendingar sem byggðu 
fyrstu hafskipabryggjuna því fyrsta 
hafskipabryggjan var gerð framundan 

Svendborg og var eign hinna skosku 
Bookless bræðra. Hún var þó eingöngu 
til bráðabirgða en flest hafskip gátu 
notað hana á flóði.

7. nóvember 1911 ákvað bæjarstjórn 
loks að hafin yrði smíði á nýrri 
hafskipabryggju og var hún vígð 16. 
febrúar 1913. 

ENDURGERÐ 
NORÐURGARÐSINS
Hafnarstjórn mun minnast þessara 

tímamóta m.a. með mynda og sögu
sýningu á strandstígnum í samvinnu 
við Byggðasafnið og hefja hönnun og 
undir búning að endurgerð Norður
garðs ins sem var byggður á árunum 
194145.

Er það löngu tímbær aðgerð en 
garðurinn hefur skemmst mikið í 
áranna rás enda hefur viðhald hans 
verið nánast ekkert. Finnbogi Rútur 
Þorvaldsson, verkfræðingur hjá 
vitamálastjóra, hannaði hafnargarðinn 
en hann er faðir Vigdísar Finnbogadóttur 
fv. forseta Íslands.

Hafnarfjarðarhöfn 
110 ára

sf

255. einstaklingurinn á græna stólnum.
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Fyrsta blátunnan 2013.

Hafnarfjarðarhöfn um 1975. Sjá má miklar skemmdir á „Nýju bryggjunni“.
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TAKTU ÞESSA  DAGA FRÁ:24. janúar,  28. febrúar,  21. mars
Skráning á hlaup.is

Borgartúni 37, Reykjavík   •   verslun.origo.is
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Menningar og ferðamálanefnd lagði 
á fundi sínum sl. fimmtudag áherslu á 
að opið verði á kvöldin í Jólaþorpinu 
fyrir næstu jól og tíminn sem þorpið er 
opið verði endurskoðaður. Þá leggur 
nefndin áherslu á að betur verði hugað 
að jólaskreytingum í bænum, bæði hjá 
stofnunum bæjarins og í almannarými.

Engar jólaskreytingar hanga þvert 
yfir Strandgötuna eins og algengt var 

fyrr á árum en nú er mun einfaldara að 
gera „ljósaþök“ yfir götur og torg eins 
og sjá mátti t.d. yfir skautasvellinu á 
Ingólfstorgi í Reykjavík.

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

SMÁAUGLÝSINGAR

ÍBÚAFUNDUR
Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði 
Umræða um verðlaunatillögur og gerð rammaskipulags

Hafnarfjarðarbær boðar íbúa og fyrirtæki til opins fundar. Fundurinn 
verður haldinn mánudaginn 21. janúar næstkomandi  frá kl. 18:00 – 
19:30 í Hafnarborg, gengið inn frá Strandgötu. Samtal við arkitekta 
verðlaunatillagna í samkeppni um skipulag Flensborgarhafnar og 
Óseyrarsvæðis auk umræðu um gerð rammaskipulags sem byggir á 
verðlaunatillögunum.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

Hvað er 
ramma-

skipulag?
Í raun er ekkert til sem heitir ramma

skipulag í lögum þó það orð hafi verið 
notað í breytingartillögu að skipulags
lögum. Í skipulagslögum er hins vegar 
fjallað um rammahluta aðalskipulags 
en það er í lögunum skilgreint sem sá 
hluti aðalskipulags þar sem útfærð eru 
ákveðin afmörkuð svæði sveitar félags
ins með það að markmiði að ákvarða 
nánar landnotkun, svo sem um megin
þætti þjónustukerfa og að afmarka 
byggingarsvæði eða áfanga deiliskipu
lagsáætlana.

Í 28. gr. skipulagslaga er rammahluta 
getið í gein um aðalskipulag og þar 
segir: „Í aðalskipulagi skal marka 
stefnu til a.m.k. tólf ára en jafnframt 
gera grein fyrir samhengi skipulags
áætl unarinnar og einstakra þátta hennar 
við langtímaþróun sveitarfélagsins. Í 
aðalskipulagi er heimilt að kveða á um 
þróun byggðar á nýjum eða eldri 
svæðum í rammahluta aðalskipulags.“

Skipulag breytingar ekki 
auglýstar í bæjarblöðum

Þó eru skýr ákvæði um slíkt í reglugerð

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Til leigu
Til leigu glæsileg þriggja herbergja 

140 m² íbúð auk stæðis í bílageymslu 
fyrir 50 ára og eldri. Eignin er staðsett 

miðsvæðis í Hafnarfirði og  laus til 
afhendingar nú þegar. 

Gyða Gerðarsdóttir, löggiltur  
fasteignasali & leigumiðlari  
s. 695 1095. gyda@fastko.is

“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”

SH Morgunblaðið

Sýningar byrja 17. janúar
Næstu sýningar

mmtudagur 17. janúar Uppselt
föstudagur     18. janúar Uppselt
mmtudagur  24. janúar örfáir miðar
föstudagur     25. janúar  örfáir miðar
mmtudagur  31. janúar örfáir miðar

Það hefur vakið athygli að fyrir 
örfáum árum var að mestu hætt að 
auglýsa skipulagsbreytingar í bæjar
blöðum í Hafnarfirði þrátt fyrir skýr 
ákvæði í skipulagsreglugerð að slíkt 
skuli gert.

Kynningarfundir eru þó almennt 
auglýstir í bæjarblaði en þá oftast í einu 
blaði og bæjarbúar geta því ekki treyst 
því að sjá auglýsingar um skipulag eða 
fundi með því að lesa eitt hafnfirskt 
bæjarblað.

Í skipulagslögum er getið að tillögur 
að skipulagsbreytingum skuli auglýsa 

með áberandi hætti en í skipulags
reglugerð er nánar getið um hvernig 
auglýsa skuli.

Oftast eru auglýsingar aðeins lög
bundnar, þ.e. eins lítið er getið og 
mögulegt er og fólk hvatt til að kynna 
sér tillögurnar sem eru til sýnis á 
skrifstofum Hafnarfjarðarbæjar og á 
heimasíðu bæjarins. Hafa margir 
kvartað yfir því að hafa ekki áttað sig á 
því hvað verið sé að auglýsa og hafa 
óskað þess að betur sé kynnt hvað stefnt 
sá að í tillögum til skipulagsbreytinga. 

Vill lengri opnun í Jólaþorpi
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HANDBOLTI: 
18. jan. kl. 19.30, Kaplakriki 

FH - Fram U, 1. deild kvenna

22. jan. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Selfoss, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
ÍBV  Haukar: 2329

Afturelding  FH: 2418

KÖRFUBOLTI: 
17. jan. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Tindastóll,  úrvals.d karla

20. jan. kl. 19.15, Stykkishólmur 
Snæfell - Haukar,  bikarkeppni kvenna

23. jan. kl. 19.15, Smárinn 
Breiðablik- Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Valur: (miðv.d)

Haukar  KR: 7080

ÚRSLIT KARLA:
ÍR  Haukar: 9274

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Umhverfis og skipulagsþjónustu 
hefur verið falið að búa til verklagsreglur 
til að tryggja gæði, hagkvæmni og 
skilvirkni framkvæmda allt frá hug
myndastigi til framkvæmda og út 
ætlað an líftíma þeirra. Á þetta við um 
allar þær framkvæmdir sem Hafnar
fjarðarkaupstaður mun ráðast í og gildir 
þar einu hvort framkvæmdin verði að 
hluta til eða að öllu leyti í eigu Hafnar
fjarðarkaupstaðar. 

Þetta var samþykkt á síðasta bæjar
stjórnarfundi fyrir jól en það var Ágúst 
Bjarni Garðarsson sem lagði tillöguna 
fram.

„Við notum mikla fjármuni bæjarbúa 
á ári hverju í hin ýmsu fjárfestinga verk
efni. Þar má nefna götur, göngustíga, 
byggingar, skóla og svo framvegis. 
Mikilvægt er tryggja að opinberar 
framkvæmdir standist allar áætlanir 
sem gerðar eru. Umræðan um framúr
keyrslu opinberra framkvæmda hefur 
farið hátt undanfarnar vikur og mánuði. 
Ég held að það sé óþarfi að reifa öll þau 
dæmi, en við þekkjum þau vel sem 
fylgst hafa með umræðunni og fréttum 
undanfarið. Dæmi eru um að hér á landi 
fari framkvæmdir jafnvel tugi prósenta 

fram úr áætlun þegar kemur að kostnaði 
og á þetta íka við um framkvæmdatíma 
sem verður oft lengri en gert var ráð 
fyrir í upphafi. Þetta á bæði við um 
sveitarfélög og ríki,“ sagði Ágúst Bjarni 
er hann kynnti tillöguna.

Segir hann að svona þurfi þetta ekki 
að vera. Verkefnastjórnun sé faggrein 
sem kennd er í a.m.k. þremur háskólum 
hér á Íslandi. Vitað sé hvar vandamálin 
liggja og þurfi að bæta verklag og 
aðferðir. Hér er ekki um séríslenskt 
vanda mál að ræða, en vandamálið hér 

virðist vera kerfislægt og felist í skorti á 
verkefnastjórnsýslu að sögn Ágústs 
Bjarna. Löndin í kringum okkur eru 
farin að nýta þessa þekkingu til að bæta 
ástandið. 

Segir hann mikilvægt að hafa ákveðið 
og skýrt ferli svo að sett markmið náist. 
„Það er því mikilvægt að hér í Hafnar
firði liggi fyrir skýrar verklags reglur 
þegar ráðist er í framkvæmdir og gildir 
þar einu hvort framkvæmdin verði að 
hluta til eða öllu leyti í eigu Hafnar
fjarðarkaupstaðar,“ segir Ágúst Bjarni.

Verklagsreglur fyrir allar 
framkvæmdir bæjarins

Mikilvægt að hafa skýrt ferli svo sett markmið náist

Ágúst Bjarni Garðarsson formaður bæjarráðs og flutningsmaður tillögunnar.
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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

Tillagan kom í kjölfars vandamála í 
stjórnsýslu þegar Hafnarfjarðarbær 
gerði ekki sjálfstæða kostnaðaráætlun 
fyrir byggingu knatthúss, heldur nýtti 
tölur sem íþróttafélag hafði lagt fram.
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Vegagerðin hefur sótt um 
framkvæmdaleyfi til Hafnar
fjarðarbæjar fyrir tvöföldun 
Reykjanesbrautar frá Kaldár
sels vegi að nýju gatna mót
unum við Krýsuvíkurveg.

Er gert ráð fyrir að fram
kvæmdir geti hafist á þessu ári 
og ljúki á árinu 2020.

Í aðgerðaráætlun  samgöngu
áætlunar fyrir árin 20192023 
er gert ráð fyrir 2,4 milljörðum 
kr. til verksins á árunum 2019
2020 og hefur Vegagerðin 
fengið Eflu verkfræðistofu til 
að undirbúa útboð á verkinu í 
samstarfi við Hafnarfjarðarbæ. 

VEGURINN 
NIÐURGRAFINN
Nýr vegur verður lagður 

sunnan núverandi vegar og 
verða um 3 m á milli veganna. 
Verða akreinarnar á tveimur 
köflum niðurgrafnar um allt að 
4 metrum. Annars vegar á milli 
göngubrúar og mislægra 
gatna    móta við Strandgötu/Ás 
braut og hins vegar við Hval
eyrarholtið frá Þorlákstúni  og 
vestur fyrir nýju undirgöngin 
við Suðurbraut.

Þegar hafa hljóðmanir verið 
gerðar og var til þess notað 
efni sem féll til við gerð mis
lægra gatnamóta við Krýsu

víkurveg. Að auki verða settir 
hljóðveggir og tryggt að hljóð
vist verði innan eðlilegra 
marka við Reykjanesbrautina.

NÝJAR GÖNGUBRÝR
Tvær nýjar göngubrýr verða 

gerðar yfir Reykjanesbrautina. 

Sú fyrri verður á milli Hvamma  
og Áslands á móts við Álftaás 
og sú seinni kemur í stað nú 
verandi undirganga við Þor
lákstún. Verða brýrnar stál
boga  brýr og spanna brautina í 
einu hafi.

Færa þarf mikið af lögnum 
samhliða vega og brúargerð. 
Færa þarf háspennustrengi, 
vatnslagnir, hitaveitulagnir og 
fjarskiptalagnir. Reiknað er með 
að færsla lagna geti hafist 
fljótlega og verði að mestu lok ið 
þegar vega og brúargerð hefst.

LEYFIÐ SAMÞYKKT 
Í SKIPULAG- OG 
BYGGINGARRÁÐI
Samþykkti skipulags og 

bygg  ingarráð framkvæmda
leyfið fyrir sitt leyti á fundi 
sín um í vikunni. Jafnframt 
lagði ráðið til við bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar að hún samþykki  
framkvæmda leyfið.

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

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460

Reykjavíkurvegi 74, sími  517 9688 
sjanghae.is | facebook.com/sjanghae

Glæsilegt 
kvöldverðarhlaðborð

aðeins 3.990 kr.
Sótt um framkvæmdaleyfi fyrir 

tvöföldun Reykjanesbrautar
Vegurinn lækkaður um 3 metra á köflum ofan Hvamma

Kaflinn þar sem Reykjanesbrautin verður tvöfölduð og svæði þar sem unnið verður á.

Á kafla við Hvammana er vegurinn lækkaður um 4 metra.

Hljóðmanir við Þorlákstún.

Söngnámskeið 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar

4 vikna söngnámskeið frá 28. janúar til 22. febrúar

• Góður undirbúningur fyrir kórsöng og/eða frekara söngnám
• Kennd er grunntækni í söng s.s. raddbeitingu, öndun og túlkun
• Kennslutímar eftir samkomulagi
• Einkatímar, hóptímar og undirleikur

Verð: 20.588 kr.

4 x 30 mín. einkatími með söngkennara á viku 
2 x 60 mín. hóptími með söngkennurum og undirleikara 

Söngkennarar: Erna Guðmundsdóttir og Ingibjörg Guðjónsdóttir

Allar nánar upplýsingar veitir skrifstofa skólans í síma 555 2704 og á netfangið hafdisg@tonhaf.is

www.tonhaf.is | sími 555 2704


