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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Stofnuð 1983

Falleg og björt 3ja herbergja sérhæð.  
Mikið endurnýjuð eign.  Gott aðgengi 
og góð eign. 

Sérlega bjarta og falleg neðri 
sérhæð í tvíbýli. Íbúðin er fimm 
herbergja, vel staðsett á Holtinu og 
laus strax. Bílskúrsréttur. 

Sérlega falleg, vönduð 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta húsi 
fyrir 50 ára og eldri í álklæddu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli.     

HRINGBRAUT 69 SKIPALÓN 4

87 m² 40,9 millj. kr. 

164 m² 48,9  millj. kr. 97,5 m² 48,5 millj. kr.

MÓABARÐ 26

Opið hús fimmtudaginn  
24. janúar kl. 17-17:30

Fulltrúar Jvantspijker arki
tekta í Hollandi og Kjallegren 
Kaminsky arkitektur/Mareld 
landskapsarkitekter frá Sví
þjóð kynntu vinnings tillögur 
sínar og vinnu við gerð 
ramma     hluta aðalskipulags á 
opnum fundi í Apótekinu í 
Hafnarborg sl. mánudag. 

Fjölmennt var og hlýddu 
gestir á faglega kynningu á 
tillögunum og ekki síður 
þeirri vinnu sem unnin hefur 
verið síðar en rannsakað er 
m.a. áhrif byggðarinnar á 
umferð og mannlíf en meg in
markmið þessarar skipu   lags

vinnu er að skapa grundvöll 
fyrir  líf legt svæði sem verði 
bland af íbúða byggð, atvinnu
svæði og sem styrki samlíf 
hafnar og bæjarsamfélagsins.

Horft er til framtíðar í þess ari 
vinnu og á módeli sem sýnt var 

mátti sjá að tiltölulega nýjar 
byggingar eru horfnar og t.d. 
þar sem gert er ráð fyrir íbúða
byggð (rauðleita svæð ið) er í 
dag verið að byggja iðnaðar
húsnæði. Löng leið er enn að 
deiliskipulagi svæðisins.

Vilji er til að gera vistvænt og líflegt svæði við höfnina.
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Pick Nick Roastbeef 
samloka

Verð áður: 579 kr

347
KR/STK

40%

Nocco drykkir - Tropical 
Caribbean/Carnival 33cl

Verð áður: 299 kr

249
KR/STK

17% Hafnarfirði, Firði | Fjarðargötu 13-15

OPNUM SNEMMA

LOKUM SEINT

FRÁBÆR JANÚARTILBOÐ

Sítrónutoppur 
0.5L

Verð áður: 259 kr

89
KR/STK

65%

Mikill áhugi á skipulagi 
við Flensborgarhöfn

Umræður á opnum kynningarfundi miklar 

http://www.fjardarfrettir.is
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Laugardagur 26. janúar

Fjáröflunarbingó kl. 14-16
Kaffihús í hléi

Sunnudagur 27. janúar

Ljós í myrkri,  
íhugunar- og 

bænastund kl. 17
Kór Ástjarnarkirkju leiðir lofsöng

 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 

Nokkuð fjörugar umræður 
urðu á kynningarfundi um vinn
ingstillögur að nýju skipulagi á 
Óseyrarsvæðinu og Flens borg
arhöfn þó þær hafi oft farið í 
undarlegar áttir. Við erum 

greinilega ekki nógu þroskuð til að ræða skipu
lagsmál á uppbyggilegan og málefnalegan hátt og 
einstökum fundargestum er leyft að komast upp 
með endalaus framíköll og langlokur.

Sennilega átta margir bæjarbúar sig ekki á því 
hvað skipulagsvinna á svona litlu svæði getur haft 
mikil áhrif á heildarmyndina. Þarna komu t.d. fram 
hugmyndir um að færa þungaflutninga yfir 
Hvaleyrarholtið, sem íbúar höfðu barist gegn við 
gerð Krýsuvíkurvegagatnamótanna. Sú var reyndar 
nokkuð langsótt og dýr. Þá var kynnt tillaga að því 
að skipta út hringtorginu við Íshúsið við Tgatnamót 
sem eflaust hefði töluverð áhrif á umferðarflæðið 
að Völlum og Hvaleyrarholti.

Annars lögðu framsögumenn áherslu á að þarna 
væri verið að kynna hugmyndir en frá þeim er ekki 
langur vegur að rammahluta aðalskipulags og 
deiliskipulagi í framhaldi af því.

Þarna komu fram margar áhugaverðar vanga
veltur t.d. um byggðina þar sem slippsvæðið er í 
dag þó nokkuð óljóst væri hvað þar ætti að verða ef 
marka mátti módel sem kynnt var á fundinum.

Ef vilji er til að fá álit fleiri íbúa og eigenda er 
svona fundarform ekki til þess fallið að kalla fram  
góðar vangaveltur og hugmyndir. Fyrir mörgum 
árum var sest með kort og blýanta við borð á 
íbúaþingi þar sem fólk ræddi skipulag og sérfræð
ingar aðstoðuðu og rökræddu. Það fyrirkomulag, ef 
vel er að því staðið gæti gefið miklu meiri sátt 
meðal íbúa auk þess sem ítrekað kemur í ljós að 
íbúum finnst þeir hafi ekki fengið að vita hvað 
stefnt sé að því að gera.

Þegar hægt er að halda lokaða kynningarfundi 
með lóðarhöfum þá má eyða meira púðri í kynningu 
til almennings í bænum. Íbúar eru ekki síður 
hagsmunaaðilar en þeir sem hafa fjárfest í fast
eignum á iðnaðarsvæði sem þeir geta vænst til að 
hægt verði að byggja íbúðir á.

Fjölmennt var á fundinum en ætla má að um 
0,3% bæjarbúa hafi mætt á fundinn. Hinir höfðu 
tækifæri á að koma en fundarhaldarar gerðu hins 
vegar ekki ráð fyrir fleirum. Það var fullt hús.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 27. janúar

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Sr Þorvaldur Karl Helgason messar

Bylgja leiðir fjölbreytta dagskrá í 
sunnudagaskólanum. 

Fermingarbarnahátíð 
kl. 18-21

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

Morgunmessa
miðvikudaga kl. 8.15

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 27. janúar

Tónlistarguðs 
þjónusta kl. 11
Karlakórinn Þrestir syngur 

undir stjórn Árna Heiðars Karlssonar.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt dagskrá í umsjá  

Maríu og Bryndísar.
 Hressing í safnaðarsal eftir guðsþjónustur.

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 27. janúar

Barna- og fjölskyldu-
guðþjónusta kl. 11

Erna Blöndal og Ragnheiður Kolbeins 
leiða stundina.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Ársfundur Vinafélags 
Krýsuvíkurkirkju

Vinafélag Krýsuvíkurkirkju heldur ársfund 
miðvikudaginn 30. janúar 2019 kl. 17.30 

í Odda, Strandbergi, safnaðarheimili 
Hafnarfjarðarkirkju við Strandgötu. 

Á fundinum verða venjubundin ársfundarstörf. 

Fundurinn er opinn öllum sem hafa áhuga á 
starfsemi Vinafélags Krýsuvíkurkirkju.

Stjórn Vinafélags Krýsuvíkurkirkju 

Hljóðön og umrót  
í Hafnarborg

Á laugardaginn kl. 15 verða opnaðar tvær sýningar 
í Hafnarborg. Það eru sýningarnar Hljóðön – sýning 
tónlistar, í sýningarstjórn Þráins Hjálmarssonar, 
tónskálds, og Umrót, með nýjum verkum eftir Mörtu 
Maríu Jónsdóttur, myndlistarmann.
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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

Sturla Haraldsson, fv. byggingar
meistari ólst upp við list og sótti oft 
listsýningar með föður sínum, en hann 
hóf að mála þegar hann hætti verslunar
rekstri á Hverfisgötunni og breytti 
verslunarhúsnæðinu í gallerí.

Sturla lét þó aldrei reyna á listræna 
hæfileika sína fyrr en fyrir nokkrum árum 
síðan er hann fékk þá hugdettu að gaman 
væri að reyna. Hann fékk svo símtal árið 
2014 frá Þuríði Sigurðar dóttur, söngkonu 
og listakonu, sem boðaði hann á námskeið 
sem eiginkona Sturlu hafði pantað handa 
honum og gefið, án þess þó að upplýsa 
hann um það.

Sturla, sem er 71 árs gamall, var 
nokkuð umsvifamikill byggingar verk
taki með verk víða en sagði upp síðustu 
starfsmönnum fyrir um 5 árum síðan. 
Hann hætti svo öllum smiðum þegar 
hann varð sjötugur.

Sturla segist hafa haft mikið gagn af 
námskeiðinu hjá Þuríði og urðu þau 
reyndar tvö. Hann hefur góða aðstöðu á 
heimili sínu við Suðurgötuna og hefur 
gott útsýni yfir höfnina og bæinn sem 
gefur honum hugmyndir. Sturla segir 
bók Magnúsar Jónssonar, fv. 
bókavarðar, Bær í byrjun aldar gefa sér 
mikinn innblástur en þar er sagt frá 
fólki og staðháttum í Hafnarfirði í 
byrjun tuttugustu aldarinnar.

Sýning Sturlu stendur yfir á 
Súfistanum, Strandgötu  fram í miðjan 
febrúar en sýningin var sett upp um 
miðjan desember. 

Listrænn á efri árum
Sturla Haraldsson sýnir málverk á Súfistanum

Sturla Haraldsson við myndir sínar á 
Súfistanum á Strandgötu.

Sýslumannshúsið og fiskreitir.

ÞÉR ER BOÐIÐ Á AFHENDINGU  
HVATNINGARVERÐLAUNA MSH 

VERÐLAUNIN VERÐA VEITT 
fyrirtæki, fé lagi éða éinstaklingi sém lyft héfur bæjaranda  

Hafnarfjarðar méð starfsémi sinni og atho fnum og þannig gért  
Hafnarfjörð að betra samfélagi. 

 
Verðlaunin verða veitt við hátíðlega athöfn í Hafnarborg þann 31. janúar kl.17.00.  

Boðið vérður upp a  a hugavérð érindi og lé ttar véitingar. 
 

- Tökum eftir því sem vel er gert - 

MsH.is 

Bærinn 
eykur 

yfirdrátt í 
800 millj.
200 millj. kr. tímabundið
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar tók til 

samþykktar á fundi sínum í gær sam
þykkt bæjarráðs um að hækka yfir
dráttarheimild hjá Íslandsbanka um 200 
milljónir króna tímabundið, eða til 19. 
apríl nk. 

Fyrir er samningur um 600 millj. kr. 
yfirdráttarheimild hjá Íslandsbanka 
sem lagður var fram uppfærður á fund
inum.

Samtals er yfirdráttarheimild bæjar
ins nú því 800.000.000 kr.
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Í gildi er samningur á milli Bókasafns 
Garðabæjar, Bókasafns Hafnarfjarðar 
og Bókasafns Kópavogs en í honum 
felst að lánþegar safnanna mega nýta 
skírteini sín hjá báðum hinum sam
starfs söfnunum. Þetta eru fimm starfs
stöðvar í allt – ein í Hafnarfirði og tvær 
bæði í Kópavogi og Garðabæ. 

„Því hafa lánþegar aðgang að söfnum 
sem dreifast á stórt svæði og saman
lögðum safnkosti allra bæjarfélaganna, 
en greiða árgjaldið bara á einum stað,“ 
segja forstöðumennirnir Lísa Z. Valdi
marsdóttir í Kópavogi, Margrét Sigur
geirsdóttir í Garðabæ og Óskar Guð
jónsson í Hafnarfirði.

SKIL Á GÖGNUM Á HVAÐA 
SAFNI SEM ER
Í byrjun þessa árs tóku forstöðumenn 

safnanna ákvörðun um að auka 

samstarfið enn frekar með því að bjóða 
lánþegum að skila gögnum sem þeir 
eru með í láni á hvaða samstarfssafni 
sem er. „Þetta þýðir að lánþegi sem fær 
lánuð gögn hjá okkur getur valið um 
það hvort hann hann skilar þeim hjá 
okkur í Hafnarfirði, í Garðabæ eða 
Kópavogi,“ segir Óskar. „Öll söfnin 
eru með lánþega sem búa í öðru af 
hinum sveitarfélögunum og því þykir 
okkur sjálfsagt mál að auka þjónustuna 
enn frekar,“ bætir hann við.

Þetta er tilraunaverkefni til sex mán
aða og hefst það um mánaðarmótin 
janúar/febrúar.

SAMEIGINLEGIR 
VIÐBURÐIR
Auk samstarfs um aukna þjónustu í 

skilum á gögnum munu söfnin þrjú 
taka sig saman og standa reglulega fyrir 
sameiginlegum erindum og fræðslu. 

BETRI HEILSA OG 
INNIHALDSRÍKARA LÍF
Sölvi Tryggvason sjónvarpsmaður 

mun halda fyrsta erindið um betri heilsu 
og innihaldsríkara líf. Erindið verður 
mánudaginn 4. febrúar á Bókasafni 
Hafnarfjarðar, þriðjudaginn 5. febrúar á 
Bókasafni Garðabæjar og þriðjudaginn 
12. febrúar á Bókasafni Kópavogs. Öll 
erindin fara fram kl. 17.

Fræðsluráð hafnaði á dögunum enn 
einni tillögu Samfylkingarinnar um 
uppbyggingu leikskóla í skólahverfi 
Öldutúnsskóla. Þar með er 
útséð um að nýr leikskóli 
verði byggður í hverfinu á 
þessu kjörtímabili.

LOKUN ÞRÁTT 
FYRIR ÞÖRF
Frá því að Kató var lokað 

vorið 2016 hafa fulltrúar 
Samfylkingarinnar, ásamt 
fulltrúa Vinstri grænna á 
seinasta kjörtímabili, bent á skort á 
leikskólaplássum í skólahverfi 
Öldutúnsskóla. Í minnisblaði frá 
fræðsluþjónustu kemur fram að flest 
pláss vanti í þessu hverfi ásamt nýjum 
hverfum í Skarðshlíð og á Völlum. Á 
seinasta kjörtímabili opnaði nýr 
leikskóli á Völlum sem var kærkomin 
viðbót og stefnt er að opnun fjögurra 
deilda leikskóla í Skarðshlíð innan 
tveggja ára. Verið er að bregðast við 
þörfinni á Völlum og í Skarðshlíð en á 
sama tíma sitja íbúar í 
Öldutúnsskólahverfi eftir án þess að við 
þeirra þörf sé brugðist.

ÖLLUM TILLÖGUM 
SAMFYLK INGAR INNAR 
HAFNAÐ
Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa 

ítrekað lagt fram tillögur um að ráðist 

verði í uppbyggingu leikskóla í hverfinu 
án árangurs. Í gögnum kemur fram að 
hverfið hafi náð jafnvægi og því ekki 

líklegt að börnum á 
leikskólaaldri muni fækka þar 
á næstu árum. Í ljósi áætlana 
um lækkun á inntökualdri er 
mun líklegra að þeim fjölgi. 
Það hefði því frekar verið 
ástæða til að byggja upp þessa 
mikilvægu grunnþjónustu 
innan hverfisins. Og þrátt 
fyrir að gert sé ráð fyrir 
leikskóla á deiliskipulagi við 

Öldugötu er enginn vilji til að ráðast í 
uppbyggingu þar.

LEIKSKÓLARNIR 
MIKILVÆG NÆRÞJÓNUSTA
Fulltrúar meirihlutans hafa haldið 

þeim málflutningi á lofti að 
Hafnarfjörður sé eitt leikskólahverfi og 
á þeim forsendum sé foreldrum ungra 
barna ekkert of gott að keyra með börn 
sín í leikskóla í önnur hverfi. Þessu 
erum við í Samfylkingunni ekki 
sammála. Við teljum leikskóla vera 
mikilvæga þjónustu sem tryggja eigi 
íbúum innan hverfa. Íbúar í skólahverfi 
Öldutúnsskóla bera skarðan hlut frá 
borði þegar kemur að leikskólaþjónustu 
og ekki er útlit fyrir að sú staða bætist 
mikið á næstu árum.

Höfundur er bæjarfulltrúi og oddviti 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

Umsókn um styrk úr
Minningarsjóði hjónanna Helgu Jónasdóttur og Bjarna 

Snæbjörnssonar, læknis í Hafnarfirði
Minningarsjóður Helgu og Bjarna hefur þann tilgang að 
veita styrki til að hlúa að hagsmunamálum og velferð 
barna í Hafnarfirði allt að 18 ára aldri. 
Í skipulagsskrá segir að „einkum skulu veittir styrkir til starfsemi á 
vegum einstaklinga, samtaka, fyrirtækja og opinberra aðila, sem veita 
börnum, sem eiga við erfiðleika að etja vegna fötlunar, sjúkdóma eða 
félagslegra aðstæðna, þjónustu og aðstoð“.

Stjórn Minningarsjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum úr sjóðnum.
Umsóknareyðublöð má sækja á veffanginu www.bjarnioghelga.is  

Umsóknir merktar „Minningarsjóður Helgu og Bjarna“  þurfa að berast með 
netpósti á magnuss@simnet.is fyrir 15. febrúar n.k. 

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

Glæsilegt 
kvöldverðarhlaðborð

aðeins 3.990 kr.

Adda María 
Jóhannsdóttir

Útséð um nýjan 
leikskóla í Öldu     túns  

skóla  hverfi

Aukin þjónusta við 
lánþega bókasafna
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DOMINO’S APP

MEÐ APPINU EÐA Á NETINU!
Þú getur flýtt fyrir og einfaldað pöntunarferlið 
með því að nota appið og vefinn. Þar getur þú 
pantað, greitt fyrirfram og fylgst með pöntuninni. 

DOMINOS.IS
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585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

BÆJARLISTAMAÐUR
HAFNARFJARÐAR
Hafnarfjarðarbær mun á síðasta vetrardag, útnefna 
bæjarlistamann Hafnarfjarðar fyrir árið 2019. Einungis 
listamenn með fasta búsetu í Hafnarfirði koma til greina við 
úthlutun og er miðað við lögheimili síðustu 12 mánuði.

Óskað er eftir umsóknum eða rökstuddum ábendingum 
sem menningar- og ferðamálanefnd mun hafa til 
hliðsjónar við val á bæjarlistamanni. Umsóknum og 
ábendingum skal skilað á rafrænu eyðublaði á vef 
Hafnarfjarðarbæjar hafnar�ordur.is með tölvupósti á 
menning@hafnar�ordur.is eða í Ráðhús Hafnarfjarðar 
merkt: 

Þjónustuver Hafnarfjarðar - Bæjarlistamaður
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Skilafrestur er til  1. febrúar

KIRKJUVÖRÐUR
Sóknarnefnd Ástjarnarsóknar auglýsir eftir kirkjuverði 

við Ástjarnarkirkju í a.m.k 70% starf.  Um er að ræða 
krefjandi, skemmtilegt og metnaðarfullt framtíðarstarf.

Í starfinu felst m.a. dagleg umsjón með húsnæði sóknarinnar, umsjón 
með viðburðum og innkaup.  Sömuleiðis aðstoð við helgihald og 
safnaðarstarf, létt viðhaldsvinna, ræsting og þrif.  Og önnur tilfallandi 
verkefni í samstarfi við presta og sóknarnefnd.

Kirkjuvörður þarf að hafa góða almenna menntun, ásamt 
tölvukunnáttu. Sérstök áhersla er lögð á færni í mannlegum 
samskiptum,  lipurð og sveigjanleika ásamt að búa yfir ríkri 
þjónustulund. Hæfniskröfur eru stundvísi, sjálfstæð vinnubrögð og 
skipulagshæfni, áhersla er lögð á trúmennsku í starfi og metnað til 
þess að takast á við mismunandi verkefni.

Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriflega grein fyrir menntun, 
starfsferli, starfsreynslu og hverju öðru sem þeir telja að muni nýtast 
í starfi.  Umsækjendur skulu hafa óflekkað mannorð og vera tilbúnir 
að veita samþykki fyrir öflun upplýsinga úr sakaskrá í samræmi við 
siðareglur þjóðkirkjunnar.

Starfið hentar ekki síður konum en körlum. .

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 5. febrúar 2019

Umsókn sendist til:
Kjartan Jónsson sóknarprestur kjartan.jonsson@kirkjan.is  
sem veitir upplýsingar um starfið.

 www.astjarnarkirkja.is

Fatlað fólk á rétt á húsnæði í samræmi 
við þarfir þess og óskir. Á undanförnum 
árum hefur húsnæðisuppbygging í 
Hafnarfirði verið hæg. Það 
endurspeglast í löngum bið
listum eftir félagslegum íbúð
um og fatlað fólk hefur fundið 
fyrir því. Í svari við fyrirspurn 
Samfylkingarinnar um stöðu 
húsnæðismála fatlaðs fólks í 
ágúst sl. kom fram að 56 ein
staklingar væru á biðlista. Þar 
af voru 28 í brýnni þörf. Einn
ig kom fram að meðal biðtími 
væri 6 ár. Á bak við þennan hóp eru 
fjölskyldur og aðstandendur sem hafa 
beðið of lengi í óvissu um úrræði fyrir 
sína nánustu. 

Á fundi bæjarstjórnar í byrjun sept
em ber var samþykkt tillaga Sam fylk
ingarinnar um að fjölskylduráði yrði 
falið að leggja til leiðir til að vinna bug 
á vand anum. Í kjölfarið hefur ágæt 

vinna farið fram í fjölskylduráði. Samn
ingar voru gerðir um uppbyggingu 
búsetu kjarna á Arnarhrauni og upp

bygging íbúðakjarna við 
Öldugötu boð in út. Fyrir 
áramót var svo sam  þykktur 
samningur við félagið Vinabæ 
um upp byggi ngu og rekstur 
íbúðakjarna á Völlunum. Þar 
er um að ræða samning við 
félag sem for eldrar stofnuðu 
um byggingu og rekstur 
íbúðakjarna. Þess um áfanga 
– og öðrum – ber að fagna 

þótt ferlið hafi tekið of langan tíma hjá 
bæjaryfir völdum. 

NÆSTU SKREF  
– SAMRÁÐ VIÐ NOTENDUR 
Mikilvægt er að láta ekki staðar 

numið nú. Næsta skref ætti að fela í sér 
kortlagningu á núverandi stöðu og mat 
á því hvaða aðgerða er þörf. Í slíkri 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

vinnu er ný nálgun mikilvæg og í 
skipulags – og byggingarráði bókaði 
fulltrúi Samfylkingarinnar um mikil
vægi þess að ákveðið hlutfall húsnæðis 
í nýjum hverfum sé hannað með 
hliðsjón af þörfum fatlaðs fólks og 
hjólastólaaðgengi. Samráð við notendur 
er mikilvæg forsenda þess að vel takist 
til enda er það eitt af markmiðum 
ný samþykktrar húsnæðisáætlunar 
Hafn ar fjarðar 20182026 að farið verði 
í heildstæða stefnumótun í samráði við 
notendur um framtíðarfyrirkomulag 

búsetumála fatlaðs fólks. Sú vinna þarf 
að fara sem fyrst af stað. 

Stefna bæjarfélagsins á að stuðla að 
sjálfstæðri búsetu með fjölbreyttri 
þjónustu enda er það mikilvægur liður í 
því að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og 
sambærileg lífskjör á við aðra. 

Fulltrúi Samfylkingarinnar í 
fjölskylduráði 

Húsnæðismál fatlaðs fólks
Betur má ef duga skal 

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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HANDBOLTI: 
24. jan. kl. 18, Dalhús 

Fjölnir - FH, 1. deild kvenna

29. jan. kl. 19.30, Ásgarður 
Stjarnan - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Selfoss: 3320

FH  Fram U: 3019

KÖRFUBOLTI: 
24. jan. kl. 19.15, Smárinn 

Breiðablik- Haukar,  úrvalsdeild karla

30. jan. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Keflavík,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Breiðablik  Haukar: (miðv.dag)

Snæfell  Haukar: 7268
Haukar  Valur: 6083

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Tindastóll: 7366

ÍÞRÓTTIR

ÞÉR 
ERUÐ 
VINIR 
MÍNIR

JóiPé & Króli

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ
LEIKÞÁTTUR, SAMVERUSTUNDIR, LEIKIR OG FJÖR, JóiPé og Króli
BOÐIÐ UPP Á PIZZUR FYRIR ÞÁTTTAKENDUR!

FERMINGARFRÆÐARAR KIRKNANNA

FERMINGARHÁTÍÐ
í Hafnarfirði

Ástjarnarkirkja, Hafnarfjarðarkirkja, Víðistaðakirkja og Bessastaðakirkja

Sunnudaginn 27. janúar
kl. 18:00-21:00

í Hafnarfjarðarkirkju

27. janúar 2019
taktu daginn frá!

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460

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

Síðastliðinn áratug eða svo hefur 
kvíði og þunglyndi meðal ungs fólks 
aukist svo um munar. Ástæður 
þessa eru margar og samspil 
þeirra flókin en staðreyndin er 
sú að andlegri heilsu unga 
fólksins okkar hrakar.

Helsta kosningamál Við
reisn  ar síðastliðið vor var 
kraf an um að ráða inn sálfræð
ing í hvern skóla sem hefði 
það hlut verk að hjálpa nem
endum að vinna úr vanlíðan 

og bæta lífs gæði og heilsu unga fólks
ins. Framsýnir skólar eins og t.d. 

Mennta skólinn við Hamra
hlíð, hafa riðið á vaðið og 
ráðið inn sálfræðing með góð
um árangri.

Það voru mér því mikil 
von brigði að tillögu Viðreisn
ar um að taka fyrsta skrefið í 
þessa átt hafi verið hafnað 
þeg ar fjár hags áætlun þessa 
árs var rædd í bæjarstjórn. Til
laga okkar geng ur út á það að 

ráða inn einn sálfræðin í einn grunn
skóla í eitt ár og mæla á mark vissan hátt 
þann árangur sem næðist. Það er ljóst 
að þessu fylgir ákveð inn kostnað ur en 
hann bliknar í saman burði við þann 
kostnað sem fellur á bæjarsjóð þegar 
kvíði og þunglyndi ungs fólks fær að 
vaxa með þeim afleið ingum að það 
flosnar upp úr skóla, vinnu og félags
starfi. Kostnað urinn flyst ein fald lega 
milli málaflokka, frá skólum til félags 
og fjölskyldu þjónustunnar. 

Unga fólkið okkar á allt það besta 
skilið.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar.

Jón Ingi 
Hákonarson

Vinnum saman að bættri 
andlegri líðan ungs fólks
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