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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

Stofnuð 1983

FLÉTTUVELLIR 18 ÁLFASKEIÐ 80 NORÐURBAKKI 9C

223 m² 80  millj. kr. 145 m² 66,7 millj. kr.142 m² 43,9 millj. kr.
Fallegt einbýli á einni hæð sérlega 
vel staðsett í rólegri botnlanga 
götu.  
Lóð falleg og fullfrágengin, 
hellulagt bílaplan  

Falleg og björt 5 herbergja 
endaíbúð á efstu hæð (3ju) með 
bílskúr. Tvennar svalir, góð 
staðsetning, útsýni. 
Laus strax. 

Glæsileg nýleg  4-5 herbergja íbúð 
á 2. hæð. Lyftuhús.  
Stæði í bílahúsi fylgir. 
Frábær staðsetning.  
Tvennar svalir og útsýni.

Rauðu strikin tákna lokunina. Neðst til hægri er skíðasvæðið.
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Bæjarráð fellst á að 
loka Bláfjallavegi
Telur þó þörf á frekara umhverfis- og áhættumati 

Bæjarráð hefur fallist á erindi 
Vega  gerðarinnar um að syðri 
hluta Bláfjallavegar verði lok að 
að sinni vegna vatns vernd ar
sjónarmiða, frá Leiðarenda 
austur að veginum frá Vestur
landsvegi að Bláfjöllum. Að 
mati bæjarráðs er þörf á frek ara 
umhverfis og áhættumati á 
vegarkaflan um og er óskað 
eftir því að umhverfis og 
framkvæmda ráð láti vinna slíkt 
mat sem liggi fyrir í síðasta lagi 
fyrir árslok 2021. Að því loknu 
verði teknar ákvarð  anir um 
framtíð veg arins. Bæjarstjórn 
hafði vísað málinu til bæj ar ráðs 

en upp haflega var málið tekið 
upp hjá skipulags og bygg
ingar ráði 29. janúar sl. en 
bæjar búum hefur hvergi verið 
gef inn kostur á að segja sitt álit 
en vegurinn styttir leið skíða . 

fólks af Völlum um 11 km 
hvora leið en lengi hefur verið 
kallað eftir vetrarþjónustu á 
þessum hluta Bláfjallavegar.

Sjá nánar á um ástæðu 
lokunarinnar á fjardarfrettir.is
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opnun  
í Firði

Það verður líf og fjör á föstu
daginn í Firði þegar verslanir 
bjóða upp á fjölbreytt tilboð, 
vörukynningar og smakk. Opið 
verður til kl. 22 og lifandi tónlist 
hljómar í verslunarmiðstöðinni 
frá kl. 18 og fram eftir kvöldi en 
lýkur með trúbadorstemmningu 
á RIF Restaurant undir miðnætti. 
Fjörður býður nýjar verslanir 
velkomnar en í sumar bættust við 
Norðurljósahljóðtækni og 
Steinprýði og á föstudaginn mun 
Mistress svo opna, glæsileg ný 
verslun með undirfatnað. Þá 
verða POPUP verslanir í 
heimsókn og vel þess virði að 
kíkja við og sjá hvað þar er að 
finna. 

KISS FM verður í beinni 
útsendingu úr Firði kl. 15:3018.

Hafnarfjörður

Hafnarfjörður

http://www.fjardarfrettir.is
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Nú styttist í hið árlega Flensborgarhlaup sem er 
orðinn stór viðburður hér í Hafnarfirði sem allir í 
fjölskyldunni geta tekið þátt í. Hlaupið verður 
þriðjudaginn 17. september kl. 17.30.   

Boðið er upp á þrjár vegalengdir, 5 km og 10 km 
með tímatöku og 3 km án tímatöku. Hlaupið hefst á 
Strandstígnum gegnt íþróttahúsinu við Strandgötu og 
hlaupið er út á Álftanesveg og til baka í 10 km 
hlaupinu. Aðrir snúa fyrr við.

Veitt verða verðlaun fyrir þrjú fyrstu sætin í kvenna 
og karlaflokki. Aldursflokkar eru tveir: 17 ára og 
yngri og 18 ára og eldri. Einnig verða mörg glæsileg 
útdráttarverðlaun en verðlaunaafhending hefst kl 
18.30 í safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju, en þar 
verður einnig heitt á könnunni og næring fyrir hlaup
ara að hlaupi loknu.

Skráning er á hlaup.is til kl. 12 á hádegi á hlaupadegi. 
Ekki er hægt að skrá sig á staðnum en afhending 

keppnisgagna hefst kl 16 á hlaupadegi í Safnaðar
heimili Hafnarfjarðarkirkju.

Allur ágóði af hlaupinu rennur til góðgerðarmála og 
í ár rennur ágóði þess óskiptur til Bergsins Headspace, 
sem er stuðnings og ráðgjafasetur fyrir ungmenni 25 
ára og yngri.

Starf við hlaupið er unnið í sjálfboðavinnu af starfs
fólki og nemendum Flensborgarskólans með dyggum 
stuðningi frá Hlaupahópi FH, Skokkhópi Hauka og 
Hafnarfjarðarbæ.  

Sunnudagur 8. september

Messa kl. 17
Prestur: Sr. Arnór B. Blomsterberg. 

Organisti: Kári Allansson.

Saga sögð af Kaín og Abel, Guðspjall, 
safnaðarsöngur, bænir. 

Heitur kvöldmatur eftir messu. 

Verið öll hjartanlega velkomin! 

 www.astjarnarkirkja.is

Alþingi Íslendinga samþykkti 
að innleiða þriðja orkupakkann 
svokallaða og var andstaða 
meðal þingmanna ekki mikil. 
Hins vegar var mikil andstaða 
meðal gesta á pöllum Alþingis 
enda hefur hart verið tekist á um 
hvaða afleiðingar samþykki 
okkar getur haft.

Það er í raun ótrúlegt að í upplýstu þjóðfélagi sem 
okkar að ekki skuli vera hægt á sannfærandi hátt að 
fá staðfestingu á því hvað innleiðing þessa pakka 
þýðir. Að vel metnir einstaklingar skuli geta komist 
að algjörlega andstæðum niðurstöðum er hreint 
með ólíkindum og ef ég fengi að ráða, þá léti ég 
þjóðina njóta vafans. Það hefur enginn getað 
sannfært mig um að innleiðing þessa pakka geti 
ekki leitt til þess að raforkuverð til almennings muni 
hækka komi til þess að sæstrengur verði lagður frá 
landinu. Verði það gert munu markaðslögmál gilda 
um raforkuverðið og þá er hætta á að við, 
almenningur, munum geta setið í súpunni og búin 
að tapa þeim lífsgæðum sem fylgja lágu raforku
verði.

En þetta á við um svo margt í þjóðfélaginu og ég 
hef oftsinnis nefnt hér skipulagsmálin í Hafnarfirði. 
Fólki er talin trú um að þetta verði allt í himna lagi 
en síðar kemur í ljós að gefið hefur verið grænt ljós 
á hluti sem enginn vildi nema lóðarhafi einn.

Vönduð framsetning á upplýsingum og vandað 
mat á afleiðingum af ákvörðunum er lykilatriði í 
samstarfi við íbúana.

Bæjarráð hefur samþykkt að leyfa lokun á 
Bláfjallavegi með vatnsvernd að leiðarljósi. Svo 
heppilega vill til að hellirinn Leiðarendi sem laðar 
til sín tugþúsund ferðamenn í stórum rútum með 
stóra olíutanka er sagður utan hættusvæðis og því 
heimilt að aka að honum. Venjulegir bílar með litla 
tanka mega skyndilega ekki aka um veginn, hvað 
þá rafbílar, þó engin bráðahætta steðji að skv. svari 
formanns bæjarráðs sem bæjarstjórn afhenti fullt 
vald í málinu. Þessi vegur hefur verið notaður í 
áraraðir og engin mengunarslys hafa verið á þeim 
kafla sem nú á að loka. Skíðaunnendur á Völlum 
þurfa að aka 22 km aukalega til að komast á skíði, 
þegar vegurinn er fær en nær hefði verið að tryggja 
vetrarþjónustu og viðhald á veginum.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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 

Sunnudagur 8. september

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11
Sr. Jón Helgi og Guðmundur organisti 

leiða messuna.
Bylgja Dís sér um fjölbreytta dagskrá 

fyrir börnin.
Hressing á eftir.

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

Sunnudagurinn 8. september:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldmessa kl. 20

Upplýsingar um kórastarf fyrir börn og 
unglinga má finna á Facebook síðu 
kirkjunnar Fríkirkjan í Hafnarfirði.  

Miðvikudagur:  
Foreldramorgnar kl. 10 í safnaðarheimili 

Fimmtudagur:  
Krílasálmar kl. 10:30 í kirkjunni 

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 8. september

Fjölskylduhátíð kl. 11
Umsjón: 

Margrét Lilja Vilmundardóttir 
og Pétur G. Markan
Hressing eftir stundina

. 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

Flensborgarhlaupið 17. sept
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KOMDU Í 
HANDBOLTA

Handboltavertíðin hjá FH er komin á fullt skrið. 
Skemmtileg íþrótt og frábær félagsskapur.

Æfingatöfluna má finna á www.fh.is.  
Nánari upplýsingar: sigurgeirarni@fh.is.

FRÍTT FYRIR NÝJA IÐKENDUR AÐ PRÓFA 
NÚNA Í SEPTEMBER! 

Mátunardagur yngri flokka verður í Kaplakrika á 
sunnudaginn frá kl. 15-17, fyrir Evrópuleik FH og HC Vise. 
Ný PUMA keppnistreyja fylgir æfingagjöldum.

VIÐ ERUM FH!

Endurskráning eldri hópa fer einnig fram á www.sh.isstyrkir barna og unglingastarf SH

Nýtt sundtímabil  
hefst með látum  
3. september!

Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

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)

Sundfélag Hafnarfjarðar  • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830

Skriðsunds
námskeið  

fyrir fullorðna
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tengja svæðið við borgarlínu. Sólríkasta 
svæðið er tekið frá fyrir bílastæði.

Suðurlandsbraut    
- hugmyndasam keppni
Hér er til samanburðar sigurtillaga í 

hug mynda samkeppni við Suðurlands
braut (reitur áður kenndur við Orkuhúsið). 
Blönduð byggð með 450 íbúðum. Dökka 

svæðið fyrir miðju er almenningsrými 
fyrir gangandi sem flæðir að borgarlínu 
og opnum grænum svæðum milli húsa. 
Samsíða bílastæði tryggir aðgengi 
viðskiptavina að þjónustu. 

Jón Ingi er oddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn.
Óli Örn er varamaður Viðreisnar í 
Skipulags og byggingarráði.

Hraunin í Hafnarfirði eru eitt af þremur 
svæðum sem mynda hina hafnfirsku 
borgarlínukeðju. Í kjölfar Hraunanna 
kemur miðbærinn og þar á eftir hafnar
svæðið. Á þessum svæðum er einstakt 
tækifæri til þess að byggja upp  nútíma
lega, þétta og blandaða byggð sem hefur 
á sér annan brag og  nútímalega sam setn
ingu samgöngumáta en almennt á höfuð
borgarsvæðinu. 

Forvinnan að uppbyggingu á Hraunum 
var góð og fagleg þar sem unnið var ítar
legt rammaskipulag með metnaðar
fullum markmiðum um vandaða byggð. 
Nýverið var lögð fram deiliskipulags til
laga að fyrsta reitnum á svæðinu: Gjót
urnar. Sú skipulagstillaga er harkaleg 
Ubeygja frá fyrri tillögu.

Helstu breytingarnar  eru: 
 Hæðir húsa eru stórauknar, úr fjögurra 

til sex hæða byggð upp í tíu hæðir. Þetta 
eykur skuggamyndun á svæðinu og 
minnkar lífsgæði bæði íbúa og gesta. 

 Rými fyrir verslun og þjónustu er 
skert verulega sem minnkar gæði byggð
arinnar þar sem þar verða í kjölfarið færri 
vinnustaðir og minni þjónusta. 

 Bílastæðamagn er fjórfaldað. Hér er 
notast við úthverfaviðmið og horfið frá 
hug myndafræði borgarlínu. 

 Einkabíllinn er settur í fyrsta, annað 
og þriðja sætið í hverfinu. Annað er skör 
neðar. 

Samgöngumiðað skipulag miðar að 
því að gera umhverfið mannvænt þannig 
að gangandi vegfarendur fá besta rýmið, 
þá hjólandi, svo notendur almennings
sam ganga, því næst vöruflutningar og 
loks er einkabíllinn í fimmta sætinu. 
Bílmiðað skipulag, eins og ofangreint er 
andstæða þess. 

Á suðurhlið reitsins til móts við borgar
línu og síðdegissól er nær ekkert svæði 
fyrir gangandi vegfarendur. Gang brautir 
eru þröngar 80 cm ræmur. Þar á eftir 
kem ur bílastæði þar sem bílar skaga inn 
á gang brautina, þá kemur auka akvegur 
fyrir bílastæði, annað bílastæði og þá 
loks almennilegur göngu/hjólastígur. 
Fram kemur í útskýringu að einhvers 
stað ar langt inn í framtíðinni komi 
einhvern tímann borgarlína. 

Þetta skipulag er yfirlýsing um að ann
að hvort verði ekki biðstöð borgarlínu 
fyrir framan þetta svæði eða að Hafnar
fjörður ætli sér að byggja umtalsvert verri 
umgjörð um borgarlínu en önnur sveitar
félög á höfuðborgarsvæðinu. 

Til þess að gera lesendum auðveldara 
að glöggva sig á muninum á vönduðum 
þéttingarreit við  borgarlínu og því sem 
Hafnfirðingum er boðið upp á í Gjótunum 
er rétt að skoða til samanburðar  sam
keppnistillögu um uppbyggingu í kring
um Orkuhúsið í Ármúla. Í Ármúlanum 
sést hvar uppbyggingin liggur að 
borgarlínu og gangandi vegfarendum er 
gefið rými til athafna.  Í skipulagstillögu  
um Gjóturnar er gangandi vegfarendur 
því sem næst úthýst. 

Hafnfirðingar eiga betri bæ skilið en 
þessi skipulagstillaga býður upp á. Von

andi verður beygt af núverandi villuslóð 
og stigin gætnari spor með hag 
framtíðaríbúa bæjarins í huga. 

Skipulagstillaga - Gjótur
Skipulagstillaga að þéttingarreit 

borgarlínu í Hafnarfirði. Blönduð byggð 
með 485 íbúðum. Bílastæði og akbraut 
býr til skjaldborg utan um verslanir og 
gerir svæðið óaðgengilegt og óaðlaðandi 
fyrir gangandi, hjólandi, farþega 
almenningssamgangna og raunar líka 
akandi. Engin tilraun gerð til þess að 

Loksins, loksins..
Á síðasta bæjarstjórnarfundi var 

samþykkt að úthluta lóðinni Stuðla
skarði 24 til Landssamtaka Þroska
hjálpar til byggingar búsetukjarna fyrir 
fatlað fólk. Þar með lýkur sex ára langri 
bið og baráttu fólksins fyrir 
fullnægjandi búsetuúrræði 
fyr ir börnin sín, sem nálgast 
nú þrítugsaldurinn. Að baki 
þessu verkefni stendur rekstr
ar  félagið Vinabær sem er 
hluta félag í eigu íbúanna og 
hefur þann tilgang að sjá um 
byggingu og þjónustu hús
næðisins að Stuðlaskarði. 
Markmið félagsins er að efla 
þjónustu, styrkja sjálfstæði 
íbúanna og mæta félagslegum þörfum. 
Íbúarnir og aðstandendur þeirra eiga 
hrós skilið fyrir framtakið og vandaðan 
undir búning. Verkefnið hefði átt að 
vera átt að vera komið til framkvæmda 
fyrir löngu en betra er seint en aldrei.

BREYTUM 
FORGANGSRÖÐUNINNI
Það er sjálfsögð krafa að fólk með 

fötlun njóti búsetuúrræða sem hæfa 
aðstæðum og hafi aðgang að sérsniðinni 
þjónustu. Hér eru í húfi réttindi og 
lífskjör fatlaðs fólks. Það er pólitíkin 
sem ber ábyrgð á því að ekki er 
forgangs raðað í þágu þeirra sem minnst 
mega sín – og verða svo oft útundan. 
Því miður er þetta ekki eina dæmið um 
baráttu fólks við kerfin og kerfislægan 
vanmáttinn til að bregðast skjótt við 

knýjandi aðstæðum. Fleiri eru í brýnni 
þörf og eru á biðlista eftir félagslegu 
húsnæði. Samkvæmt svörum við fyrir
spurnum fulltrúa Samfylkingarinnar í 
fjölskylduráði á síðast ári, þá voru þá 56 

fatlaðir ein stakl ingar á biðlista 
eftir félagslegu hús næði og 
þar af 28 taldir í brýnni þörf 
og meðalbiðtíminn sex ár. 
Þetta er fólk sem vill flytja að 
heiman og er í þörf fyrir betri 
þjónustu sem það fær aðeins 
með sjálfstæðri búsetu. Hér 
þarf að standa vak tina og það 
er á ábyrgð kjörinna fulltrúa í 
bæjarstjórn.

EYÐUM BIÐLISTUM
Það er mikið álag á foreldrum fatlaðra 

barna sem þurfa sértæk úrræði og 
þjónustu. Fólk á ekki að þurfa að bíða í 
mörg ár eftir húsnæði eða standa í 
langri og erfiðri í baráttu fyrir 
sjálfsögðum réttindum. Vandinn er stór 
og við eigum að setja það í forgang að 
eyða biðlistum og styðja við góðar 
hugmyndir. Þær mega ekki sofna í 
flókinni stjórnsýslu. Þá skiptir öllu að 
eiga traust samstarf og samráð við þá 
sem eiga í hlut svo hægt sé að móta 
úrræðin og þjónustuna þannig að nýtist 
sem best og uppfylli skilyrði mann
réttinda. Hér er stigið skref í þá átt, en 
betur má ef duga skal.

Höfundur er varabæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar

Stefán Már 
Gunnlaugsson

hafnarfjordur.is585 5500

STYRKIR FYRIR FATLAÐ FÓLK
VEGNA NÁMSKOSTNAÐAR OG TÆKJAKAUPA
Hafnarfjarðarbær vekur athygli á möguleika fatlaðs 
fólks sem þarfnast sértæks stuðnings vegna fötlunar 
sinnar til að sækja um styrki skv. 25. grein laga nr. 
38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir.

Styrkurinn er ætlaður til félagslegrar hæfingar og 
endurhæfingar sem miði að því að auðvelda fötluðu fólki 
að skapa sér atvinnu. Forsendur fyrir styrknum eru að 
eiga lögheimili í Hafnarfirði, hafa náð 18 ára aldri og vera 
með varanlegt örorkumat.

Opið er fyrir umsóknir frá 1. - 30. september 2019. 
Umsóknarform  er að finna á MÍNAR SÍÐUR.
Nánar á www.hafnarfjordur.is 

Óli Örn 
Eiríksson

Jón Ingi 
Hákonarson

Glapræði í Gjótunum
Meirihlutinn í Hafnarfirði setur borgarlínu á ís

Sigurtillaga á reit við Suðurlandsbraut í Reykjavík.
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Getur bætt við sig nýjum 
félögum í allar raddir

Fyrsta æfing miðvikudaginn  
4. september kl. 16-18

Æfingar eru í Hraunseli 
Skemmtilegur hópur sem æfir einu í viku  

á miðvikudögum kl. 16-18
Raddæfingar verða mánudaga kl. 11-12

Áhugasamir hafi samband við kórstjóra 
Kristjönu Þórdísi Ásgeirsdóttir í síma 699 8191

Gaflarakórinn
kór eldri borgara í Hafnarfirði 

Í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá því 
að byrjað var að framleiða ál á Íslandi 
efndi Rio Tinto til fjölskylduhátíðar í 
álverinu í Straumsvík síðasta  laugardag.

Áhuginn var mikill og öll bílastæði 
við álverið fylltust fljótt og fólk varð að 
leggja bílum sínum við Ásvelli og taka 
strætó þaðan í boði álversins.

Fólk gat farið í strætóferð um svæðið 
með leiðsögn og gengið um tækni
væddan steypu skálann, hægt var að 
kíkja inn í einn kerskálann auk þess 
sem hægt var að skoða hin ýmsu tól og 
tæki sem notuð eru við álframleiðsluna. 
En að sjálfsögðu var boðið upp á 
skemmtun, kassabílarallý, hoppukastala 
og Lúðrasveit Hafnarfjarðar blés og 
blés á meðan gestir fengu sér grillaðar 
pylsur og gos. Afmæliskaka var að 
sjálfsögðu í boði og rúsínan í pylsu
endanum fyrir a.m.k. yngri kynslóðina 

voru þau Villi vísindamaður og Ronja 
ræningjadóttir.

Virtist mikil ánægja vera með daginn 
enda var stöðugur straumur af fólki á 

svæðið. – Fleiri myndir frá afmælis
hátíðinni má finna á fjardar frettir.is

Fjölmenni á 50 ára álversafmæli
Bæjarbúar og fleiri gestir áhugasamir um starfsemi álversins í Straumsvík

Oddfellowreglurnar á Íslandi voru 
með opið hús sl. sunnudag til að kynna 
reglustarfið. Opið hús var í Oddfellow
húsinu í Hafnarfirði þar sem m.a. kom 
fram að Oddfellowreglurnar á Íslandi 
hafi gefið 158 milljónir kr. sl. 12 
mánuði til góðgerðarmála.

Regludeildirnar í Hafnarfirði ákváðu 
að sameinast, ásamt Styrktar og 
líknarsjóði Oddfellow, um stóra gjöf í 

tilefni af 200 ára afmæli Oddfellow
reglunnar. Varð fyrir valinu að styrkja 
Heilsu gæsluna í Firði, Heilsugæsluna á 
Sólvangi og Heilsugæsluna í Garðabæ 
og fær hver stöð tæki að verðmæti 3 
milljónum kr. Kom fram í máli Hafdísar 
Stefánsdóttur sem afhenti gjafirnar að 
reglusystkini í Hafnarfirði væru afar 
stolt yfir þessari gjöf.

Fleiri myndir á fjardarfrettir.is

Oddfellowreglan 
styrkti 

heilsugæsluna
Tilkynnt á opnu húsi í tilefni af 200 ára afmæli

Hafdís Stefánsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir og Telma Árnadóttir Firði og 
Anna Margrét Guðmundsdóttir frá Heilsugæslunni Sólvangi.
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Starfsfólk álversins svaraði 
spurningum fróðleiksfúsra gesta.

Steypuskálinn þótti áhugaverður enda fjölmörg flott tæki þar.
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KNATTSPYRNA: 
5. sept. kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar  Njarðvík, 1. deild karla

6. septkl. 17, Þróttarvöllur, 
Þróttur R. - FH, úrvalsdeild kvenna

6. sept. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Fjölnir, 1. deild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Stjarnan  FH: 13

Leiknir R.  Haukar: 20

HANDBOLTI: 
4. sept. kl. 17, Selfoss, 

Selfoss - FH, Meistarkeppni karla

7. sept. kl. 16, Tékkland 
Talent M.A.T Plzen -Haukar.

8. sept. kl. 17, Kaplakriki, 
FH  HC Vise BM, EHF keppni karla

ÚRSLIT:
Haukar  Talent M.A.T: 2025

HC Vise MB  FH: 2727

ÍÞRÓTTIR AUGLÝST EFTIR EIGENDUM BÁTA

Hafnarfjarðarhöfn skorar á þá sem eiga og/eða gera tilkall til þeirra báta sem myndir eru birtar 
hér af og staðsettir eru í uppsátri við Flensborgarhöfn, að hafa samband við hafnar  skrifstofuna 
Óseyrarbraut 4, sími 414 2300 fyrir lok september mánaðar 2019 í síðasta lagi.
Bátarnir verða fjarlægðir af starfsmönnum hafnarinnar að lokn um framangreindum fresti á 
kostnað eiganda og/eða umráða  manns. Áréttað skal að hafnarstjóra er heimilt að selja 
viðkomandi báta til lúkningar á kostnaði, sbr. 4. mgr. 9 gr. Hafnarreglugerðar fyrir Hafnarfjarðar-
höfn nr. 432/2012. Auk þess er áskilinn réttur til að farga viðkomandi bát sé hann talinn verðlaus.

2. september 2019
Hafnarstjórinn í Hafnarfirði

PORT OF HAFNARFJORDUR

Húsið Strandgata 17 er lítið hús með 
viðbyggingum. Það er friðað vegna 
aldurs en gert hafði verið ráð fyrir því í 
deiliskipulagi miðbæjarins frá 2001 að 
það viki fyrir uppbyggingu á lóðinni. 

Eigendur hússins sóttu um lóðina 
Hverfisgötu 12 og óskuðu eftir heimild 
til að fá að flytja húsið þangað. Húsa
friðunarnefnd mælir ekki gegn flutningi 
hússins þó sú meginregla gildi að hús 
beri að varðveita á sínum upprunalega 
stað. Rök fyrir flutningi hússins eru 
m.a. þau að það njóti sín betur í skipu
lagi innan um önnur eldri hús en á 
nú ver andi stað, í návígi við stórar 
opinberar bygg ingar.

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum í 
síðustu viku að úthluta eigendum 
hússins, lóðina Hverfisgötu 12 fyrir 
flutningshús.

Þegar húsið að Strandgötu 17 var 
reist árið 1893 var það eitt stærsta og 
glæsi legasta hús í Hafnarfirði. Hendrik 
Jóhannesson Hansen langafi núverandi 
eigenda byggði húsið. Hann var skip
stjóri og fiskaði m.a. fyrir Hollendinga. 
Hann keypti sér bát og réri frá fjörunni 
fyrir neðan Strandgötu 17 þar sem 

Thorsplanið stendur í dag. Hann átti 
bryggju þar sem Íslandsbanki stendur 
nú. Hann var fengsæll fiskimaður og 
giftist Jónínu Jónsdóttur frá Hraunprýði 
árið 1893 og fluttu þau í húsið nýbyggt. 
Síðan hefur fjölskylda þeirra alltaf búið 
í húsinu. Dóttir Hendriks og Jónínu, 
Hendrikka Jónína Hendriksdóttir Han
sen, giftist Ólafi Runólfssyni frá Vík í 
Mýrdal árið 1922. Þau hjón bjuggu í 
húsinu ásamt foreldrum Hendrikku en í 
þá daga var ekkert elliheimili til og allir 
bjuggu í sátt og samlyndi. Í húsinu bjó 
einnig fötluð kona, Jóhanna Guðmunds
dóttir.

Sigríður Ragnheiður Ólafsdóttir, 
fæddist í húsinu árið 1923 en þá bjuggu 
í húsinu níu manns, fjölskyldan ásamt 
vinnufólki. Systir Sigríðar, Guðný 
Ólafs dóttir fæddist 1932. 

ÓLI RUN
Faðir þeirra, Ólafur Runólfsson, var 

lærður bú  fræð ingur frá Hvanneyri og 
stundaði verslun við  Strandgötu 17. 
Einnig stundaði hann búskap við 
Smyrlahraun í Hafnarfirði sem var ekki 
langt frá heimili hans við Strandgötu. 

Þar var hann með stóra hlöðu, fjós, 
fjárhús og hænsni. Hann var með 
sláturhús og var öflugur bóndi í 
Hafnarfirði. Í við byggingu við Strand
götu 17 var Ólafur með útungunarvél 
fyrir hænsni og fór með ungana upp í 
hænsnahúsin við Smyrlahraun. Hann 
var mikill athafna maður með fleiri 
hundruð hænsni, um 100 kindur, 22 kýr 

og þrjá hesta. Hann var með stóra 
matjurtagarða með rabarbara, kartöflur 
og rófur. Ólafur var stórhuga athafna
maður í Hafnarfirði. Hann keypti túnið 
af kaþólsku prestunum upp á Holti sem 
enn í dag er kallað Óla Run tún.

Í EIGU SÖMU FJÖLSKYLDU
Húsið að Strandgötu 17 hefur verið í 

eigu fjölskyldunnar alveg frá upphafi 
og er enn. Síðan hefur byggð þróast í 
Hafnarfirði, landbúnaður lagst af og 
miðbærinn byggðist upp. Ströndin fékk 
landfyllingar og hús risu fyrir framan 
Strandgötuna þar sem strandlengjan og 
sjórinn var áður.

Hendrikshús flutt af 
Strandgötu á Hverfisgötu

Húsafriðunarnefnd leggst ekki gegn flutningi á friðuðu húsi

Strandgata 12, á horni Strandgötu og Linnetsstígs á sér mikla sögu.

Hverfisgata 12
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Nýtt fiskveiðiári hófst 1. september. 
Að þessu sinni úthlutaði Fiskistofa 372 
þúsund tonnum í þorskígildum talið. 
Þetta er 12 þúsund þorskígildistonnum 
minna en úthlutað var við upphaf fyrra 
fiskveiðiárs. 

Sólberg ÓF 1, sama skip og á fyrra 
fiskveiðiári, fær úthlutað mestu afla
marki, eða 10.354 þorskígildistonnum, 
sem er 2,8% af úthlutuðum þorsk ígild

um og þrefalt það sem allir hafnfirskir 
bátar fá úthlutað.

Aðeins 9 bátar sem skráðir eru í 
Hafnarfirði fá úthlutað, samtals 3.353 
þorskígildistonnum sem er um 0,9% af 
úthlutuðum afla. 

Um árabil hafa mestar veiðiheimildir 
verið bundnar við skip sem tilheyra  
Reykjavíkurhöfn en nú fellur Reykjavík 
í þriðja sæti með Vestmannaeyjar í 
fyrsta sæti og Grindavík í því þriðja.

Hafnfirsk skip frá 0,9% af úthlutuðu 
aflamarki, þriðjung af úthlutun eins skips

Vestmannaeyjar fá mest úthlutað en Reykjavík fellur úr fyrsta í þriðja sæti

Skr.nr. Skip Brtn. Útgerðarflokkur Samtals ÞÍG kg. Samtals slæ. kg. Þorskur Ýsa Ufsi Karfi/gullkarfi Langa Blálanga Keila Steinbítur Hlýri
2961 Kristján, HF 100 29,67 Krókaaflamarksbátur 2.167.570 2.499.747 1.505.613 242.458 631.159 8.690 12.177 13 6.355 91.513 1.769
2766 Steinunn, HF 108 14,98 Krókaaflamarksbátur 779.549 819.635 623.822 107.425 70.177 3.095 1.876 47 8.405 4.105 683
1912 Hvalbakur, HF 19 6,8 Krókaaflamarksbátur 213.860 247.497 165.473 7.207 67.339 2.388 888  3.026 1.176 
2710 Straumey, HF 200 14,97 Krókaaflamarksbátur 108.356 113.136 99.623 2.071 6.704 1.792 135  73 2.738 
7214 Stormur, HF 31 5,09 Krókaaflamarksbátur 29.994 31.719 27.789 45 3.538 93 134  71 49 
7744 Sigurborg Ólafs, HF 44 6,05 Krókaaflamarksbátur 27.310 29.927 24.111  5.816      
6086 Finnur. HF 12 2,99 Strandveiðar  15.135 15.930 14.158  1.746 23   3  
1883 Örvar, HF 155 12,27 Krókaaflamarksbátur 10.441 10.441 10.441        
6399 Haukur, HF 68 6,7 Strandveiðar 332 332 332        

Komdu í Karate
Hefjum æfingar samkvæmt 
stundatöflu 2. september 

Allar nánari upplýsingar  
á heimasíðu deildarinnar www.kdh.is
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Átakið Göngum í skólann verður sett 
í Hofsstaðaskóla í Garðabæ á morgun 
og stendur til 2. október.

Meginmarkmið Göngum í skólann er 
að hvetja nemendur og foreldra á Íslandi 
til að ganga, hjóla eða nota annan virkan 
ferðamáta til og frá skóla, hvetja til 
aukinnar hreyfingar og fræða börn um 
ávinning reglulegrar hreyfing ar. 

Með þessu er ætlunin að hvetja til 
heilbrigðs lífsstíls fyrir alla fjölskylduna 
en hreyfing vinnur m.a. gegn lífsstíl s
tengdum sjúkdómum, stuðlar að streitu
losun og betri sjálfsmynd. Einnig er 
markmiðið að auka færni barna til að 
ganga á öruggan hátt í skólann og kenna 
reglur um öryggi á göngu og á hjóli. Þar 
að auki er markmiðið að draga úr 
umferð við skóla og stuðla að betra og 
hreinna lofti ásamt öruggari og friðsælli 
götum og hverfi. Um leið er verið að 

stuðla að vitundarvakningu um 
ferðamáta og umhverfismál: Hversu 
,,gönguvænt“ umhverfið er og hvar 
úrbóta er þörf.

Þeir sem að verkefninu standa 
hérlendis eru Íþrótta og Ólympíu sam
band Íslands, mennta og menn ingar
málaráðuneytið, Embætti land læknis, 
ríkislögreglustjóri, Slysavarna félagið 
Landsbjörg, Samgöngustofa og Lands
samtökin Heimili og skóli.

Þegar hafa Hraunvallaskóli, Hval
eyrar skóli, Áslandsskóli, Víðistaðaskóli 
og Lækjarskóli skráð sig af hafnfirskum 
skólum en skráning er á gongumi
skolann.is

Átakið Göngum í skólann 
hefst á morgun

Fram
kvæmdum 

frestað
Flatahraun, gatnamót, deiliskipulag
Tekið fyrir að nýju.
Umhverfis og framkvæmdaráð 

samþykkti á fundi sínum í síðustu viku 
að fresta framkvæmdum við lagfæringu 
á Flatahrauni á móts við Krónuna til 
næsta árs. Fól ráðið umhverfis og 
skipulagsþjónustu að skoða tíma
bundnar aðgerðir til að tryggja umferð
ar öryggi.

Bridge
Bridgefélag Hafnarfjarðar byrjar 

spilamensku mánudaginn 16. septem
ber. Spilað er alla mánudaga að Flata
hrauni 3, í sal eldri borgara og hefst 
spilamennska kl. 19.00.

Segir í tilkynningu frá félaginu að 
núna sé kominn tími á að dusta rykið af 
heimaspilamennskunni og koma að 
spila í skemmtilegum sal

Allir velkomnir og aðstoðað er við að 
mynda par ef vantar.

Friðlýsing 
Brennis

steinsfjöll
Skipulags og byggingarráð hefur 

óskað eftir því að mörk áætlaðs 
friðlýsingarsvæðis fyrir Brenni
steinsfjöll verði skoðuð gaumgæfilega 
m.t.t. framtíðarnotkunar og aðgengis að 
svæðinu er varðar m.a. vatnsból bæjar
ins og felur umhverfis og skipu
lagsþjónustu að taka saman umsögn.

Lagt er til að svæðið verði í verndar
flokki rammaáætlunar. Er nyrsti hluti 
svæðisins innan Hafnarfjarðar og tekur 
yfir hluta Bláfjallavegar og umhverfi.
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Flatahrauni 5a 
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.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

HAUST 2019

VEITINGAR, LIFANDI TÓNLIST, TILBOÐ, 

POP-UP MARKAÐUR OG MARGT FLEIRA!

FÖSTUDAGINN  6 .SEPTEMBER

FYLGSTU MEÐ       /FJORDUR

OPIÐ TIL 22:00

Eldur í álverinu
Eldur kom upp í álverinu í 

Straumsvík rétt fyrir kl. 10 á 
mánudagskvöld en þegar blað
ið fór í prentun voru upp
lýsingar um eldinn af skorn um 
skammti. Þó virtist eldurinn 
loga á milli steypuskála 1 og 2 
en þó voru komnar upplýsingar 
um að eldur líkleg logað í 
plaströrum. Mikinn svartan 

reyk lagði frá álverinu og var 
viðbúnaður slökkviliðs mikill 
en flestum bílum var snúið við 
er tókst að ráða niðurlögum 
eldsins upp úr kl. 22 en 
slökkvilið Rio Tinto og áhöfn 
eins slökkvibíls frá Slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins unnu 
við að tryggja svæðið. Haft var 
eftir upplýsinga fulltrúa álvers
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legar.

Tjón álversins vegna ljós
boga sem myndaðist í kerskála 
3 í júlí getur verið gífurlegt en 
nýverið var byrjað að gangsetja 
fyrstu kerin í skálanum en 
vinna við að gangsetja öll 
kerin getur tekið nokkra mán
uði en 160 ker eru í ker
skálanum. Opin fjölskyldu
hátíð var á laugardaginn hjá 
álverinu.


