
www. f ja rda rpos tu r inn . i s

Miðvikudagur 27. mars 2019   |   12. tbl. 17. árg. Upplag 10.500 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

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 fallegt vel staðsett raðhús á 
besta stað í bænum í göngufæri við 
grunn- og leikskóla. Hús í mjög góðu 
ástandi. Arinn, 5 svefnherbergi.   

Sérlega falleg vel innréttuð efri 
sérhæð með bílskúr í mjög góðu 
tvíbýlishúsi, byggt 1999.  4 svefn- 
  her bergi. Glæsilegt nýlegt eldhús. 

Falleg 4ra herbergja  endaíbúð á efstu 
hæð.  Björt og rúmgóð stofa. Þetta er 
vel skipulögð eign, fallegt útsýni, stutt 
í grunn- og leikskóla.

HRAUNBRÚN 47 BÆJARHOLT 5

184,5 m² 74,5 millj. kr. 144,7 m² 63,9 millj. kr. 102 m² 39,9 millj. kr.

HRINGBRAUT 45

Húsið að Austurgötu 36 var 
rifið sl. miðvikudag en húsið 
var úrskurðað ónýtt eftir að 
veggjatítlur fundust í húsinu 
auk þess sem fúi leyndist í því. 
Var húsið rifið með stuðn ingi 

Hafnarfjarðarbæjar en deili
skipulagi lóðarinnar hefur 
verið breytt og nýtt hús sem 
þar mun rísa verður sam síða 
göt unni og hefur bygg ingar
reitur verið stækk aður. Skilyrt 

er að röskun vernd aðrar götu
myndar verði í lág marki og 
nýtt hús sam ræmist verndunar
ákvæð um aðal skipu  lags. Ekki 
eru gerðar sérstakar kröfur um 
bygg ingarefni

Húsið hafði verið gert upp og var hluti af fallegri götumynd Austurgötunnar.

Veggjatítluhúsið rifið
Mikill fúi var í hluta hússins

Níðsterk samskeytalaus gólf- og veggefni
EPOXY GÓLFEFNI  
á fiskvinnsluhúsnæði, kjötvinnslur, 
lagerhúsnæði, bílskúra, sturtubotna og m.fl.

STEINTEPPI  
á íbúðarhúsnæði, skrifstofur, verslanir og m.fl.

Brekkutröð 3, Hafnarfirði |sími 565 5300 | www.epoxyflex.is | epoxyflex@epoxyflex.is

Áratuga reynsla!

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Sunnudagur 31. mars

Föstublus kl. 17
Kaffi og vöfflur á eftir

(enginn sunnudagaskóli)

 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 

Úttekt Capacent á rekstri 
Hafnarfjarðarbæjar leiddi ýmis
legt athyglisvert í ljós. Reyndar 
virðist alltaf betra að hafa slíkt í 
formlegri skýrslu þó allir virðist 
vita hvert vandamálið er.

Eitt helsta vandamál sem Hafnarfjarðarkaup
staður virðist eiga við að eiga er slælegt upplýsinga
flæði og virðist það eiga við víðast í stjórnkerfinu, 
bæði innan þess og í samskiptum við bæjarbúa. 
Verkferla vantar og gæðakerfi hafa ekki verið 
innleidd en um allt þetta má lesa í skýrslunni.

Þó mikil áhersla hafi verið lögð á rafræna 
stjórnsýslu þá virðist hún samt vera í molum og 
víða pottur brotinn og fær tölvudeild bæjarins 
alvarlegar ávirðingar í skýrslunni.

Nýtt þjónustu og þróunarsvið á að taka á þessum 
vanda og taka verkefni bæði frá stjórnsýslusviði og 
fjármálasviði og starfssvið samskiptastjóra er fært 
frá einu stoðsviðinu í annað en bæði sviðin heyra 
undir bæjaráð/bæjarstjóra. Deilt var á það þegar 
upplýsingafulltrúa var í raun sagt upp og ákveðið að 
ráða sérstakan samskiptastjóra og sagt að hann hafi 
síðan starfað sem pólitísk málpípa bæjarstjóra. 

En hvað sem því liður eru það engin ný sannindi 
að upplýsingaflæði hefur verið mjög af skornum 
skammti og þrátt fyrir ótal ábendingar hafa t.d. 
fundargerðir bæjarins verið mjög ófullkomnar og 
standa langt að baki fundargerðum sem t.d. má 
finna á heimasíðum danskra sveitarfélaga.

En því ber að fagna að þetta hefur verið birt í 
aðkeyptri skýrslu og að ætlunin sé að taka á þessum 
málum. En fyrst og fremst er þetta spurning um 
raunverulegan vilja.

Lýðræði íbúanna er hampað en svo virðast menn 
sætta sig við það að samráðsfundir séu illa sóttir og 
ekki einu sinni gert ráð fyrir að margir mæti.

Eftir langvarandi samskiptaleysi við bæjarbúa 
hafa þeir misst trúna á því að á þá sé hlustað og 
kannski engin furða að fundir séu fámennir.

Að reka sveitarfélag – í umboði bæjarbúa – er 
ábyrgðarhluti og stjórnmálamenn mega ekki 
gleyma því að þeir sækja umboð sitt til bæjarbúa.

Góð samskipti við bæjarbúa er lykilatriði og það 
er miklu meira en fánar og fundir. Allir ferlar þurfa 
að vera í lagi hvort sem fólk vill sækja um 
dagvistunarpláss eða byggja bílskúr. Ferlar eiga að 
vera fyrirsjáanlegir og afgreiðslan í raun líka.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Laugardagur 30. mars

Kirkjuorgelganga  
kl. 10-13 

Gengið undir leiðsögn Jónatans Garðarssonar 
frá Hafnarfjarðarkirkju að Garðakirkju þar sem 

Guðmundur Sigurðsson heldur stutta 
orgeltónleika og ný hljómplata kynnt.  

Allir velkomnir.  

Sunnudagur 31. mars

Fermingarmessa og 
sunnudagaskóli kl. 11 
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  

www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 31. mars

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn  

Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Stefán Már Gunnlaugsson.

Sunnudagaskólinn kl. 11
fjölbreytt og skemmtileg stund
í umsjá Maríu og Bryndísar.

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

Ungmenna húsið 
heitir Hamarinn

Ungmennahús, sem nýlega tók til starfa í gömlu 
Skattstofunni, hefur fengið nafnið Hamarinn. Nýtt 
nafn var kosið á ungmennahúsið á stofnfundi 
húsfélagsins Suðurgötu 14 nýlega  Nafnið Hamarinn 
varð fyrir valinu úr 18 tillögum sem lagðar voru fram 
en nafnið er dregið af Hamrinum sem er stutt frá 
ungmennahúsinu sjálfu. 

Í ungmennahúsi stendur ungmennum á aldrinum 
1625 ára til boða fjölbreytt starf í öruggu umhverfi. 
Starf sem verður með tímanum mótað af hópnum 
sjálfum. Hamarinn er opinn frá kl. 1317 alla virka 
daga. Mánudaga, miðvikudaga og föstudaga er opið 
áfram til kl. 22.

Leitað að 
tilnefn ingum

Hvatningarverðlaun
Foreldraráð Hafnarfjarðar leitar nú að tilnefningum 

til hvatningarverðlauna ráðsins, sem verða afhent 9. 
apríl nk.

Allir geta sent inn tilnefningu þar sem viðkomandi 
hefur t.d. stuðlað að eða lagt sitt að mörkum til aukins 
foreldrasamstarfs, betri tengsla heimilis, skóla og 
samfélagsins, frumkvöðlastarfs í grunnskóla eða 
óeigingjarns starfs í þágu grunnskólabarna.

Tekið er við tilnefningum ásamt rökstuðningi til 1. 
apríl og má finna tengil á Facebook síðu Foreldraráðs 
Hafnarfjarðar.

Markmið hvatningarverðlaunanna er að vekja 
athygli á gróskumiklu starfi og nýsköpun í 
grunnskólum Hafnarfjarðar, sem og verkefnum sem 
stuðla að auknu samstarfi heimilis, skóla og samfélags
ins. Stjórn ráðsins velur úr tilnefningum og byggir 
niðurstöður sínar á rök stuðningi þeim fylgjandi.

Áhorfenda
bekkir 
keyptir

Umhverfis og framkvæmdaráð hefur samþykkt að 
ganga til samninga við lægstbjóðendur, Sporttæki 
ehf. um  kaup og uppsetningu á áhorfendabekkjum í 
nýja körfuboltahúsi Hafnarfjarðarbæjar á Ásvöllum.

Aðeins verður samið um lið 14 sem eru stólar 
meðfram langhlið vallarins

Tilboð Sporttæki ehf. í lið 14 er 12,4% yfir 
kostnaðaráætlun og hljóðaði upp á 44.558.665 kr.

Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 64.350.000 kr. fyrir 
tilboðsliði 18, 58.550.000 kr. fyrir tilboðsliði 16 og 
39.650.000 kr. fyrir tilboðsliði 14.

Verkið fellst í hönnun, afhendingu, uppsetningu og 
fullnaðarfrágangi á útdraganlegum áhorfendabekkjum/
stólum í samræmi við útboðsgögn.

Knattspyrnufélagið Haukar óskuðu eftir því í bréfi 
til bæjarráðs 10. ágúst að keyptir yrðu áhorfendabekkir 
í salinn svo hægt væri að keppa í salnum og losna 
alfarið við að fá harpix í salinn.
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Breytingar voru samþykktar á 
bæjarstjórnarfundi sl. miðvikudag á 
stjórnsýslu Hafnarfjarðarkaupstaðar. 
Tillögurnar byggja á niðurstöðu 
stjórnsýsluúttektar sem unnin var af 
ráðgjöfum Capacent.

NÝTT SVIÐ
Nýju stoðsviði, þjónustu og þróunar

sviði, verður bætt við og nýr sviðsstjóri 
verður ráðinn.

Með breytingunni á að aðskilja með 
skarpari hætti verkaskiptingu í þjónustu. 
En líkt og kom fram í stjórnsýsluúttekt 
Capacent er skortur á heildarsýn og 
samhæfingu á þjónustuveitingu hjá 
sveitar félaginu.

Þjónustu og þróunarsvið fær það 
hlutverk að samhæfa þjónustu sveitar
félagsins og auka við þjónustu sem 
leysa má í þjónustuveri eða stafrænt. 

Undir sviðið færist þjónustuverið og 
samskiptamál frá stjórnsýslusviði, 
tölvu deildin flyst frá fjármálasviði til 
hins nýja sviðs auk þess sem verkefni 
tengd atvinnu, ferða og menningar
málum fara frá stjórnsýslusviði. 
Atvinnu ferða og menningarmál 
verða undir einum hatti menningar og 
markaðsmála.

NAFNABREYTINGAR
Nafni fjölskylduþjónustu verður 

breytt í fjölskyldu og barnamálasvið 

en nokkur umræða var um þá nafnagift 
á bæjarstjórnarfundi en tillaga um að 
fjölskyldu og velferðarsvið yrði nafn á 
sviðinu var felld.

Nafni fræðslu og frístundaþjónustu 
verður breytt í mennta og lýðheilsusvið.

Nafni umhverfis og skipulags
þjónustu verður breytt í umhverfis og 
skipulagssvið en til gamans má nefna 

að eftir eina stjórnsýsluúttektina var 
ákveðið að sviðið héti þjónusta en ekki 
svið. Því er nú breytt aftur..

Breytt stjórnskipulag tekur gildi eigi 
síðar en 1. september nk. og aðgerðar
hópur undir forystu bæjarstjóra mun 
stýra innleiðingu þess.

BOÐLEIÐIR 
ÓMARKVISSAR
Í skýrslu Capacent kom meðal annars 

fram að boðleiðir og innri ferlar voru 
víða í ólagi. Erindi sem berast 
Hafnarfjarðarbæ fari í óskilgreindan 
farveg sem geri það að verkum að ekki 
sé  hægt að ábyrgjast að þeim sé svarað. 
Engin heildarsýn sé á þeim erindum 
sem berast til bæjarins.

Segir einnig að verklag sé víða 
ómarkvisst yfirsýn yfir erindi sé oft lítið 
og þá segir einnig að það sé skortur á 
sýn um þróun rafrænnar stjórnsýslu.

ÓHENTUGT HÚSNÆÐI
Sagt er í skýrslunni að núverandi 

húsnæði ráðhússins við Strandgötu sé 
óhentugt og henti ekki lengur fyrir 
starfsemi sveitarfélagsins. 

ÍBÚAR VILJA HAFA ÁHRIF
Starfsfólk Capacent ræddi við 

fjölmarga og ábendingagátt var opin 
um nokkurra vikna skeið þar sem 
bárust um 100 ábendingar. Kvartað var 

yfir að móttaka erinda væri ekki 
staðfest. Íbúar upplifðu aðgerðarleysi af 
hálfu bæjarins vegna dræmra svara og 
lélegs upplýsinga flæðis.

Fólk kallaði eftir betri upplýsingum, 
fannst vera sinnuleysi í umhirðu og við
haldi á ákveðnum stöðum í bænum. 
Kallað var eftir betri og skýrt fram
settum fundargerðum og kvartað var 
undan skráningarkerfi í frístund sem 
virkaði illa.

MARGAR ÁBENDINGAR
Fjölmargar aðrar ábendingar koma 

fram í skýrslunni og ýmsar tillögur til 
úrbóta en skýrsluna má finna á 
heimasíðu bæjarins ef slegið er inn 
leitarorðið „stjórnsýsluúttekt“.

Nánari upplýsingar á www.hafnar�ordur.is

Kynningarfundur umSkarðshlíðarhver� fyrir alla áhugasama
Fimmtudagurinn 28. mars kl. 17 í Skarðshlíðarskóla 

LÓÐIR Í SKARÐSHLÍÐ

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

Einum sviðsstjóra bætt við 
Bæjarstjórn samþykkti breytingar á stjórnsýslu Hafnarfjarðarkaupstaðar í síðustu viku

Valin var breytt leið við rekstur 
Hafnarfjarðarbæjar.

Dúettinn Duo Ultima heldur tónleika 
í Fríkirkjunni í Hafnarfirði á laugar
daginn kl. 17. Dúettinn er skipaður 
Hafnfirðingnum Guido Baeumer á 
saxófón og Aladár Rácz á píanó. 

Dúett inn hefur haldið ótal tónleika, 
bæði hér á landi og erlendis. Duo 
Ultima hefur tekið upp þrjá geisla diska 
í samvinnu við upptökufyrirtækið Fer
mötu og eru diskarnir komnir út á 
vegum alþjóðlega útgáfufyrirtækisins 
Odradek Records. Fjórði diskurinn 
verður svo tekinn upp í júní með efnis

skránni sem flutt verður á þessum 
tónleik um.

Á tónleikunum verða leikin lög eftir 
frönsk tónskáld og nokkrir tangóar eftir 
argentínska tónskáldið Astor Piazzolla. 
Frönsku tónskáldin sem eiga verk á 
tónleikunum eru Eugène Bozza, Claude 
Delvincourt, Fernande Decruck, Jacqu
es Ibert og Claude Pascal. Verkin voru 
öll samin á svipuðum tíma, á árunum 
19291947. Sum verkanna hafa ekki 
verið flutt áður hér á landi. 

Aðgangur er ókeypis og eru 
tónleikarnir styrktir af Hafnarfjarðarbæ.

Tónleikar Duo Ultima í Fríkirkjunni

Aladár Rácz og Guido Baeumer.
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Í Skarðshlíð hafa verið skipulagðar 
lóðir sem hafa verið boðnar til sölu í 
þremur áföngum. Í fyrsta áfanganum 
eru einungis fjölbýlishúsalóðir og hafa 
allar þær lóðir verið seldar og bygging 
á þeim víða hafin.

Í öðrum og þriðja áfanga eru 
einbýlis, tvíbýlis, par og raðhúsalóðir 
en þegar hafa verið seldar 26 lóðir af 
þeim 74 lóðum sem eru í 2. áfanga en 
þar er gert ráð fyrir samtals 165 íbúðum. 
Bygging er hafin á hluta þessara lóða.

Nú hefur verið opnað fyrir sölu lóða í 
þriðja áfanga sem er austasti hluti 
hverfisins og nær að núverandi há 
spennu   línum. Þær línur verða færðar 
síðar á árinu. Þar verða 120 íbúðir á 54 
lóðum.

VIÐ ÚTIVISTARSVÆÐI

Skarðshlíðin liggur við rætur Ásfjalls 
og að Bleikisteinshálsi og stutt er í 
Ástjörnina og að útivistarsvæðinu við 
Hvaleyrarvatn. Fjöldi gönguleiða er í 
nágrenninu.

BÆTTAR SAMGÖNGUR
Stutt er síðan mislæg gatnamót voru 

tekin í notkun á mótum Reykjanes
brautar og Krýsuvíkurvegur og auð
veldar það verulega aðkomu að 
Skarðshlíðarhverfinu. Þá er undirbún

ingur hafinn að lagningu Ásvallar
brautar, frá Skarðshlíðinni og yfir á 
Kaldár selsveg sem mun tengja hverfið 
enn betur við aðra bæjarhluta.

SKÓLASTARF HAFIÐ
Nýr grunnskóli tók til starfa í hverfinu 

sl. haust, Skarðshlíðarskóli en þar 
verður einnig leikskóli og útibú frá 
Tónlistarskólanum.

Opnuð hefur verið sér vefsíða um 
hverfið, skardshlidin.is þar sem hægt 
er að fá nánari upplýsingar um lóðirnar 
og sjá óseldar lóðir.

Lóðasala hafin í 3. áfanga Skarðshlíðar
Seldar hafa verið 26 lóðir af þeim 74 sem hafa verið í sölu í 2. áfanga

Yfirlit yfir Skarðshlið og Velli. Í vinnslu er nýtt skipulag undir hliðum Hamraness.

Hús í byggingu í 2. áfanga Skarðshlíðar.
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Íslandsmót unglinga var haldið í 
TBR húsinu um liðna helgi. Þátt tak
endur voru 143 talsins frá 7 félögum, 
þar af 40 frá Badmintonfélagi Hafnar
fjarðar, eða um þriðjungur keppenda.

BHingarnir stóðu sig mjög vel á 
mótinu, unnu 26 verðlaun og 11 
Íslands  meistaratitla.

Gabríel Ingi Helgason náði þeim 
glæsilega árangri að sigra þrefalt í U15 
flokknum, en hann sigraði í einliða, 
tvíliða og tvenndarleik.

ÍSLANDSMEISTARAR 
Erik Valur Kjartansson U11  

- í tvíliðaleik.
Freyr Víkingur Einarsson U17B  

- í einliðaleik.
Gabríel Ingi Helgason U15 

- í einliða-, tvíliða- og tvenndarleik.
Halla María Gústafsdóttir U19 

- í tví liðaleik og 2. sæti í tvenndar leik.
Jón Víðir Heiðarsson U15B 

- í einliðaleik.
Karen Guðmundsdóttir U17B 

- í einliðaleik.
Kristian Óskar Sveinbjörnsson U15 

- í einliðaleik og 2. sæti í tvíliðaleik.
Rúnar Gauti Kristjánsson U11 

- í tvíliðaleik.
Una Hrund Örvar U19 

- í tvíliðaleik og 2. sæti í einliðaleik.

Í VERÐLAUNASÆTUM 

Elín Helga Einarsdóttir U11 
- 2. sæti í tvíliðaleik.

Guðbjörg Skarphéðinsdóttir U15 
- 2. sæti í tvíliðaleik.

Guðmundur Adam Gígja U15 
- 2. sæti í tvíliðaleik.

Halla Stella Sveinbjörnsdóttir U13 
- 2. sæti í einliða-, tvíliða- og 
tvenndarleik.

Heimir Yngvi Eiríksson U15B 
- 2. sæti í einliðaleik.

Jón Sverrir Árnason 15 
- 2. sæti í tvíliðaleik.

Katla Sól Arnarsdóttir U11 
- 2. sæti í tvíliðaleik.

Natalía Ósk Óðinsdóttir U17B 
- 2. sæti í einliðaleik.

Ragnheiður Arna Torfadóttir U15 
- 2. sæti í tvíliðaleik.

Þorleifur Fúsi Guðmundsson U17B 
- 2. sæti í einliðaleik.

Níu Íslandsmeistarar unglinga
Badmintonfélag Hafnarfjarðar átti um þriðjung keppenda á Íslandsmóti unglinga og hlutu þeir 26 verðlaun

Gabríel Ingi Helgason sigraði í 
einliða-, tvíliða- og tvenndarleik.
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TVEIR FYRIR EINN. EF ÞÚ SÆKIR!
Þú kaupir eina pizzu, stóran skammt af brauðstöngum 

og 2L gos og færð pizzu sömu stærðar fría með.
Smáralind & Staðarbergi 2-4

SÍMI: 515 1617



6    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 27. MARS 2019 

Nú stendur yfir vinna við endurgerð á 
Siggubæ sem stendur á horni Kirkju
vegs og Hellisgötu.

Siggubær var byggður árið 1902 af 
Erlendi Marteinssyni sjómanni. Dóttir 
hans Sigríður Erlendsdóttir var 10 ára 
gömul þegar hún fluttist í húsið og bjó 
hún þar til 1978 er hún fluttist á 
Sólvang. Sigríður lést árið 1980 og 
hafði hún arfleitt Hafnarfjarðarbæ að 
húsi sínu. 

Hús af þessu tagi voru nefnd bæir, 
vegna þess að hliðarveggir þeirra voru 
svo lágir að gluggar voru einungis á 
göfl unum. Bæirnir voru ekki stórir í 
fermetrum talið og er Siggubær t.d. 
aðeins um 6,50 m á lengd og 3,9 m á 
breidd. Siggubær er í dag hluti af 
Byggðasafni Hafnarfjarðar og er hann 
varðveittur sem sýnishorn af heimili 
verkamanns eða sjómanns í Hafnarfirði 
frá fyrri hluta 20. aldar.

Siggubær var sagður  dæmigerður 
bárujárnsklæddur timbur bær en upp

haflega var hann timburklæddur, a.m.k. 
að hluta. Um 1920 vor tvær hliðar hans 
klæddar bárujárni sem og bíslag sem þá 
var nýbyggt. Skúr á lóðinni var byggður 
enn síðar og hefur alltaf verið 
bárujárnsklæddur.

Að sögn Björns Péturssonar forstöðu
manns Byggðasafns Hafnarfjarðar 
hefur ekki verið tekin endanleg 
ákvörðun um hvort húsið verði allt 
bárujárnsklætt eða ekki. Klæðning eins 
og sést á myndinni hafi komið í ljós 
þegar bárujárnið var tekið. 

Byggðasafnið fékk 5 millj. kr. úr 
húsa friðunarsjóði á síðasta ári til endur
bóta á húsinu.

Hvergi er að finna í fundargerðum 
bæjarins byggingarleyfi fyrir verulegri 
breytingu á útliti sem nauðsynlegt er en 
finna má afgreiðslu þriggja stofnana 
um fellingu á tré í garði hússins á 
síðasta ári.

Verður 
dæmigerður 

bárujárnsklæddur 
bær timburbær?

Siggubær gerður upp

Húsafriðunarsjóður veitti nýlega 202 
styrki til ýmissa verka vítt og breitt um 
landið en alls bárust 267 umsóknir og 
sótt var um tæplega 1.000 milljónir kr. 
Samtals veitti sjóðurinn 301,5 millj. kr. 
í úthlutun þessa árs en hæstu styrkirnir 
til einstakra húsa námu 5 milljónum kr.

Sex styrkir fóru til endurgerðar á hús
um í Hafnarfirði:

Brekkugata 11, kr. 2.000.000,
Brekkugata 5, kr. 1.200.000,
Fríkirkjan, kr. 700.000,
Selvogsgata 4, Strýta, kr. 500.000,
Suðurgata 38, Bjarnabær, kr. 300.000,
Lækjargata 8, kr. 200.000,

Samtals var 63 milljónum kr. veitt til 
friðlýstra kirkna, 77 milljónum kr. til 
friðlýstra annarra húsa og mannvirkja, 
124,6 milljónum kr. til friðaðra húsa og 
mannvirkja, 21 milljón kr. til annarra 
húsa og mannvirkja, 4 milljónum kr. til 
rannsókna og 11,7 milljónum kr. til 
verndarsvæða í byggð þar sem elsta 
hverfið á Egilsstöðum fékk hæsta 
styrkinn, 6,5 millj. kr.

Á síðasta ári fékk Bæjarbíó 2,1 millj. 
kr. styrk, Brekkugata 11, 1,5 millj. kr., 
Suðurgata 33 fékk 900 þús. kr. og 
Siggubær, Kirkjuvegi 10 fékk 5 millj. 
kr.

4,9 milljónir kr. úr húsafriðunarsjóði

Þetta glæsilega hús er verið að gera upp með styrk frá húsafriðunarsjóði.
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Dances and Delights
Tónleikar í Fríkirkjunni í Hafnarfirði

laugardaginn 30. mars kl. 17.00

DUO ULTIMA 
Guido Bäumer saxófónn | Aladár Rácz píanó

Verk eftir frönsk tónskáld, einnig verk eftir Astor Piazzolla

Aðgangur er ókeypis og eru tónleikarnir styrktir af Hafnarfjarðarbæ
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Ábyrgð sveitarfélaga  
í loftlagsmálum

Opinn fundur Samfylkingarfélaganna í Kópavogi og 
Hafnarfirði um aðsteðjandi loftlagsvanda og ábyrgð 
nærsamfélagsins. 
Sævar Helgi Bragason stjörnufræðingur fjallar um 
vandann og lausnir og svarar spurningum viðstaddra.

Fundurinn er haldinn í  
sal Samfylkingarinnar í Hafnarfirði  
að Strandgötu 43,  
mánudaginn 1. apríl kl. 20

Allir áhugasamir velkomnir
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HANDBOLTI: 
29. mars kl. 18, Kaplakriki 

FH U  Fjölnir,  1. deild karla

29. mars kl. 18, Laugardalshöll 
Þróttur - Haukar U,  1. deild karla

29. mars. kl. 20, Austurberg 
ÍR - FH,  1. deild kvenna

30. mars kl. 14, Framhús 
Fram - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

30. mars kl. 16.30, Ásvellir 
Haukar  Afturelding,  úrv.deild karla

31. mars kl. 19.30, Kaplakriki 
FH  Valur,  úrvalsdeild karla

2. apríl kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  ÍBV,  úrv.deild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Selfoss  Haukar: 2729

ÍBV  FH: 3129
Valur U  Haukar U: 2532

Þróttur  FH U: 3825

KÖRFUBOLTI: 
ÚRSLIT KVENNA:

Haukar  Skallagrímur: (þriðjudag)
Snæfell  Haukar: 7674
Haukar  Stjarnan: 5978

KNATTSPYRNA: 
30. mars kl. 14, KRvöllur 

KR  FH, bikarkeppni karla A, úrslitaleikur 
(frestaður leikur)

ÚRSLIT KVENNA:
Þróttur R.  Haukar: 21

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Alþrif
Bryngljái

Tímapantanir í síma 
565 3232
KAPLAHAUNI 22

Skógræktarfélag Hfj.

Aðalfundur
Aðalfundur Skógræktarfélags Hafn

ar fjarðar verður haldinn á morgun, 
fimmtudag kl. 20 í Apótekinu, 
Hafnarborg, Strandgötu 34. 

Að loknum venjulegum aðalfundar
störfum mun Brynhildur Bjarnadóttir, 
Háskólanum á Akureyri flytja erindi 
sem hún nefnir „kolefnisbinding í trjám 
og gróðri“. 

Félagið býður upp á kaffiveitingar í 
hléi.

Lionsklúbbur Hafnarfjarðar hefur 
stutt rekstur sporhunds Björgunar
sveitar Hafnarfjarðar dyggilega undan
farin ár. Það var engin breyting á því í 

ár og sl.  miðvikudag komu félagar 
klúbbsins færandi hendi og gáfu 
sveitinni eina milljón kr. 

Þakkaði Gísli J. Johnsen gjöfina og 
sagði stuðninginn koma sér mjög vel 
enda mikil vinna sem fer í þjálfun 
sporhunda.

Styrkti starf sporhundsins
Lionsklúbbur Hafnarfjarðar færði Björgunarsveitinni eina milljón kr.

Þórólfur Ingi Þórsson sigraði þriðja 
og síðasta FH  Bose hlaupi ársins á 
nýju brautarmeti 16:06 mínútum og 
Elín Edda Sigurðardóttir var hlut skörp
ust kvenna á 18:21 mínútum.

359 hlauparar á öllum aldri tóku þátt 
en hlaupið var eftir strandstígnum í 
miðbæ Hafnarfjarðar sl. fimmtudag.

Veðurspá hafði ekki verið góð en 
meðan á hlaupinu stóð var hið besta 
veður, næstum logn og stígarnir auðir 
og sólin skein svo glampaði á hafflötinn 
sem var með allra hæsta móti.

Gríðarleg stemmning var og tónlistin 
ómaði í upphafi hlaupsins sem var á 
strandstígnum við Rótarýskiltið gegnt 
íþróttahúsinu. Hlaupið var eftir strand
stígnum vestur á Malir og þaðan upp 
Herjólfsbraut framhjá Hrafnistu og út 
að Norðurvangi og til baka.

Mjög vel er staðið að þessu hlaupi, 
brautarvarsla mjög góð, undanfarar á 
hjólum og hraðastjórar til að aðstoða þá 
sem vildu halda ákveðnum hraða.

Keppendur voru bæði æstir keppnis
menn og aðrir sem bara nutu þess að 
hlaupa eða keppa við sjálfa sig og bæta 
sinn tíma frá síðasta hlaupi.

Þórólfur Ingi Þórsson úr ÍR sigraði í 
karla flokki á nýju brautarmeti 16:06 

mínútum. Er þetta besti tími sem 
Íslendingur hefur náð í aldursflokknum 
4045 ára. Það fæst þó ekki skráð sem 
Íslandsmet þar sem strangari reglur um 
framkvæmd móta voru settar í fyrra. 
Hlaupabrautin var fullkomnlega lögleg 
en ítrustu kröfur um framkvæmd voru 
ekki uppfylltar, frekar en í flestum 
öðrum götuhlaupum. Elín Edda 
Sigurðardóttir úr ÍR var hlutskörpust 
kvenna á 18:21 mínútum en hún kom 
9. allra í mark.

Annar í mark var Maxime Sauvageon 
úr Hlauptu betur á 16:23 mínútum og 

Vilhjálmur Þór Svansson úr ÍR varð 
þriðji á 16:27.

Önnur kvenna og 10. í mark var 
Arndís Ýr Hafþórsdóttir úr Fjölni á 
18:21 mín. og Sólrún Soffía Arnardóttur 
úr FH varð þriðja á 20:03 mínútum en 
hún varð 39. alls.

Öll úrslit má sjá á timataka.net og 
hlaup.is en lokahóf hlauparaðarinnar er 
í kvöld í Kaplakrika kl. 20 og þá verða 
verðlaun veitt fyrir sigur í heildar
keppn inni, bæði í einstaklingskeppni 
og í aldursflokkum.

Fjölmenni í síðasta FHBose 
hlaupi ársins í miðbænum

Þórólfur Ingi setti brautarmet og óformlegt aldursflokkamet í 5 km götuhlaupi

359 hlauparar hlupu eftir strandstígnum sl. fimmtudag í frábæru veðri.
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Félagar úr Lionsklúbbi Hafnarfjarðar ásamt formanni Björgunasveitarinnar, sporhundinum Urtu og þjálfara hans.

Nýjar sýningar í Hafnarborg
Í dag, miðvikudag kl. 20, verða opnaðar tvær nýjar sýningar í 

Hafnarborg í tilefni Hönnunarmars. Það eru sýningarnar Fyrirvari, eftir 
Brynjar Sigurðarson og Veroniku Sedlmair, í aðalsal safnsins, og 
Teikningar/skissur í leir og textíl, eftir Kristínu Garðarsdóttur, í 
sýningarstjórn Brynhildar Péturs dóttur, í Sverrissal.



8    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 27. MARS 2019 


