www.fjardarposturinn.is

Finndu okkur á

Miðvikudagur 14. ágúst 2019 | 27. tbl. 17. árg. Upplag 10.500 eintök.

Dreift vikulega frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
LÓUÁS 10

220 m²

84,9 millj. kr.

Glæsilegt 5-6 herbergja endaraðhús
á tveimur hæðum með innbyggð
um bílskúr í Áslandinu. Frábær
staðsetning og útsýni. Stórir pallar
og fallegur garður.

KLETTABERG 48

DREKAVELLIR 16

220 m²

107 m²

84,8 millj. kr.

Sérlega fallegt vel staðsett parhús í
Setberginu með 4 svefnherb. og
mjög góðum tvöföldum bílskúr,
útsýni. Hús í mjög góðu ástandi,
stutt í skóla og alla helstu þjónustu.

Falleg og eftirsótt neðri sérhæð, vel
staðsett á Völlunum. Íbúðin er í
fjórbýli og er með sérinngangi, stór
afgirt verönd. Hentar sérlega vel fyrir
barnafjölskyldur.

Glæsilegur leikskóli hefur verið opnaður í hverfinu
hverf
ið og skólastarfsemi er
komin á fullt, með grunnskóla
fyrir 1.-8. bekk og glænýjan
glæsilegan leikskóla. Miklar

tafir hafa verið á uppbyggingu
hverfisins og oft hefur það að
ósekju verið talað niður. Þarna
verður brátt blómleg byggð.

-stöðin

TAX I
Hafnfirska
leigubílastöðin

520 1212

Treystu
mér fyrir
veislunni!

Ljósm.: Guðni Gíslason

Sími 842 2217

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON

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

Stofnuð 1983

Skarðshlíðin að
byggjast upp
Nú má sjá hvert húsið rísa á
fætur öðru í Skarðshlíðinni,
bæði blokkir og einbýlishús.
Fyrstu íbúarnir eru fluttir í

RAFGEYMASALAN

47,5 millj. kr.

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

70 ára reynsla,
þekking og þjónusta
á rafgeymum

Sjá má Skarðshlíðarskóla vinstra megin í mynd og Ástjörnina í bakgrunni.

Verið hjartanlega velkomin til okkar
Við kynnum með stolti nýjan vegan matseðil
með ljúffengum grænkeraréttum.
Þann 23. ágúst næstkomandi mun brasilíska djasssöngkonan
Jussanam stíga á svið á A. Hansen.
Komdu og njóttu ljúfra tóna.
Opið frá 17.30-22 alla daga
Borðapantanir í síma 565 1130

A. Hansen | Vesturgötu 4 | www.ahansen.is

www.kökulist.is
Firði • sími 555 6655
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Láréttur
ljósastaur

leiðarinn
Þvílíkt sumar! Hvort sem
hlýnun jarðar af mannavöldum
er um að kenna eða ekki, þá
hefur a.m.k. meirihluti Íslendinga
notið afburðagóðs sumars, svo
góðs að veðurglöggir muna ekki

Sunnudagur 18. ágúst

Helgistund kl. 11
Sr. Jón Helgi og Guðmundur organisti
annast stundina.
Skráning í fermingarstarfið stendur yfir.
Ljósm.: Guðni Gíslason

annað eins.
Í dag er mest hugsað um ferðamenn og ágang
þeirra á náttúruperlur. Við Hafnfirðingar getum
fagnað því að það er frekar aukinn ágangur
bæjarbúa sem kallar á bætta göngustíga og betri
aðgang að náttúruauðævum sem við eigum í
bæjarlandinu. Malbikum vega og þrengingar til að
tryggja hægan akstur ætti að vera í forgangi í
upplandinu enda lítið gaman að njóta þegar
rykmökkurinn leggur yfir fólk sem nýtur útiver
unnar. Mikilvægt er að bæjarbúar fái að koma að og
a.m.k. að fylgjast með áformum um þróun upplands
Hafnarfjarðar enda óheppilegar aðgerðir skemmt
mikið fyrir þeim sem vilja njóta óspilltrar náttúru.
Ekki er alls staðar nauðsynlegt að leggja breiða
stíga, frekar þarf að tryggja að ekki renni úr stígum
og að helstu stígar séu vel aðgengilegir og merktir.
Hins vegar má ekki eyðileggja náttúrulega slóða,
hvorki með ofnotkun né með malbiki eða og
miklum ofaníburði.
Veðrið hefur hvatt bæjarbúa til útiveru og sífellt
eru fleiri á ferð um bæjarlandið, gangandi, hjólandi,
hlaupandi, ríðandi og jafnvel akandi þar sem það er
hægt. Njótum útiverunnar!
Guðni Gíslason ritstjóri.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja
Ljósastaurinn lárétti við Strandgötu 75
Fólk furðaði sig á því hversu langan tíma tók að
laga ljósastaur við gömlu Dröfn, en bakkað hafði
verið á hann í þarliðinni viku. Var hann hættulegur
gangandi og hjólandi fólki og lítill gulur borði breytti
eflaust ekki miklu.
Starfsfólk HS-Veitna mætti síðan snemma sl.
mánudag til að fjarlægja staurinn og setja upp nýjan
lóðréttan ljósastaur.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er
www.utfararstofa.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

Endurvinnslan hefur opnað flöskumóttöku að
Skútahrauni 11 í Hafnarfirði.
Við viljum bjóða viðskiptavini okkar velkomna í
nýja og tæknivædda móttökustöð okkar með
þrem sjálfvirkum talningavélum sem taka við
heilum drykkjarumbúðum.

Opið virka daga frá 10:00 - 18:00
Laugardaga frá 12:00 - 16:30
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Nýr leikskóli í Skarðshlíð
hefur tekið til starfa

Aðstaða barna og starfsfólks er björt og rúmgóð.

„Minn metnaður er
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð
og persónuleg þjónusta“

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is

Ljósm.: Guðni Gíslason

gríðarlega ánægð með útisvæðið sem
bæði er stórt og spennandi.
Skólinn er bjartur og litríkur og
Berglind sem sjálf býr í Njarðvík, segir
umhverfið afar spennandi og segist hún
hlakka mikið til að starfa fyrir skólann.
Leikskólinn er hluti af Skarðs
hlíðarskóla sem í ár hýsir 1. - 8. bekk en
brátt bætast 9. og 10. bekkur við og má
reikna með að nemendur verði 400-500
auk þess sem tónlistarskóli verður þar
starfandi og íþróttahús.
„Fyrstu íbúarnir í Skarðshlíð fluttu inn
nú í sumar og er ánægjulegt að hugsa til
þess að bæði nýr grunnskóli og leikskóli,
og innan skamms íþróttamiðstöð og
tónlistarskóli, mæti nýbúum hverfisins.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Sl. föstudag var nýr leikskóli í Skarðs
hlíðarskóla formlega opnaður. Þetta er
fjögurra deilda leikskóli fyrir um 80-90
nemendur en fyrst um sinn verða
nemendur mun færri og þrjár deildir
opnar.
Að sögn Berglindar Kristjánsdóttur
leikskólastjóra vantar enn fleiri leik
skólakennara en hún segist vongóð um
að þeir fáist enda nýi leikskólinn mjög
áhugaverður. Áhersla verður lögð á
lýðræði, frumkvæði og lífsgleði í dag
legum samskiptum og að efla leikni og
færni í gegnum leik. Segir Berglind
einnig mikilvægt að aldurshóparnir
blandist, ekki síst í leik en Berglind er

Frítt söluverðmat
sanngjörn söluþóknun
fagljósmyndari

Sími: 896 6076

Berglind Kristjánsdóttir
leikskólastjóri nýja leikskólans.
Þannig mun hverfið að einhverju leyti
byggjast upp í kringum öflugt samstarf
samfélags, skóla, tónlistar og hreyfingar
hér í Skarðshlíðinni og mynda þannig
grunnstoðir sem eru hverju hverfi mjög
mikilvægar og til þess fallnar að gera
það einstakt. Ég vænti þess að innan
skamms þá verði Skarðshlíðarhverfið
ekki bara eitt af bestu byggingarsvæðum
á stór-höfuðborgarsvæðinu heldur einnig
eitt vinsælasta búsetusvæðið,“ sagði
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri Hafn
arfjarðarbæjar, við opnun leikskólans.

Firði, verslunarmiðstöð,
5. hæð (norðurturn), Hafnarfirði

Nýtt sundtímabil
hefst með látum
3. september!

Skráning er hafin á heimasíðu
Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is
Eitthvað fyrir alla:
- Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (2/3-4 ára)
- Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)
- Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“
- Sundæfingar yngri (8-16 ára)
- Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)
Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

styrkir barna- og unglingastarf SH

Skriðsunds
námskeið
fyrir fullorðna

Endurskráning eldri hópa fer einnig fram á www.sh.is
Sundfélag Hafnarfjarðar • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830
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Nýtt hjúkrunarheimili tekið í notkun

SKIPULAGSBREYTING
Á fundi skipulags- og byggingarráðs
18.06.2019 var samþykkt að auglýsa
breytingu á deiliskipulagi Hellnahrauns 2.
áfanga er nær til lóðanna við Breiðhellu 2-6,
í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
123/2010.
Í breytingunum felst að: byggingarreitir húsa við
Breiðhellu 4 og 6 eru stækkaðir og kvöð er sett um
sameiginlega aðkomuleið húsa nr. 2 og 4. Bætt er við
einstefnu útkeyrslu af lóð við Breiðhellu 6. Mænishæð
húsa við Breiðhellu 4 og 6 verði 12,5m í stað 8,5m.
Bindandi byggingarlína húsa er felld niður. Að öðru leyti
gilda áður samþykktir skilmálar skipulagsins.
Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar
Strandgötu 6 og hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu
að Norðurhellu 2, frá 25. 7. - 5.9.2019. Hægt er að skoða
tillögurnar á www.hafnarfjordur.is. Þeim sem telja sig
hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera
athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað
skriflega til umhverfis- og skipulagsþjónustu
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 5. september 2019.
Umhverfis- og skipulagsþjónusta.

585 5500 hafnarfjordur.is

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Rósa Guðbjartsdóttir klippá
borða við nýja hjúkrunarheimilið.
öldrunarþjónusta ehf. annast rekstur nýja vel að áformum stjórnvalda um stórfellda
rýma til ársins
hjúkrunarheimilisins og mun einnig sjá uppbyggingu hjúkrunar
um rekstur 14 dagdvalarrýma sem rekin 2023 og veitti ráðherra umbeðna
heimild. Horft var til þess að brýn þörf er
eru í húsnæði gamla Sólvangs.
fyrir
fleiri
hjúkrunarrými
á
HJÚKRUNARRÝMUM Á
höfuðborgarsvæðinu og eins mun
SÓLVANGI FJÖLGAR UM 34
fjölgunin styrkja rekstrarhagkvæmni
Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði höfðu hjúkrunarheimilisins. Þá er ljóst að þótt
óskað eftir heimild heilbrigðisráðherra til ráðast þurfi í umtalsverðar endurbætur á
að nýta húsnæði gamla Sólvangs undir húsnæðinu munu breytingarnar útheimta
33 hjúkrunarrými til viðbótar þeim 60 mun minna fjármagn en ef nýtt hús væri
sem verða í nýbyggingunni. Erindið féll byggt.

Ljósm.: Guðni Gíslason

brigðisráðherra við opnun heimilisins í
dag.
Nýi Sólvangur er byggður samkvæmt
svokallaðri leiguleið sem felur í sér að
Hafnarfjarðarbær hefur annast fram
kvæmdina að öllu leyti. Fjár
mögnun
framkvæmdanna byggist á samningi
milli ríkisins og bæjarfélagsins um
greiðslur til fjörutíu ára. Hlutdeild
ríkisins svarar til 85% af heildarkostnaði
á móti 15% sveitarfélagsins. Hjúkrunar
heimilið er byggt í samræmi við kröfur
og viðmið um byggingu hjúkrunar
heimila þar sem stærð, skipulag og
aðbúnaður eiga að stuðla að sem bestri
þjónustu við íbúa heimilisins. Sóltún

Ljósm.: Guðni Gíslason

Nýtt og glæsilegt 60 rýma hjúkrunar
heimili, sem leysir af hólmi gamla
Sólvang var formlega opnað í 17. júlí sl.
og eru fyrstu íbúarnir fluttir inn. Gamli
Sólvangur mun áfram gegna hlutverki í
þágu aldraðra og þegar upp er staðið
fjölgar hjúkrunarrýmum á Sólvangi úr
59 í 93.
Húsnæðið var opið almenningi þennan
dag og fjölmenntu bæjarbúar til að skoða
aðstöðuna.
„Þetta er stór dagur fyrir Hafnfirðinga
og nærsveitunga og gleðidagur fyrir
okkur öll sem brennum fyrir bættri þjón
ustu og aðbúnaði fyrir aldraða“ sagði
Svandís
Svavarsdóttir
heil

Ljósm.: Guðni Gíslason

33 hjúkrunarrými verða útbúin í gamla Sólvangi og fjölgar þá hjúkrunarrýmum um 34

Þjálfaralausar
sigruðu stelpurnar
Alþjóðlega knattspyrnuhátíðin Rey
Cup var haldin í Laugardalnum 24. - 28
júlí.
FH stelpurnar í 3. flokki kvenna
langaði að taka þátt í ár en erfiðlega
gekk að fá þjálfara með. Þær létu það
ekki stoppa sig og skráðu sig til leiks,

mættu svo á staðinn þjálfaralausar,
stilltu upp liði og skipulögðu allt sem
þurfi. Þær spiluðu fimm leiki, fengu
ekkert mark á sig en skoruðu 18 mörk.
Þær unnu 4 leiki og gerðu eitt jafntefli
og stóðu að lokum uppi sem
sigurvegarar í B-riðli 3. flokks kvenna.
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SUMARÚTSALA
Í MÚRBÚÐINNI
%
25
%
25%10 - 50
AFSLÁ

AFSLÁTTUR

30%

5.393

AFSLÁTTUR

Áður kr. 7.190

TTUR

AFSLÁTTUR

Deka Pro þakmálning rauð 10 lítrar

7.493

6.743
Áður kr. 8.990

AFSLÁ

25%

LÁTTUR

TAFS
TUR

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar

Deka Projekt 10 innimálning,
9 lítrar (stofn A)

10-50%

Kaliber
Black II
gasgrill

Áður kr. 9.990

Landora tréolía
Col-51903 3 lítrar

Lavor Vertico 20
háþrýstidæla

1.743

3 brennarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm

27.885
Áður kr. 42.900

35%

Orka: 2100W- 230V-50Hz
Hámarksþrýstingur:
140 bör Max
Vatnsflæði: 400 L/klst. Max

Áður kr. 2.490

AFSLÁTTUR

25% 22.493 Kaliber
Ferðagasgrill

LLA-308
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m

AFSLÁTTUR

16.712

Áður kr. 29.990

Áður kr. 20.890

20%

AFSLÁTTUR

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

31.430
MOWER CJ18

2.312
15 metrar 2.952 Áður kr. 3.690
25 metrar 4.392 Áður kr. 5.490
50 metrar 7.992 Áður kr. 9.990
Áður kr. 995
Áður kr. 895

20%

AFSLÁTTUR

Sláttuvél m/drifi, BS 6,0 hp Briggs&Stratton
mótor. Rúmtak 163 CC, skurðarvídd
53cm/21”, sjálfknúin 3,4 km/klst.,
safnpoki að aftan 70 L, hliðar
útskilun, skurðhæð og
staða 25-80mm/8

20%

30%

AFSLÁTTUR

Riga salerni með setu
m/ vegg- eða gólfstút

Þýsk
gæði

19.192
Áður kr. 23.990

20%

AFSLÁTTUR

20%

AFSLÁTTUR

31.112

AFSLÆTT

BoZZ sturtuklefi

ferkantaður m/stöng,
blöndunartækjum og
brúsu
80x80x200
90x90x200 47.992

Áður kr. 59.990

Áður kr. 38.890

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður

Selhellu 6.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

20-30%I

20%

Áður kr. 54.990

Þýsk gæðavara

MIKIÐ ÚRVAOLG
AF PARKETIEÐ
FLÍSUM M

AFSLÁTTUR

43.992

CERAVID SETT WC - kassi,
hnappur og hæglokandi seta.

Reykjanesbær

MOWER CJ21G

AFSLÁTTUR

796

Einnig 200 lítra 10 stk. kr. 716 (65my)

Áður kr. 24.590

Áður kr. 74.900

BS 3,5hp Briggs&Stratton
mótor, rúmtak 125 CC, skurðarvídd
46cm/18”. Safnpoki að aftan 60 L,
skurðhæð og staða 25-80mm/10

Áður kr. 2.890

19.672

59.920

Áður kr. 44.900

Kapalkefli 3FG1,
5 10 mtr

25 stk. 110 lítra ruslapokar

2 brennarar (5kW)
Grillflötur 53x37cm

Fyrirvari um prentvillur.
Tilboðin gilda í öllum verslunum
Múrbúðarinnar meðan birgðir endast.

Flísar
Gólf- og veggflísar
verð frá 950 kr./m2

Harðparket
8mm verð frá 1.183 kr/m2 (AC4)
12mm verð frá 1.868 kr/m2 (AC5)

Wineo Vínilparket
Verð frá 4.392 kr/m2
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ÍÞRÓTTIR
KNATTSPYRNA:
14. ágúst kl. 18, Kaplakriki
FH - KR, bikarkeppni karla
16. ágúst kl. 18, Þórsvöllur
Þór - Haukar, 1. deild karla
18. ágúst kl. 18, Kaplakriki
FH - Fylkir, úrvalsdeild karla
19. ágúst kl. 18, Ásvellir
Haukar - ÍA, 1. deild kvenna
19. ágúst kl. 18, ÍR völlur
ÍR - FH, 1. deild kvenna

Golf

Guðrún
Brá
Íslands
meistari

SKIPULAGSBREYTINGAR
Samkvæmt 2.mgr. 36. gr. skipulagslaga
nr.123/2010, er auglýst til kynningar
lýsing vegna aðal- og deiliskipulagsbreytinga er nær til hluta svæðis innan
Vallahverfis vegna nýrrar stofnlagna.

ÚRSLIT KVENNA:
FH - Grindavík: (þriðjudag)
Fjölnir - FH: 0-7
Haukar - Augnablik: 2-0
FH - Tindastóll: 4-4
Þróttur R. - Haukar: 4-0
FH - ÍA: 3-1
Tindastóll - Haukar: 0-1
FH - Afturelding: 3-1
ÍR - Haukar: 0-1
Haukar - Grindavík: 4-0
Augnablik - FH: 0-1
ÚRSLIT KARLA:
Valur - FH: 2-3
Haukar - Magni: 1-2
FH - ÍA: 1-0
Þróttur R. - Haukar: 4-2
KA - FH: 1-0
Haukar - Fram: 2-1
HK - FH: 2-0
Haukar - Fjölnir: 1-5
Víkingur Ó. - Haukar: 2-0
ÍBV - FH: 1-2
Haukar - Grótta: 2-2
sport@fjardarfrettir.is

Í aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 er ekki gert ráð
fyrir þessari stofnlögn og því þarf að gera breytingu á
aðalskipulagi samhliða breytingu á deiliskipulagi á
svæðinu. Lögnin mun að mestu liggja meðfram
núverandi gönguleiðum og vegum fyrir utan þar sem hún
fer yfir hverfisverndarsvæði er falla undir Hva9 og Hva8.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili
varð Íslandsmeistari í golfi, annað árið í
röð þegar hún lauk keppni á 281 höggi,
eða 3 undir pari, 7 höggum á undan
næsta keppandi og var sigurinn því
öruggur.
Í karlaflokki sigraði Guðmundur
Ágúst Kristjánsson, GR, kærasti Guð
rúnar Brár. Rúnar Arnórsson úr Keili
varð í 2.-4. sæti.

Verklýsingin mun vera aðgengileg á hafnarfjordur.is frá
og með 15. ágúst nk.
Í framhaldi verður haldinn íbúafundur þar sem farið
verður yfir með hvaða hætti fyrirhuguð lögn muni liggja
um hverfið og framkvæmdatími verkefnisins.
Íbúar eru hvattir til að mæta á fundinn og kynna sér
fyrihugaðar breytingar á skipulagi ásamt þeim
framkvæmdum sem áætlað er að hefja á næsta ári 2020.
Fundurinn verður haldinn að Norðurhellu 2, þann 22.
ágúst kl.17-18:30.

Ljósm.: keilir.is

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

585 5500 hafnarfjordur.is

ÚRVALSDEILD KARLA
FÉLAG
L U J T
1 KR
16 11 3 2
2 Breiðablik
16 9 2 5
3 FH
16 7 4 5
4 HK
16 7 3 6
5 Stjarnan
16 6 6 4
6 Valur
16 7 2 7
7 ÍA
16 6 4 6
8 Víkingur R.
16 4 7 5
9 Fylkir
15 5 4 6
10 KA
16 6 1 9
11 Grindavík
15 3 8 4
12 ÍBV
16 1 2 13

MÖRK NET STIG
35 : 20 15 36
31 : 19 12 29
22 : 23 -1 25
23 : 18 5 24
26 : 24 2 24
28 : 24 4 23
21 : 19 2 22
25 : 26 -1 19
23 : 26 -3 19
23 : 28 -5 19
12 : 16 -4 17
12 : 38 -26 5

1. DEILD KVENNA
FÉLAG
L U
1 Þróttur R.
12 10
2 FH
12 9
3 Afturelding
12 6
4 Tindastóll
12 6
5 Haukar
12 6
6 Grindavík
12 3
7 Augnablik
12 4
8 ÍA
12 3
9 Fjölnir
12 3
10 ÍR
12 0

J T
0 2
2 1
2 4
1 5
0 6
5 4
2 6
4 5
3 6
1 11

MÖRK NET STIG
49 : 9 40 30
38 : 15 23 29
23 : 14 9 20
31 : 31 0 19
16 : 13 3 18
18 : 21 -3 14
9 : 13 -4 14
14 : 16 -2 13
16 : 29 -13 12
3 : 56 -53 1

1. DEILD KARLA
FÉLAG
L U
1 Fjölnir
16 10
2 Þór
16 9
3 Grótta
16 8
4 Leiknir R.
16 8
5 Víkingur Ó.
16 6
6 Fram
16 7
7 Keflavík
16 6
8 Þróttur R.
16 6
9 Afturelding
16 5
10 Haukar
16 3
11 Magni
16 3
12 Njarðvík
16 3

J T
4 2
4 3
6 2
2 6
6 4
2 7
4 6
3 7
2 9
5 8
4 9
2 11

MÖRK
34 : 15
28 : 16
34 : 24
28 : 24
17 : 13
24 : 26
22 : 21
32 : 24
21 : 30
22 : 32
18 : 42
16 : 29

NET STIG
19 34
12 31
10 30
4 26
4 24
-2 23
1 22
8 21
-9 17
-10 14
-24 13
-13 11

Hafnarfjarðarbær
dæmdur
skaðabótaskyldur
Arkitektastofa á rétt á bótum
Héraðsdómur Reykjaness dæmdi að
Hafnarfjarðarbær beri skaðabótaábyrgð
á því fjártjóni sem Hornsteinar ehf.,
kann að hafa beðið vegna missis
hagnaðar, sem þeir hefðu notið hefði
ekki komið til ákvörðunar Hafnarfjarð
arbæjar um að ganga ekki til samninga
við Hornsteina um hönnun og ráðgjöf
fyrir Hamra
nesskóla (Skarðshlíðar
skóla) 2010. Var lausn Hornsteina talin
hagstæð
ust en fjárhagslegar ástæður
höfðu leitt til tafa að sögn fulltrúa
bæjarins sem upplýsti að gengið yrði
frá samningi um leið og hagur sveitar
félagsins vænkaðist. það gerðist greini
lega ekki á næstunni og engin svör
fengust við fyrirspurnum . 18. febrúar
2017 auglýsti Hafnarfjarðarbær svo
alútboð vegna Skarðshlíðarskóla en

fyrra útboðið var lokað útboð vegna
hönnunar og ráðgjafar.
Í kærunni benti stefnandi, Hornsteinar
ehf., á að Hafnarfjarðarbær hafi aldrei
formlega tilkynnt að tilboðinu yrði ekki
tekið eða að öllum tilboðum væri
hafnað. Taldi stefnandi að tjón sitt væri
á bilinu 47 - 74 milljónir kr.
Telur dómurinn að stefnandi hafi sýnt
nægjanlega fram á að hann hafi borið
tjón af vegna athafnaleysis stefnda.
Verða dómkröfur stefnanda því
teknar til greina og viðurkennd skaða
bótaskylda stefnda vegna missis hagn
aðar sem stefnandi hefði notið, hefði
ekki komið til ákvörðunar stefnda um
að ganga ekki til samninga við stefn
anda. Hafnarfjarðarbær var dæmdur til
að greiða Hornsteinum ehf. 5 millj. kr. í
málskostnað.

Íslandsmeistaraparið í golfi, Guðrún
Brá Björgvinsdóttir úr Keili og
Guðmundur Ágúst Krisjánsson, GR.

STARFSFÓLK
ÓSKAST Í SAL
Leitum að hressum
einstaklingi í hlutastarf.
1-2 kvöld í viku og önnur hver
helgi. Hentar vel með skóla.
18 ára og eldri.
Reynsla er kostur.
Umsókn: info@vonmathus.is

Sorptunnuþrif
Þrif og sótthreinsun á sorptunnum og
sorpgeymslum.
Fyrir alla, einbýli, fjölbýli og fyrirtæki.
Hafðu samband í síma 777 8656.

Garðaþjónusta
Garðsláttur, garðvinna. Vanur maður, góðar
vélar. Hagstætt verð. Geri tilboð.
Upplýsingar í s. 845 2100.
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DOMINOS.IS

www.fjardarfrettir.is

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.
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8 www.fjardarfrettir.is
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Bláir
bruna
hanar

Boltinn í beinni og
lifandi tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir samkvæmi stærri
og smærri hópa.
Happy Hour alla daga kl. 15 - 19
og fleiri flott tilboð á barnum.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Íbúar Hafnarfjarðar hafa væntanlega
tekið eftir því að verið er að mála alla
rauðu brunahanana dökk bláa. Bregður
víst mörgum í brún enda flestir vanir
þeim rauðu.
Ástæðan mun vera samræming við
evrópskar reglur. Ekki er vitað að sektir
lægju við, væru þeir ekki málaðir bláir
en mörgum finnst brunahanarnir verða
minna áberandi en áður.

Flatahrauni 5a

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði
sími 578 0200

