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Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Stofnuð 1983

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 4 
herb. íbúð í mjög góðu, vel staðsettu 
fjölbýli í norðurbænum.  Hús ný við
gert og málað og í góðu ástandi.

Falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Vel 
staðsett og stutt er í skóla og leik  
skóla. Fallegt útsýni. Falleg og vel 
skipu lögð eign sem vert er að skoða. 

Falleg  Íbúð á annarri hæð í þessu 
eftirsótta húsi. Glæsilegt útsýni og 
tvennar svalir og bílskúr. Innangengt 
er í bílskúrinn úr sameigninni.     

HJALLABRAUT 6 HÓLABRAUT 17

106,9 m² 42,4 millj. kr. 89,4 m² 37,9  millj. kr. 141,6 m² 

HVAMMABRAUT 14

Það þarf yfirleitt manninn til 
svo snjóboltar verði til. En nátt
úran hefur sín ráð og við vissar 
aðstæður getur sterkur vindur 
rúllað litlum snjókornum af 
stað sem verða að snjórúllum 
frekar en snjóboltum sem við 
gerum með því að breyta sífellt 
um þá stefnu sem boltanum er 
velt í.

Á golfvellinum á Hvaleyri 
mynduðust fjölmargar svona 
snjórúllur sem sjá mátti þegar 
starfsfólk vallarins leit yfir 
völlinn sl. fimmtudag. Guð
bjartur Ísak Ásgeirsson, vallar
stjóri hjá Keili, tók glæsilegar 
myndir af fyrirbærinu og má 
finna þær á fjardarfrettir.is.

Hafnfirski jarðfræðingurinn 
Guðmundur Kjartansson 
sagði frá snjókúlum eftir mik
ið rok við Selskarð á Rangár
völlum árið 1956 og hafði 
hann þá aðeins einu sinni séð 

fyrirbærið áður. Taldi hann að 
svona snjóboltar mynduðust 
aðeins ef rétt væri að byrja að 
blotna í þurrum snjó og votur 
börkur liggi ofan á þurrum 
snjó.
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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%

Víðfrægar snjórúllur
Vindgerðar snjórúllur á Hvaleyri vöktu mikla athygli

http://www.fjardarfrettir.is
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Sunnudagur 3. febrúar

Fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11

Mánudagur 4. febrúar

Barna- og unglingastarf

 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 

Nú er tími umræðu um snjó
mokstur. Snjórinn dregur athygl
ina frá bæjarpólitíkinni og jafn
vel frá Klaustursmálinu. Snjór
inn endurkastar fallegu sólar
ljósinu en óm stjórnmála um

ræðna gleypir snjórinn og skilar engu frá sér.
Starfsmenn bæjarins og verktakar vinna gott starf 

við að ryðja götur og gangstíga og ef kvarta þarf 
undan ónógum snjómokstri þá er það þeim ellefu 
sem sitja í bæjarstjórn um að kenna. Þeir hafa þá 
ekki sett nægilegt fjármagn í snjómoksturinn sem 
taka þarf þá frá öðrum verkefnum því bæjarfulltrúar 
búa ekki til fjármuni, þeir ráðstafa okkar peningum, 
sem við greiðum af launum okkar og fasteignum til 
samfélagsins með góðri samvisku.

En falleg orð bæjarfulltrúa um minni notkun 
einkabílsins og aukinnar notkunar almennings
samgangna hljóma falskt þegar ekki er gert ráð fyrir 
því að fólk ferðist um gangstéttar í hverfunum 
þegar vetur konungur ræður ríkjum. Ef einhver 
hefur ekki áttað sig á því þá er veturinn á sama tíma 
og sólarljósið er minnst og því mikilvægt að fólk og 
börn þurfi alls ekki að nota göturnar til að ferðast á 
fótgangandi. Auðvitað getum við íbúarnir gripið í 
skóflu og hjálpað til og gert hreint fyrir okkar 
dyrum. En til þess þarf viðhorfsbreytingu og 
stuðning frá bæjarfélaginu. Stundum þarf meira til 
en litla skóflu og vilja íbúa. Stundum þarf að koma 
snjó í burtu og stundum þarf að komast í gegnum 
harðan snjó.

Það er ekki nóg að moka vel í miðbænum og á 
áberandi stöðum ef gangstéttar í hverfunum eru 
ekki ruddar, a.m.k. þegar snjór er verulegur. 
Gangstéttar eru vegir gangandi og reyndar oft 
hjólandi líka og það skýtur skökku við að þeir sem 
sinna kallinu og velja að ganga heiman frá sér að 
næstu biðstöð til að nýta almenningssamgöngur, fái 
minni þjónustu en þeir sem kjósa að sitja einir í 
sínum bíl og kosta okkur jafnvel vegatolla og 
auknar álögur.

Við fögnum hverri gangstétt sem mokuð er en 
það er ástæðulaust að guma sér af því sem gert er á 
meðan fjölmargir bíða eftir þjónustu. Það fer ekki 
vel í fólk. 

Húseigendur og aðrir Hafnfirðingar! Grípið 
snjóskófluna og mokið fyrir utan hjá ykkur fyrir 
gangandi sem eiga leið um. Það skiptir máli.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 3. febrúar

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11 

Sr. Jón Helgi Þórarinsson messar 

Fjölbreytt dagskrá í sunnudagaskólanum. 

Morgunmessa
miðvikudaga kl. 8.15

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

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

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 3. febrúar

Fjölskylduhátíð kl. 11
Barnakór Víðistaðakirkju syngur.

Hressing eftir stundina.

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

Sunnudagurinn 3. febrúar

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldmessa kl. 20

FORELDRAMORGNAR
á miðvikudögum kl. 10  

í safnaðarheimili.

KRÍLASÁLMAR
á fimmtudögum kl. 10.30  

í kirkjunni.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Gamla byggðin í Hafnarfirði slær jafnvel regnboganum út í litadýrð. Fallegur Hafnarfjörður.
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Fornubúðir Eignarhaldsfélag fékk á 
afgreiðslufundi skipulags og bygg
ingar fulltrúa, leyfi til að byggja 5 hæða 
skrifstofu byggingu sem byggð er við 
eldri byggingu. Deiliskipulag vegna 
lóðar Fornubúða 5 öðlaðist gildi þann 
16. janúar sl. en miklar deilur hafa staðið 
um byggingaráformin og var hæð 
bygginganna sérstaklega mótmælt. Eftir 
kæru var staðfest að breytt deiliskipulag 
samrýmdist ekki aðal skipulagi og var 

aðalskipulagi þá breytt og neikvæð 
afstaða tekin til þeirra mótmæla sem 
send voru inn vegna skipulagsins. Þá var 
sérstaklega mót mælt að lóðarhafar 
fengu að byggja mun stærra húsnæði en 
þarfir Haf rannsóknarstofnunarinnar 
voru og deiliskipulagi í þá veru breytt á 
sama tíma og unnið væri að heildar
skipulagi fyrir svæðið.

Ekki er ljóst hversu miklar tafir á 
bygginu hússins verða en með her

kænsku náðu lóðarhafar að byggja 
sökkla og botnplötu eftir að fram
kvæmdir voru stöðvaðar. Sóttu þeir um 
að fá að byggja gámastæði sem var 
samþykkt en það var í raun botnplata 
hússins. Úttektir á undir stöðum virðast 
samt hafa farið fram þrátt fyrir fram
kvæmdastöðvun.

Byggingarleyfi fyrir 
Fornubúðir 5 veitt

Framkvæmdir við byggingu húss fyrir Hafrannsóknarstofnun geta haldið áfram

A. Hansen  |  Vesturgötu 4  |  Borðapantanir: ahansen@ahansen.is  565 1130  |  www.ahansen.is 

AFMÆLISTILBOÐ Nú erum við hjá A. Hansen að ljúka okkar öðru 
ári og við viljum að þú njótir góðs af því. 
Ómótstæðileg endurkoma veitingarstaðarins A. Hansen 
þar sem gæði og góð þjónusta eru í fyrirrúmi. 
Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin!  

AFMÆLISTILBOÐ:
Nautasteik, glas af víni eða bjór og heit súkkulaðikaka 
með vanilluís. Verð kr. 4.990,- tilboðið gildir 1.-28. febrúar.

Veitingahúsið er opið kl. 17.30-22 alla daga.
Barinn er opinn 21.30-01 fimmtud. og 19.30-03 föstud. og laugard.

Við skoðun löggilts meindýraeyðis á 
safnaðarheimili Fríkirkjunnar í Hafnar
firði á Linnetsstíg 6 nýlega kom í ljós 
að veggjatítlur eru í þakviði hússins. 

Í mati segir að ummerki eftir veggja
títlur séu í nánast öllum þaksperrum. 
Enn fremur fundust dauðar bjöllur og 
við greiningu kom í ljós að um full
orðnar veggjatítlur var að ræða. Ein
göngu eru títlur í viðnum í þakinu skv. 
tilkynningu frá kirkjunni. 

Húsið Linnetsstígur 6 er byggt árið 
1920. Það er þrílyft timburhús með 
steyptum kjallara/fyrstu hæð. Fríkirkju
söfnuðurinn í Hafnarfirði hefur átt 
húsið og nýtt undir safnaðarheimili í 
um 20 ár. Safnaðarheimilið er í notkun 
nánast alla daga og að auki eru þar 
skrifstofur og viðtalsherbergi tveggja 
presta safnaðarins og annars starfsfólks. 

Veggjatítlan þrífst helst í rökum viði 
og telja menn mögulega að hún hafi 
grasserað þarna í marga áratugi. 

„Þetta er Fríkirkjunni þungbært og 
ljóst að óbætt tjón getur hlaupið á 
tugum milljóna króna,“ segir Einar 
Sveinbjörnsson, formaður safnaðar
stjórnar.

Í turni kirkjunnar, sem er einnig 
byggð úr timbri árið 1913, fundust í 
sömu skoðun gömul og mjög stað
bundin ummerki eftir títlur hugsanlega 
frá fyrri tíð. 

Segir Einar að mikil áhersla verði 
lögð á það að auka eftirlit og verja 
kirkjuna. 

Safnaðarstjórn hefur ákveðið að fara að 
ráðum fagaðila og hefja nú þegar vinnu 
sem lýtur að því að hefta frekari út 
breiðslu. Það er gert með hitun og eitrun. 

Segir Einar enga hættu vera á ferðum 
fyrir þá sem heimsækja safnaðar
heimilið. Veggjatítlan smitast ekki eða 
ferðast með fólki. „Þær eru saklausar að 
öðru leyti en því að þær éta í sundur 
burðarvið á löngum tíma,“ segir Einar. 

„Þrátt fyrir þessa ágjöf er Fríkirkju
söfnuðurinn í Hafnarfirði sterkur í sínu 
samfélagi og mun finna leiðir og lausnir 
með sínu fólki og í samstarfi aðila til að 
laga og jafnvel endurbyggja að mestu 
safnaðarheimilið á Linnetsstíg 6 í hjarta 
Hafnarfjarðar,“ segir Einar Svein
björns son í tilkynningu. 

Veggjatítlur fundust í þaksperrum  
safnaðarheimilis Fríkirkjunnar 

Formaður safnaðarstjórnar segir enga hætta á ferðum

Gömul ummerki um títlur fundust í turni 
kirkjunnar sem byggður var 1913.

Skemmdir eru í þaksperrum safnaðarheimilisins að Linnetsstíg 6.

Ummerki eftir veggjatítlur í 
þaksperrum safnaðarheimilins.
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Hjördís Helga Ægisdóttir keppti fyrir 
hönd Hauka um helgina í karatekeppni 
Reykjavíkurleikanna í Laugardalshöll. 
Hún keppti í þremur flokkum, kata 
fullorðinna, kata 1617 ára stúlkna og 
kumite 1617 ára stúlkna.

Í kumite mætti hún sterkri stúlku frá 
Þýskalandi í undanúrslitum og sigraði 
eftir mikla spennu og jafnan bardaga. 
Hjördís beið síðan lægri hlut fyrir Ivetu 
Ivanova frá Fylki í úrslitunum.

Í kata 1617 ára fór Hjördís alla leið í 
úrslit en þurfti að sætta sig við tap í 
þeirri viðureign.

Í fullorðinsflokki í kata mætti Hjördís 
Svönu Kötlu úr Breiðabliki, en Svana 
Katla er margfaldur Íslands meistari í 
greininni. Stóð Hjördís sig vel á móti 
henni en svo fór að Svana sigraði en 
Hjördís vann viðureignina um þriðja 
sætið.

Hjördís var á verðlaunapalli i öllum 
flokkum sem hún var skráð í og sýndi 
að hún hefur það sem þarf til að ná 
langt i íþróttinni. Glæsilegur fulltrúi 
Hafnarfjarðar!

Öflugur ungur karatekeppandi
Hjördís Helga Ægisdóttir  náði góðum árangri á Reykjavíkurleikunum

Hjördís Helga Ægisdóttir stolt með 
verðlaunapeningana eftir vel 
heppnaða Reykjavíkurleika.

Vísitala 
neysluverðs 
lækkar um 
0,41% milli 

mánaða
Vísitala neysluverðs miðuð við 

verðlag í janúar 2019 er 462,0 stig (maí 
1988=100) og lækkar um 0,41% frá 
fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án 
húsnæðis er 394,3 stig og lækkar um 
0,73% frá desember 2018.

Vetrarútsölur eru víða í gangi og 
lækkaði verð á fötum og skóm um 
11,1% (áhrif á vísitöluna 0,40%). Verð 
á nýjum bílum lækkaði um 1,8% 
(0,15%). Veggjöld hækkuðu vegna 
nýrrar gjaldtöku í veggöngum (0,02%).

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala 
neysluverðs hækkað um 3,4% en 
vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 
2,6%. – Heimild: Hagstofan.

Lóð undir 
hjúkrunar

heimili verði 
íbúðalóð fyrir 

aldraða
Hafnarfjarðarbær hefur auglýst 

tillögu að breytingu á deiliskipulagi við 
Hraunvang 7, Hrafnistu.

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að 
lóð undir  hjúkrunarheimili verði breytt 
í lóð undir íbúðir fyrir aldraða.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að 
gæta er gefinn kostur á að gera athuga
semdir við breytinguna og skal þeim 
skilað skriflega til umhverfis og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, 
eigi síðar en 11. mars 2019.

Deiliskipulagsbreytingin hefur ekki 
verið auglýst hér í bæjarblaðinu.

Sam starfs
hópur um 

skipu lags mál
Vinna samstarfshóps um skipu

lagsmál er varða Hafnarfjörð og Garða
bæ var kynnt á fundi skipulags og 
byggingarráðs Hafnarfjarðar sl. mánu
dag. 

Meðal mála sem hópurinn hefur 
fjallað um er fyrirhuguð lokun 
Garðabæjar á gamla Álftanesvegi við 
Herjólfsbraut.

Samþykkti ráðið að samstarfs hópur
inn leiti eftir úttekt á og þróun 
um ferðarmála er varða m.a. legu gatna 
á og við mörk sveitarfélaganna.

Fimmtudagur 7. febrúar 
Örfáir miðar

Fimmtudagur 31. janúar 

Sýningar komnar í febrúar

Fimmtudagur 7. febrúar 
Föstudagur     1. febrúar 

Föstudagur     8. febrúar 

„Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu“
„Ein af  bestu sýningum 2018“

Morgunblaðið

Örfáir miðar

Uppselt
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Nú styttist í að það komi í ljós hver 
hlýtur Hvatningarverðlaun Markaðs
stofu Hafnarfjarðar. Verðlaunin verða 
veitt í þriðja sinn í Hafnarborg í dag, 
fimmtu dag kl. 17.

Hvatningarverðlaunin eru veitt fyrir
tæki, einstakling eða félagi sem lyft 
hefur bæjaranda Hafnarfjarðar með 
starfsemi sinni og athöfnum og þannig 
gert Hafnarfjörð að betra samfélagi.

„Það er mikilvægt að við sýnum að 
við tökum eftir og kunnum að meta það 
sem vel er gert í bænum okkar,“ segir 

Ása Sigríður Þórisdóttir framkvæmda
stjóri Markaðsstofunnar.

Boðið verður upp á fjölbreytta dag
skrá í formi stuttra erinda og tónlistar
atriða. Viðburðurinn er öllum opinn og 
boðið upp á léttar veitingar.

Hvatningarverðlaun MsH vegna 
ársins 2017 hlaut Bæjarbíó og við ur
kenningu fengu Dalakofinn og Dyr ehf. 
Verðlaunin eru nú veitt í þriðja sinn.

Tökum eftir því sem vel er gert!

Hvatningarverð laun 
MSH veitt í dag

Núna þegar frost er all nokkuð og 
sólin skín er aukin hætta á myndun 
grýlukerta, sérstaklega á eldri húsum 
sem eru með minni einangrun.

Eins falleg og grýlukertin eru geta 
þau verið lífshættuleg ef þau falla á 
höfuð einhvers sem undir þeim eru.

Húseigendur bera ábyrgð á að ekki 
skapist hætta af húsnæði þeirra og þeir 

sem eiga húsnæði sem nær út að 
gangstétt þurfa sérstaklega að tryggja 
að snjór eða ís falli ekki af húsum þeirra 
og valdi tjóni eða slysi.

Varasamt getur verið að reyna að 
brjóta grýlukertin sjálfur ef hátt er í þau 
og nauðsynlegt getur verið að fá aðstoð  
körfubíls til að brjóta kertin.

Húseigendur bera 
ábyrgð á 

grýlukertum
Mikilvægt að tryggja að slys verði ekki

Grýlukerti á húsi í miðbæ Hafnarfjarðar og gangstétt beint undir.
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Hönnun og umbrot
bækur  |  blöð  |  ársskýrslur

auglýsingar  |  skilti  |  matseðlar
ljósmyndir  |  greinarskrif

sími 565 4513 |  hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Allar fjórar kirkjur Þjóðkirkjunnar í 
Hafnarfirði, Ástjarnarkirkja, Hafnar
fjarðarkirkja og Víðistaðakirkja ásamt 
Bessastaðakirkja stóðu fyrir ferm
ingarhátíð í Hafnarfjarðarkirkju sl. 
sunnudag.

Var mikið um að vera í kirkjunni, 
safnaðarheimilinu og í Tónlistar skól
anum þegar ljósmyndari Fjarðar frétta 
leit við. Í kirkjunni sat ungur fatlaður 
maður í hjólastól fyrir svörum, í 
Hásölum var farið í leiki þar sem 
einbeiting og snerpa skipti máli og í 
hinum helmingi Hásala hlýddu 
fermingarbörnin á fróðlegan fyrirlestur. 
Í tónlistarskólanum var spjallað við 
börnin og sungið auk þess sem þau 
æfðu „bollasöng“. Jói Pé og Króli 
mættu svo síðar um kvöldið og allir 
virtust njóta stundar innar vel.

Fjörugt á fermingarhátíð Þjóðkirkjunnar
Fræðsla, samverustundir, leikir og fjör

Séra Jón Helgi greip bæði í gítar og píanó.

Stelpurnar voru eldhressar og sungu af mikilli gleði.

Leikir voru notaðir til að hrista hópinn vel saman.

Hvernig er að vera fatlaður? Unglingarnir voru mjög áhugasamir.

Áhugasamir unglingar hlýða á fyrirlestur.

Þeir snöggu sluppu en hinir voru klukkaðir.
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Gönguskíðaíþróttin hefur vaxið 
gífurlega á undanförnum árum og 
sífellt fleiri stunda nú þessa íþrótt, af 
mismiklu kappi þó.

Flestir hafa keypt sér skíði sem gerð 
eru fyrir brautir og slíkar hafa ekki 
fundist hér í Hafnarfirði. Því hafa flestir 
farið í Bláfjöllin þar sem vandaðar 
brautir eru lagðar og í Heiðmörkina þar 
sem löng og góð braut er nú lögð og 
haldið við daglega með tvöföldu spori.

Golfklúbbur Garðabæjar hefur lagt 
braut við Vífilsstaði í vetur og síðasta 
vetur og hafa margir nýtt sér þá braut.

BRAUT Á HVALEYRI

Golfklúbburinn Keilir, í samstarfi við 
Hafnarfjarðarbæ, lagði fyrir síðustu 
helgi tvær gönguskíðabrautir á Hval
eyrar velli.

Önnur brautin er um 1 km og byrjar 
neðan við skálann og fer um Hvaleyrina.

Hin brautin eru tæpir 2 km og byrjar 
við bílastæðin hjá Hraunkoti og fer yfir 
þann völl sem í daglegu tali heitir 
Hraunið enda liggur hann í hrauninu.

Brautirnar ættu því að henta flestum 
og hefur tekist betur til með lengri 
brautina. Upphaf brautanna er merkt 
með vörubrettum til bráðabirgða sem 
ættu að sjást auðveldlega. Starfsmenn  
Keilis hafa markað brautirnar undan
farna daga og stefnt að því að halda 
þeim við á meðan snjór og frost eru 
áfram í kortunum.

Var sleði til að gera brautirnar búinn 
sérstaklega til og var dráttarvél notuð til 
að draga sleðann og gera brautina. 

Hafa margir nýtt sér þetta frumkvæði 
Keilismanna og fólk þakklátt að geta 
nýtt fallega veðrið til gönguskíðaiðkunar 
innan bæjarmarkanna.

Fólk er hvatt til að ganga ekki í 
skíðabrautinni en nokkuð hefur borið á 
að brautin hafi þannig verið skemmd.

SPOR Á HVALEYRARVATNI
Skíðagöngufólk hefur líka myndað 

braut á Hvaleyrarvatni en hringurinn 

þar er um 1,8 km. Það er eðlilega 
rennislétt og mjög gott fyrir óvana. 
Þrátt fyrir mikið frost undanfarna daga 
var ennþá krapi á nokkrum stöðum á 
þriðjudag. Engin hætta er á að fólk fari 
niður um ísinn en krapinn veldur því að 
snjór frýs undir skíðunum og þarf að 
skafa af þeim til að halda áfram.

FRAMTÍÐARSVÆÐI
Eðlilegt er að huga að fram tíðar

göngusvæði innan bæjarmarkanna sem 
gæti hentað sem flestum. Umhverfi 
Hvaleyrarvatns hlýtur að koma vel til 
greina en braut sem færi bæði um 
skóga og opin svæði með vítt útsýni 
drægi fólk að en til þess þarf að vera til 
góður sleði til að gera brautina og 
vélsleði sem dregur sleðann og þjappar 
undir brautina um leið.

Áhugi á gönguskíðum vex gríðarlega
Gönguskíðabraut lögð á Hvaleyrarvelli og spor markað á Hvaleyrarvatni

Starfsmenn Keilis og golfari sem var ánægður með að komast á golfvöllinn 
um miðjan vetur.

Gönguskíðamaður á Hvaleyrinni í blíðviðrinu á þriðjudag.

Skíðaspor á Hvaleyrarvatni.

Lengri brautin liggur á hrauninu við 
Byggðahverfið.

Fyrstu sporin á gönguskíðum stigin 
á nýju spori sl. föstudag.
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www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinnfjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Vikuna 4.9. febrúar verður þemavika 
í Tónlistarskólanum þar sem kennsla 
verður brotin upp og þess í stað fara 
nemendur skólans að heimsækja ýmsar 
stofnanir og söfn bæjarins s.s. Bóka
safnið, Drafnarhús, Sólvang og bæjar
skrifstofur svo eitthvað sé upptalið. 

Hefur þetta verið gert undanfarin ár 
við góðan orðstýr þeirra sem hlýtt hafa 
á og finnst ungum tónlistarnemum 

mikil upphefð að leika á sín hljóðfæri 
víða um bæinn. 

LEIKSKÓLABÖRN 
HEIMSÆKJA SKÓLANN
Góðir gestir heimsækja Tónlistar

skólann föstudaginn 8. febrúar en það 
eru elstu hóparnir úr öllum leikskólum 
bæjarins sem koma og hlýða á stutta 
tónleika þetta er í sjötta sinn sem 

tónlistarskólinn er sóttur heim af 
leikskólabörnum. 

DAGUR OPINN GESTUM
Dagur tónlistarskólanna verður hald

inn hátíðlegur laugardaginn 9. febrúar 
þá verður skólinn opinn gestum og 
gangandi með tónleikahaldi á Torgi 
skól ans og í Hásölum kl. 1215. 

Hljóðfærakynning verður fyrir 
há degi í Hásölum sama dag kl. 10 fyrir 
nemendur sem eru að koma upp úr 
forskóla og eru að velja sér hljóðfæri 
fyrir næsta skólaár.

Það er mikil tilhlökkun til þema vik
unnar innan Tónlistarskólans og vonast 
nemendur til að þeir geti glatt sem 
flesta með hljóðfæraleik og söng.

Þemavika og Dagur tónlistarskólanna
Bæjarbúum gefst tækifæri á hlýða á glæsilega tónlistarnemendur
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Skipulags og byggingarráð Hafnar
fjarðar samþykkti á fundi sínum 15. 
janúar síðastliðinn tvö 
framkvæmdaleyfi sem 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
samþykkti svo á fundi sínum í 
síðustu viku. Þessi fram
kvæmda leyfi munu marka 
tímamót í uppbyggingu og 
öryggi íbúðahverfis og 
atvinnu lífs í Hafnarfirði sem 
voru orðin löngu tímabær. 

FÆRSLA 
HAMRANESLÍNU
Tafir á niðurrifi Hamraneslínu er ekki 

í samræmi við uppbyggingaráform 
bæjarins, þar sem línan liggur við 
íbúabyggðina Skarðshlíð sem er í 
uppbyggingu og inn í jaðar fyrirhug
aðrar íbúabyggðar í Hamranesi. Af 
þessu hefur hlotist mikil töf á lóðaút
hlutunum á svæðinu. Til þess að línan 
hindri ekki frekari uppbyggingu var 
samþykkt að Landsnet fengi fram

kvæmdarleyfi fyrir breytingu á legu 
Hamraneslínu og mun háspennulínan 

færast tímabundið frá byggð 
og ný bygg ingar svæðum þar 
til nýtt um hverfis mat vegna 
Lykla fellslínu liggur fyrir. 
Vonir standa til að fram
kvæmdir fyrir varanlega 
Lyklafellslínu hefjist árið 
2020. Staðið hefur til að færa 
háspennulínuna um töluvert 
skeið og er því miklum áfanga 
náð með veitingu þessa leyfis, 
íbúum í Vallahverfi og 

framtíðaríbúum á svæðinu til mikillar 
ánægju. Áætlað er að framkvæmdir 
hefjist fljótlega og ljúki í haust.

TVÖFÖLDUN 
REYKJANESBRAUTAR
Vegagerðinni var veitt fram kvæmdar

leyfi til að tvöfalda Reykjanesbrautina 
á kaflanum frá Kaldárselsvegi og vestur 
fyrir Krýsuvíkurgatnamót með því að 
byggja nýja akbraut sunnan núverandi 

vegar. Reykjanesbrautin verður lögð 
með þriggja metra breiða miðeyju milli 
akbrauta, grafin niður allt að fjóra metra 
á tveimur köflum og gerðar verða tvær 
nýjar göngubrýr yfir Reykjanesbrautina. 
Samhliða breikkun Reykjanesbrautar 
verður ráðist í umfangsmiklar aðgerðir 
til að minnka umferðarhávaða í ná 
grenni brautarinnar. Hafnarfjarðarbær 
hefur talað máli tvöföldunar Reykja
nesbrautar um árabil og er þetta liður í 
að tryggja öryggi þeirra sem um braut
ina fara og leysa umferðarvandann í 
gegnum Hafnarfjörð. Gert er ráð fyrir 
að framkvæmdir geti hafist á þessu ári 
og verklok verði haustið 2020. 

Við Hafnfirðingar höfum barist um 
langt skeið fyrir því að koma þessum 
málum í réttan farveg. Því ber að fagna 
þessum framkvæmdaleyfum og horfa 
björtum augum til uppbyggingar 
sveitarfélagsins og öryggi vegfarenda 
sem leið eiga um Hafnarfjörð. 

Höfundur er fulltrúi í skipulags- og 
byggingarráði, varabæjarfulltrúi, D.

Lovísa 
Traustadóttir

Fyrirhugaðar breytingar á 
Hamra neslínu og Reykjanes braut

Tvö gull 
til DÍH

Fjórir flokkar kepptu til úrslita á 
mánudag á Reykjavíkurleikunum í 
dansi. 

Kristinn og Lilja úr Dansíþróttafélagi 
Hafnarfjarðar sigruðu flokk fullorðinna 
í latin dönsum og Aron og Rósa sigruðu 
í flokki unglinga 2 í latin dönsum.

Auglýsingar
sími 565 4513  896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is
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World Class opnaði nýja líkams
ræktarstöð á Tjarnarvöllum á laugar
daginn og hófust æfingar í stöðinni á 
mánudaginn kl. 6. Nokkrum mínútum 
áður en opnað var fyrir gesti á laugar
daginn voru iðnaðarmenn og annað 
starfsfólk á fullu við að klára og taka til 
og sannarlega unnu menn kraftaverk og 
bæjarbúar fengu tækifæri á að skoða 
glæsilega stöðina og var vel mætt.

Björn Leifsson sagði stöðina vera í 
sérflokki enda mikið lagt í að gera hana 
eins vel úr garði og hægt væri. Mætti 
þar nefna tæki, aðbúnað, loftræstingu 
og fl. Sagði hann núverandi húsnæði 
aðeins fyrri hlutann af tveimur en þegar 
væri byrjað á að byggja seinni hlutann 
sem muni stækka stöðina um helming.

Aðspurður hvort ekki væri komið 
nóg af líkamsræktarstöðvum sagði 
hann svo alls ekki vera enda væru þau 

þá ekki að opna þessa stöð. Með 
aukinni vitundarvakningu fyrir bættir 
heilsu væri þörf fyrir þessa aðstöðu. 
Þeir sem almennt æfa úti; hlauparar og 
hjólreiðafólk þurfi líka að þjálfa hina 
ýmsu hluta líkamans auk þess sem gott 
væri að æfa inni að hluta á veturna.

Hafdís Jónsdóttir, eiginkona Björns 
var afar stolt af nýju stöðinni og sagði 
fólk á öllum aldri æfa hjá World Class 
en faðir hennar, Boði Björnsson frá 
Sjónarhóli sem eldri Hafnfirðingar 
þekkja, stundar stöðvar World Class á 
hverjum degi en hann er 88 ára og 
eldhress. Hann var að sjálfsögðu á 
staðnum og var gríðarlega ánægður 
með nýju stöðina.

Hafnfirðingar 13 ára og eldri geta 
fengið frítt mánaðarkort út febrúar í 
nýju stöðinni sem er með stórum glæsi
legum tækjasal á jarðhæð en einnig 

stórum hjólasal, fjölnotasal og Hot jóga 
sal með innrauðum hita. Iðnaðarmenn 
vinna enn við að ljúka við heitan og 
kaldan pott og saunaklefa sem Björn 
reiknaði með að yrði tekið í notkun eftir 
um hálfan mánuð.

World Class hefur opnað nýja  
glæsilega líkamsræktarstöð

Björn og Dísa hafa lagt mikinn metnað í nýju stöðina á Tjarnarvöllum

Jón Boði Björnsson með skófluna 
sem notuð hefur verið til að taka 
fyrstu skóflustunguna, en nýja stöðin 
er 15. stöð World Class.

Hjónin Björn Leifsson og Hafdís Jónsdóttir eigendur World Class.

Stilla þurfti öll hjólin í hjólasalnum sem eru að sjálfsögðu tölvustýrð.

Einn af glæsilegum sölum í stöðinni.
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þjónusta

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

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

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

HANDBOLTI: 
1. feb. kl. 18, Kaplakriki 

FH  Stjarnan U, 1. deild kvenna

2. feb. kl. 16, Akureyri 
Akureyri - Haukar, úrvalsdeild karla

3. feb. kl. 18, Digranes 
HK - Haukar U, 1. deild karla

3. feb. kl. 19.30, Seltjarnarnes 
Grótta - FH úrvalsdeild karla

4. feb. kl. 19.30, Digranes 
HK U - FH, 1. deild kvenna

4. feb. kl. 19.45, Hlíðarendi 
Valur U - FH U, 1. deild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Stjarnan  Haukar: 2328

Fjölnir  FH: 2523

KÖRFUBOLTI: 
1. feb. kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar  Njarðvík,  úrvalsdeild karla

4. feb. kl. 19.15, Borgarnes 
Skallagrímur- Haukar,  úrvalsdeild karla

6. feb. kl. 19.15, Garðabær 
Stjarnan- Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Keflavík: (miðv.dag)

Breiðablik  Haukar: 7090

ÚRSLIT KARLA:
Breiðablik  Haukar: 93105

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Verkefnin eru jafn misjöfn og þau eru 
mörg í stóru bæjarfélagi eins og okkar 
hér í Hafnarfirði. Eitt af þessum 
verkefnum er fjölgun félags
legs húsnæðis. Þar er verk að 
vinna og verkefnið er ærið. Ég 
segi ærið vegna þess að við 
sitjum uppi með fortíðarvanda; 
vanda sem ekki var tekið á 
þegar þess þurfti. Hér var 
engin fjölgun í of mörg ár.

ENGIN FJÖLGUN 
FRÁ 2009-2016
Á árunum fyrir hrun var fjöldi 

félagslegs húsnæðis í Hafnarfirði 9,5 
íbúðir á hverja þúsund íbúa, þegar 
landsmeðaltalið var 14,6. Það er því 
ansi dapurleg staðreynd að á árunum 
20092016 hafi ekki verið fjárfest í 
félagslega húsnæðiskerfinu í Hafnar
firði. Sami fjöldi íbúða var árið 2008 og 
árið 2016. Ein íbúð var seld úr kerfinu 
árið 2012 en önnur keypt í hennar stað 
árið 2013. Eru það einu hreyfingarnar 
yfir þetta tímabil. Félagslegu húsnæði 
hefur hins vegar fjölgað markvisst frá 
árinu 2016. Keyptar voru 14 íbúðir á 
síðasta ári og munum við halda áfram 

að fjárfesta í félagslega húsnæðiskerfinu 
fyrir 500 milljónir króna á ári næstu 
árin. Samhliða munum við hefja vinnu 

við að skoða hvernig nýta 
megi fjármagnið sem best 
þannig að hægt sé að fjölga 
íbúðum hraðar en gert hefur 
verið. Sam þykkt var að hefja 
slíka vinnu á síðasta fundi 
fjöl skylduráðs.

VOND PÓLITÍSK 
ÁKVÖRÐUN

Þrátt fyrir að ekkert hafi 
verið fjárfest í félagslega hús
næðiskerfinu okkar á árum 20092016, 
fjárfesti bæjafélagið í ýmsum öðrum 
innviðum samfélagsins fyrir mörg 
hundruð milljónir króna. Það var vond 
pólitísk ákvörðun þess tíma að láta 
fjölgun félagslegra íbúða sitja á hakan
um. Í þessu eins og öðru, þar sem upp
safnaður vandi er til staðar, mun taka 
einhvern tíma að ná jafnvægi. Ég bind 
vonir við að okkur muni takast að ná 
utan um verkefnið með áframhaldandi 
vinnu, fjárfestingu og nýjum leiðum. 
Að því munum við vinna.

Höfundur er formaður bæjarráðs

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Fjölgun félagslegs 
húsnæðis

Fyrir skömmu barst svar frá heil
brigðis ráðherra til Hafnarfjarðarbæjar 
vegna beiðni um fjölgun dagdvalarrýma 
í bænum fyrir fólk með heila
bilun. Skemmst er frá því að 
segja að ráðherra hafnaði 
erind inu. 

Þverpólitísk sátt náðist í 
fjöl skylduráði um að óska 
eftir aukningu um 1012 rými. 
Var á haustdögum skipaður 
vinnuhópur sem hafði það að 
markmiði að finna húsnæði 
en 30 einstaklingar eru á bið
lista eftir dagdvalarrými fyrir heila
bilaða, þar af 26 í forgangi 1. Niður
staða starfshópsins var að hentugasta 
húsnæðið væri Drafnarhúsið. Þar er 
fyrir dagdvalareining með leyfi fyrir 22 
heilsdagspláss sem um 26 einstaklingar 
eru skráðir í á aldrinum 6090 ára. 
Reksturinn er í höndum Alzheimer
samtakanna. Meðaltími á biðlista er um 

12 mánuðir . Hugmyndin var að þessi 
aukning yrði aðskilin frá núverandi 
einingu en eins og fyrr segir, í sama 

húsi. 
Með því að finna hentugt 

hús næði var gengið lengra en 
sveitarfélaginu er skylt. Þörfin 
er jú afar brýn og verðum við 
að hafa í huga að heilabilun 
varðar miklu fleiri en aðeins 
þann sem haldinn er sjúk
dómnum. 

Niðurstaða ráðherra er 
algjörlega óásættanleg þegar 

fyrir liggur hversu þörfin er brýn. 
Aðstandendur sjúklinga með heilabilun  
og sjúklingarnir sjálfir geta ekki beðið 
lengur. Þennan vanda verður að leysa 
með öllum tiltækum ráðum og að því 
mun Miðflokkurinn vinna. 

Höfundur er bæjarfulltrúi 
Miðflokksins og situr í 
fjölskylduráði.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson

Fjölgun úrræða 
fyrir heilabilaða 

hafnað

Smelltu á 
LIKE  

á Facebooksíðu 
Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

fjardarfrettir.is

Núna í snjónum getur 
ver ið öruggara að vera 
með mannbrodda eða önn
ur hjálpartæki á skónum 
sínum.

Blaðamaður Fjarðar
frétta rakst á þessa 
skemmti legu skó í Skó
höllinni í Firði þar sem 
hún Vigdís sýndi hvernig 
hægt er á auðveldan hátt 
að smella broddunum nið
ur þegar á þarf að halda og 
taka þá svo upp ef ekki 
þarf að nota þá. 

Broddarnir fylgja þá 
alltaf skónum og engin 
hætta á að þeir gleymist 

Kuldaskór með 
fellan legum broddum

Hægt er að smella þeim upp ef ekki er þörf á þeim

heima. Ekki sakaði að skórnir eru 
gullfallegir og virkuðu vandaðir.
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Daria.is hefur opnað glæsilega 
snyrtivöruverslun á 2. hæð í Firði. Þar 
má finna mikið úrval af snyrti og 
húðvörum, förðunarspeglum, síma
hulstrum og margt fleira.

Í tilefni opnunar í Firði verður 
opnunarteiti á laugardaginn kl. 1416.

Þar verða tilboð á ýmsum vörum og 
léttar veitingar og vonast eigendurnir, þau 
Ómar og Jóhanna til  að sjá sem flesta.

Ný verslun í Firði
Daría snyrtivöruverslun

VIÐBURÐA- OG
VERKEFNASTYRKIR 2019
Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til verkefna, viðburða og samstarfs-
samninga á sviði menningar og lista í Hafnarfirði.

Umsóknarform og nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is

Umsóknir eru metnar eftir markmiðum verkefna og hvernig þau 
nýtast til að efla fjölbreytt menningarlíf bæjarbúum og 
hafnfirskum listamönnum til góðs. Tekið er mið af raunhæfni 
verkefna, kostnaðaráætlun auk tíma- og verkáætlunar. Hægt er 
að sækja um samstarfssamning vegna lengri eða endurtekinna 
verkefna til allt að þriggja ára.

Skilafrestur umsókna er
til og með 17. febrúar 2019

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Á fundi skipulags og byggingarráðs 
var á mánudag lögð fram skipulags
lýsing vegna fyrirhugaðrar uppbygg
ingar á Hamranessvæðinu. 

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi 
Hafnarfjarðar 20132025 er land notkun 
svæðisins verslunar og þjónustusvæði 
(VÞ11) og samfélags þjón usta (S34) en 
lagt er til að því verði breytt í miðsvæði.

Samþykkti ráðið framlagða lýsingu 
og að málsmeðferð verði í samræmi 
við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Jafnframt leggur skipulags og bygg
ingarráð til við bæjarstjórn að hún sam
þykki framangreinda skipu lags lýsingu 
vegna breytingu á aðal skipulagi 
Hafnar fjarðar 20132015.

Ekki er hægt að skoða skipulags
lýsinguna þar sem hún fylgir ekki með 
fundargerð ráðsins.

Hamranes I, 
nýbyggingarsvæði

Úr aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Hringur dreginn um breytt svæði.
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Þetta hús hefur staðið hér í bæ í 
næstum því eina og hálfa öld. Húsið var 
áberandi í bænum en með nýbyggingum 
hvarf húsið sjónum flestra.

Nú eru endurbætur á húsinu langt 
komnar en húsið hefur verið flutt á 
nýjan stað.

Veist þú hvaða hús þetta er?

Húsið var byggt 
árið 1872

Hvaða hús er þetta?
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 

einkasamkvæmi stærri  
og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

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.

Að útivistarsvæðinu í 
Bláfjöllum liggja tveir vegir í 
umsjá Vegagerðarinnar. Eru 
það Bláfjallavegur (417) og 
Bláfjallaleið (407) sem liggur 
frá Bláfjallavegi að skíða
svæðinu.

Bláfjallavegur er í raun tveir 
vegir, 4171 sem liggur frá 
Suð ur  landsvegi að mótum 
Blá    fjallavegar og Blá fjalla
leiðar og svo 4172 sem liggur 
frá þessum gatna mótum til 
Hafnarfjarðar. Sá hluti 
vegarins hefur ekki fengið 
vetrar þjón ustu og hefur það 

lengt akstursleið Hafnfirðinga 
á skíðasvæðin verulega.

UMFERÐAR-
ÖRYGGIS ÚTTEKT
Umferðaröryggisúttekt var 

framkvæmd á Bláfjallavegi í 
maí 2012. Samkvæmt þeirri 
úttekt eru t.a.m. vegfláar mjög 
víða of brattir, eða klappir eða 
grjóthnullungar innan öryggis
svæða. Á kafla 41701 eru 
skráðir ríflega 4,7 km vegar 
þar sem slíkt er raunin eða ríf
lega helmingur vegalengdar. Á 

Bláfjallaleið eru hins vegar 
skráð ir samtals um 4,6 km þar 
sem fláar eru of brattir eða 
klettar/grjót innan öryggis
svæða, sem er allnokkuð á 
veg kafla sem er um 4,3 km að 
lengd.

Í minnisblaði frá VSÓ 
Ráðgjöf frá maí 2012 segir að 
umferðaröryggisúttekt á Blá
fjallavegi (41701) hafi leitt í 
ljós að öryggissvæði uppfylli 
ekki á stórum svæðum veg
hönnunarreglur sem gerðar 
eru til nýframkvæmda. Innan 
öryggissvæðis séu grjót, 

klapp ir eða hraun og vegflái sé 
víða brattari en hann á að vera. 
Einnig sé mikið um tengingar 
við veginn. 

Af þessum sökum uppfyllir 
aðkomuleiðin að Bláfjöllum af 
Suðurlandsvegi ekki veg hönn
unar reglur. Grjót, hraun eða 
klappir við veginn geta aukið 
alvarleika slysa lendi bíll sem 
hafnar utan vegar á slíkri 
fyrirstöðu auk þess sem 
bensín eða olíutankur getur 
rifnað lendi bíll á grjóti.

Ekkert kemur fram um 
öryggisþátt á kaflanum frá 
Hafn ar firði en í bréfi Vega 
gerðarinnar frá 24. janúar sl. 
eru mótvægisaðgerðir nefndar 
þær helstar að loka þurfi syðri 
hluta Bláfjallavegar fyrir 
almennri umferð, frá gatna
mót um Bláfjallavegar og 
Bláfjallaleiðar og suður undir 
hellinn Leiðarenda en einnig 
úrbætur á norðurhluta Blá
fjalla vegar til að lágmarka 
slysa hættur og hættu á meng
unarslysum.

GENGIÐ ÚT FRÁ 
LOKUN

Í skýrslu sem VSÓ ráðgjöf 
vann fyrir Vegagerðina þar 
sem umfang endurbóta er 
metin er eingöngu vísað í 
umferðartölur á Bláfjallavegi 
4171 en engar umferðar mæl
ingar virðast hafa verið gerðar 
á kaflanum frá Hafnarfirði.

Þar er vísað í vítarlega 
greinargerð sem Íslenskar 
orkurannsóknir gerðu 2012 
um mengunarhættu vegna 

óhappa á vegum til Bláfjalla. 
Þar voru allar leiðir metnar og 
mesta áhættan var á svæði sem 
liggur norðan Kristjáns
dalahorns sem er um 5 km frá 
gatna mótunum í átt til Hafnar
fjarðar. Í reiknilíkani sem 
Mannvit gerði 2011 var metið 
að jafnvel 6.000 l af olíu sem 
færu út í grunnvatnsstrauminn 
þynntust það hratt út að það 
myndi ekki valda mengun á 
vatnstökusvæðum höfuð borg
ar innar.

EKKI LAGAÐUR Á 
EINU BRETTI
Ljóst er að vegurinn verður 

ekki endurbættur allur á einu 
bretti og því þarf að forgangs
raða framkvæmdum. Sett hef
ur verið fram gróft mat á 
núverandi vegum um svæðið. 
Jafnframt hafa verið sett upp 
drög að áætlun um úrbætur, í 
hverju þær skuli felast og 
forgangs röðun aðgerða. Fyrir
heit um hvað gera þarf í nánari 
hönnun s.s. hvar megi setja 
vegrið í stað stórra fláa verða 
hins vegar ekki sett fram á 
þessum tímapunkti heldur 
verður það tekið upp þegar 
verkið skýrist nánar. 

Áætlað er að kostnaður 
fram kvæmda á Bláfjallavegi 
og Bláfjallaleið sé um 260 
milljónir.

Lögsagnarumdæmi Hafnar
fjarðar nær til stærsta hluta 
Blá  fjallavegar 4172 eða að 
fyrrnefndu Kristjánsdala horni.

Aukin ásókn hefur verið í 
útivist á undanförnum árum og 
þörf fyrir góðan veg að skíða
svæðunum frá Hafnarfirði 
hefur aukist en bæjaryfirvöld 
hafa hvorki þrýst á bættan veg 
né vetrarþjónustu.

Vilja loka Bláfjallavegi
Telja áhættu af umferð innan vatnsverndarsvæðis of miklar

Bláfja
lla

vegur 4
702

Leiðarendi

Kristjánsdalahorn

Suðurlandsvegur

Skíðasvæði

Húsfell

Helgafell

Krýsuvíkurvegur

Bláfja
lla

vegur 4
701

Bláfja
lla

leið 407

Möguleg lokun

hafnfirski fréttavefurinn
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