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Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is
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ÚTRÝMUM LÖMUNARVEIKI

www.rotary.is

Böðvar Magnússon stjórnaði Hrafnistukórnum og lék undir og söng með leikskólabörnunum.

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X ISamstarf leikskóla og 
heimilis aldraðra

Aldraðir saumuðu taupoka úr efni sem leikskólabörn söfnuðu
Leikskólinn Norðurberg og 

vinnustofa iðjuþjálfunar á 
Hrafnistu hafa unnið sam
starfs verkefni í heilt ár sem 
fól í sér að heimilisfólkið, 
þjónustunotendur og starfs

fólk Hrafnistu saumaði tau
poka undir óhrein og blaut föt 
barnanna í leikskólanum. 
Leik skólinn safnaði efni en 
tilgang ur verkefnisins er að 
gera leikskólann eins plast

poka lausan og hægt er. Voru 
pokarnir afhentir við athöfn á 
Hrafnistu þar sem ungir og 
aldnir sungu saman.

Sjá má fleiri myndir á 
fréttasíðunni fjardarfrettir.is

Bæjarhrauni 2 | www.heilsanmin.is | heilsanmin@heilsanmin.is | sími 852 2777

Þú finnur líkamsmeðferðir við þitt hæfi.

Okkar markmið er að bjóða hreinsandi 
líkamsmeðferðir sem hjálpa til við að losna við 
aukakíló og sem færa þér heilbrigðari líkama.

Ristilhreinsun • Fitubrennsla • Andlitsmeðferðir  
• Tælenskt nudd • Reikimeðferð

Sangwan Wium, tælenskt nudd, slökunarnudd
Helga P. Hrafnan Karlsdóttir, reikimeistari
Irena Auður Pétursdóttir, líkamsmeðferðir, hreinsun

Velkomin í nýja heilsulind!

Irena Auður Pétursdóttir

Liyuan Chinese Restaurant
Reykjavíkurvegi 68 | 551 8168

Hádegistilboð!
Þú velur þrjá rétti!

 T Kong Pao kjúklingur
 T Lambakjöt í karrýsósu
 T Steiktar núðlur
 T Djúpsteiktar rækjur
 T Kjúklingavængir í sterkri sósu
 T Vorrúllur

Hrísgrjón fylgja með

3 réttir  
1.980 kr.

Opið kl. 11-14 og 16-21 virka daga og kl. 16-21 um helgar.

Núðlusúpa með kjúklingi  
1.550 kr.
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Þær hugmyndir sem komið 
hafa fram um skipulag mið
bæjarins hafa vakið blendnar 
tilfinningar hjá bæjarbúum svo 
vægt sé til orða kveðið. Reyndar 
vilja nú allir sverja af sér tillögur  
arkitektatofunnar sem vinnu
hópur um miðbæjar skipulag 
valdi úr hópi þriggja tillagna 

arkitektatofa með aðstoð fjórðu arkitektastofunnar. 
Nú er ekki einu sinni víst að áfram verði unnið með 
þeirri arkitektastofu. Þessi fjórða arkitektastofa mat 
það svo að framkomnar tillögur þessara þriggja 
arkitektastofa væru það viðamiklar að óþarfi væri 
að halda opna arkitektasamkeppni um nýtt 
miðbæjarskipulag. Tók vinnuhópurinn undir þetta 
álit. Bæjarbúar hafa aldrei fengið að sjá þessar 
tillögur þó þær hafi verið kynntar hjá félagasam
tökum í bænum á hádegisverðarfundi svo það 
hlýtur að vera erfitt fyrir bæjarbúa að taka afstöðu.

Sem betur fer var loks drifið í að boða 
kynningarfund fyrir almenning sem haldinn verður 
þegar aðeins þrír dagar eru eftir af athuga semdar
frestinum. Að vísu er verið að leggja fram skýrslu 
vinnuhópsins og óskað er eftir athugasemdum við 
hana en í raun ekki við tillögur arktitektastofunnar. 
Spyrja menn sig nú til hvers lagður var kostnaður í 
vinnu arkitektastofanna ef tillögur þeirra hafa svo í 
raun ekkert gildi.

En ef rýnt er í skýrslu starfshópsins sem ætlað var 
að vinna að og koma með tillögur um aðferðafræði 
við áframhaldandi vinnu við skipulag bæjarins þá er 
ekki um mjög auðugan garð að gresja. Hópurinn 
hafnar samkeppni og leggur til að Trípóli vinni 
áfram að deiliskipulagi miðbæjarins. Lagt er til að 
byrjað verði á Strandgötunni og uppbygging við 
Fjarðargötu verði í 2. áfanga. Ætla menn virkilega 
ekki að vinna deiliskipulag fyrir miðbæinn í heilu 
lagi? Ekki er fleiri tillögur að finna í skýrslunni en 
oft er talað um mikilvægi hins og þessa. Þó má 
finna vangaveltur um það hvort skoða þurfi hvort 
byggingarheimildir leyfi of háar byggingar m.v. 
aðliggjandi byggð en háar byggingar hafa verið 
helsta áhyggjuefni bæjarbúa.

Ég sakna þess að vinnan hafi ekki hafist með 
öflugu íbúaþingi þar sem dregnar væru fram 
jákvæðar hugmyndir íbúa bæjarins um bættan 
miðbæ. Í dag er staðan mjög ruglingsleg.

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 15. september

Fjölskyldustund kl. 11 
Kirkjubrall (Messy Church)

Gæðastund fyrir fólk á öllum aldri. 
Börn og fullorðnir sameinast í sköpun, sam

veru, borðhaldi og helgihaldi. Eftir sam
veruna verður boðið upp á pítsur og djús.  

Vinsamlegast mætið í fötum sem má 
bralla og föndra í.

Sr. Stefán Már Gunnlaugsson og  
Bylgja Dís Gunnarsdóttir leiða stundina. 

Guðmundur Sigurðsson organisti.
Verum öll hjartanlega velkomin.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja Sunnudagurinn 15. september:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Miðvikudagur:  
Foreldramorgnar kl. 10 í safnaðarheimili 

Fimmtudagur:  
Krílasálmar kl. 10:30 í kirkjunni 

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 15. september

Poppmessa kl. 11
Tónlistarkonan Madala  

sér um söng og tónlist.

Verið velkomin!

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

Eyrún Ósk í 
verðlaunasæti á 

Ljósanótt
 Eyrún Ósk Jónsdóttir varð í 3ja sæti í ljóðasam

keppni ljósanætur með ljóð sitt Ljósaheim. 
Sonur hennar og móðir tóku við verðlaununum 

fyrir hennar hönd og móðir hennar las upp ljóðið því 
Eyrún var á sama tíma að flytja ljóðagjörninginn sinn 
,,ljóðahugleiðsla um frið og kærleika“ á listahátíð í 
Finnlandi. 

Eyrún frumsýndi fyrir stuttu í Lífsgæðasetrinu St. 
Jósefsspítala einleikinn sem hún skrifaði, Requiem. 
„Skáldið í mér brosir hringinn núna“, sagði Eyrún, 
hæstánægð með árangurinn. 

LJÓSAHEIMUR
Á skaga sunnan Faxaflóa
fjallahringur snertir sól,
hún skín á hraun og mel og móa
móbergskeilu, dyngju og hól.

Hér brim á blökkum dröngum brotnar
býður upp í grænan dans
og Unnur áköf rís og drottnar
í óskadýpi sérhvers manns.

Þar æskan finnur óskasteina,
engjarósir, baldursbrár,
spyr blómin hvort að ástin eina
unaðslegar kveiki þrár.

Í iðrum brennur bál og kvika
bjartir logar í hjörtum tveim
á himni bláum stjörnur blika
börnin boða betri heim.

Í fjörum fuglar lofa sæinn
flýgur von um himingeim
þar hvikul ljósin kyssa bæinn
og kveða ljóð um ljósaheim.

Einstaklingur 
vikunnar

Eva rún Michelsen er einstaklingur vikunnar en hún 
er Kópavogsbúi og verkefnastóri Lífsgæðaseturs St. 
Jó. sem opnað var formlega sl. fimmtudag með 
móttöku og opnu húsi. Eva var glæsileg í íslenskum 
búningi við opnunina og lét ekki sjá á sér að allir 
höfðu verið á haus að gera húsið klárt fyrir opnunina.
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Unnið er að mælaskiptum á veitusvæðum
HS Veitna m.a. í Hafnarfirði.

HS VEITUR

Settir verða upp svokallaðir snjallmælar en þeir eru með
fjaraflestrarbúnaði og þegar búið er að setja upp slíka mæla 
og þeir komnir í samband við upplýsingakerfi HS Veitna 
hættir reikningagerð að byggja á áætlunum og aflestri, 
viðskiptavinir greiða fyrir raun notkun hverju sinni.

Áætlað er að mælaskiptin og uppsetning upplýsinga-
kerfisins verði gerð á næstu árum og verði að fullu lokið í 
árslok 2022. Bent er á að þó svo að viðskiptavinir séu 
komnir með snjallmæli er ekki sjálfgefið að viðskiptavinir 
fari að greiða strax fyrir raun notkun því mögulegt er að 
uppsetning upplýsingarkerfis sé ekki tilbúin.

Mælaskiptin eru unnin af starfsmönnum fyrirtækisins og 
eru þeir í merktum vinnufatnaði, koma á merktri bifreið og 
bera vinnustaðaskírteini.
Starfsmenn okkar koma til með að hafa nánar samband 
áður en kemur að mælaskiptunum sjálfum.

Það er von okkar að viðskiptavinir taki vel á móti mæla-
setjurum og að aðgengi að rafmagnstöflum verði gott.

Nánari upplýsingar varðandi mælaskiptin eru á heimasíðu
fyrirtækisins. Hægt að senda fyrirspurnir í
tölvupósti á netfangið hsveitur@hsveitur.is.
Einnig eru veittar upplýsingar í afgreiðslu okkar
á afgreiðslutíma sem er mánudaga til
föstudaga frá kl. 08:15 – 16:00 í síma 422 5200.hsveitur.is

Foreldrafélag Víðistaðaskóla með 
dyggri aðstoð nemenda stóð fyrir 
hausthátíð á Víðistaðatúni sl. 
miðvikudag.

Pylsur voru grillaðar, tónlistarmenn 
komu í heimsókn og þátttakendur fóru 
í leiki, boðið var upp á andlitsmálun og 
svo var brekkusöngur í rigningunni.

Virtust allir una sér hið besta og létu 
ekki þéttan rigningarúða trufla sig.

Ljósmyndari Fjarðarfrétta kíkti við 
og tók meðfylgjandi myndir.

Gleði á hausthátíð Víðistaðaskóla
Nemendur og fjölskyldur þeirra fjölmenntu á hausthátíð á Víðistaðatúni
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Það er ánægjuefni að bæjarstjórn hafi 
loksins samþykkt tillögu Samfylk
ingarinnar um hækkun frí
stundastyrks barna og ung
menna. Í þessum mikilvæga 
mála flokki ber kjörnum full
trúum að halda vöku sinni og 
leita með mark vissum hætti 
allra leiða til þess að tryggja 
öllum börnum og ungmennum 
jafnan að  gang að því tóm
stundastarfi sem þau hafa 
áhuga á, óháð efnahag og 
félagslegum að  stæð  um. Óhætt er þó að 
segja að meirihlutinn hafi gert sitt besta 
til þess að tefja málið.

ÆVINTÝRALEGT FERÐA
LAG TILLÖGUNNAR HEFST
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir ári 

síðan lagði Samfylkingin til hækkun 
frístundastyrksins enda hafði Hafnar
fjörður dregist aftur úr nágranna sveitar
félögunum. Bæjarstjórn vísaði tillög
unni til fræðsluráðs. Þar var tillagan 
samþykkt samhljóða skömmu síðar. En 
þá tók málið óvænta stefnu og ævin
týralegt ferðalag tillögunnar um nefnda
 kerfi bæjarins hófst í boði meiri hlutans. 
Meirihlutinn í bæjarstjórn ákvað 
nefnilega að hafna samþykkt fræðsluráðs 
og sendi tillöguna aftur í fræðsluráð. 

Ári seinna lauk svo loks ferða laginu 
þegar bæjarstjórn sam þykkti tillögu 
Sam fylkingarinnar á síðasta fundi 

sínum. Á ferðalaginu hafði til lagan m.a. 
viðkomu í fjöl skylduráði sem endaði 

með því að fjöl skyldu ráð gekk 
gegn eigin samþykkt um að 
frístundastyrkur eldri borg ara 
ætti að vera í sam ræmi við 
frístundastyrk barna og ung
menna. Samfylkingin mun 
fylgja því eftir við gerð fjár
hagsáætlunar að frístunda
styrkur eldri borgara verði 
hækkaður.

JAFN AÐGANGUR 
GRUNDVALLARMÁL
Jafn aðgangur barna og ungmenna að 

skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi 
óháð efnahag og félagslegum aðstæð
um er grundvallarmál. Þátttaka í slíku 
starfi er ein besta forvörn sem völ er á 
og því mikilvægt að boðið sé upp á 
öflugt, fjölbreytt og metnaðarfullt 
íþrótta og tómstundastarf. Þess vegna 
ákvað Samfylkingin árið 2002 að setja 
á fót frístundastyrk fyrir börn og ung
menni hjá Hafnarfjarðarbæ, fyrst 
sveitarfélaga á landinu. Mörg sveitar
félög hafa fylgt í kjölfarið og frístunda
styrk urinn er orðinn hin almenna regla. 
Sam fylkingin mun áfram setja þessi 
mál á oddinn og standa vörð um jafnt 
aðgengi allra að skipulögðu íþrótta og 
tómstundastarfi.

Höf. er fulltrúi Samfylkingarinnar í 
fjölskylduráði.

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Frístundastyrkur 
loksins hækkaður 

Meirihlutinn í bæjarstjórn Hafnar
fjarðar á hrós skilið fyrir þá framsýni að 
bjóða fulltrúum allra flokka í bæjar
stjórn að borðinu við mótun 
mennta stefnu Hafnarfjarðar 
til framtíðar. Þetta verklag 
tryggir gagnsæja og djúpa 
umræðu sem tryggir aftur að 
um lokaafurðina ríkir sem 
mest sátt. Ég er viss um að 
mennta  stefna okkar Hafn
firðinga verður metnaðarfull, 
framsýn og fyrirmynd annarra 
sveitar félaga.

Sömu sögu er því miður ekki hægt að 
segja um endur skoðun aðalskipulags 
Hafnar fjarðarbæjar. Tillaga meiri hluta 
Sjálfstæðismanna og Fram sóknar var 
að stofna vinnuhóp með fulltrúum 
þriggja flokka af sex. Til laga Guðlaugar 
Kristjánsdóttur um vinnuhóp allra 
flokka var slegin út af borðinu en lagt til 
að fjórir flokkar fengju sæti við borðið. 
Því var hafnað. Hafnfirðingar kusu sex 
flokka í bæjar stjórn en ekki fjóra. 

Meirihlutinn dró þá tillögu sína um 
sérstakan starfshóp til baka og lagði til 
að vinnan við aðalskipulag færi fram á 
fundum skipulagsráðs þar sem allir 
flokkar hafa fulltrúa. 

Þessi niðurstaða þykir mér slæm. 
Endurskoðun aðalskipulags er um 
fangsmikið verkefni sem mun taka 
mik inn tíma í yfirferð. Fundir skipu

lagsráðs eru nú þegar nokkuð langir og 
þetta verklag þýðir að álag á ráðsmenn 
mun aukast. Hættan við þetta verklag er 

líka að meirihlutinn vinni 
tillögurnar utan vinnutíma 
ráðsins og skili inn fullunnum 
tillögum fyrir ráðið til sam
þykktar. 

Það hefur aldrei verið 
mikil     vægara en nú að vinna 
að skipu lagsmálum hér í bæ 
þann ig að sátt ríki um fram
tíðarsýn okkar um það hvert 
við viljum stefna. Möguleikar 

Hafnar fjarðar á næstu áratugum til 
stækkunar og farsældar eru miklir og 
því þurfa almanna hagsmunir að vera í 
forgrunni þessarar vinnu en ekki 
óheflaðir sér hagsmunir.

Sporin hræða einnig þar sem verklag 
meirihlutans hefur verið að lofa öllu 
fögru á fyrri skipulagsstigum en kasta 
svo grímunni á lokastigum deili skipu
lagsvinnu og fórna hagsmunum bæjar
búa fyrir óskir framkvæmdaaðila. 
Verklag við höfuðstöðvar Hafró og nú í 
Gjótunum eru nýjustu dæmin um þessa 
aðferðarfræði. 

Af hverju vilja Sjálfstæðismenn og 
Framsókn ekki vinna að skipulags mál
um fyrir opnum tjöldum í sátt við 
bæjar búa? 

Höfundur er oddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar

Jón Ingi 
Hákonarson

Góðir stjórnsýslu
hættir og slæmir

Síðasta keppni ársins til Íslands
meistara í motocrossi var haldin við 
frábærar aðstæður í braut VÍK í 
Bolaöldum 31. ágúst sl. Þar varð hinn 
14 ára Hafnfirð ingur, Eiður Orri 

Pálmarsson Íslandsmeistari í flokki 
þeirra sem keppa á 85 cc hjólum. Hefur 
hann æft vel allt þetta ár og var með 
nánast fullt hús stiga eftir allar keppnir 
ársins. Eiður keppti á breska meistar

Íslandsmeistarar í motocrossi

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar ákvað á 
fundi sínum sl. miðvikudag að hækka 
frístundastyrki barna og ungmenna frá 
1. september úr 4.000 kr. á mánuði í 
4.500 kr. Kostar hækkunin til áramóta 
7,7 milljónir kr. en þar að auki er áætlað 

að niðurgreiðslur nemi 25,8 millj. kr. 
hærri upphæð í ár en gert var ráð fyrir 
vegna fjölgunar þeirra sem sækja um 
styrkinn. Er áætlað að 3.856 
einstaklingar nýti sér styrkinn í ár sem 
er 281 fleiri en áætlað var.

Útgjaldaaukningunni er mætt með 13 
milljónum kr. sem komu til vegna 
minni aðsóknar í Vinnuskólann en 
áætlað var og 20,5 milljónum sem 
komu til vegna minni launagreiðslna á 

fræðslu og frístundasviði á fyrri hluta 
ársins.

Nokkurn tíma hefur tekið að hækka 
styrkinn en fræðsluráð samþykkti 
einróma í desember 2018 að hækka 
styrkinn en málinu var tvívegis vísað til 
baka til frekari vinnslu. „Fræðsluráð 
samþykkir einróma fyrir sitt leyti 
hækkun á frístundastyrkjum úr 4000 kr 
á mánuði í 4500 kr á mánuði og vísar til 
frekari afgreiðslu bæjarstjórnar.“

mótinu og stóð sig vel þar. Annar ungur 
Hafnfirðingur, Víðir Tristan Víðisson, 
16 ára, hampaði Íslandsmeitaratitlinum 

í enduroflokki 1418 ára. Hann stóð sig 
mjög vel í sumar og sigraði með 
miklum mun.

Frístundastyrkur hækkaður
Er frá 1. september 4.500 kr. á mánuði í stað 4.000 kr.
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ÍBÚAFUNDUR 
Þriðjudaginn 17. september kl. 17:30 í Bæjarbíói

DRÖG AÐ SKÝRSLU UM SKIPULAG MIÐBÆJAR

Opinn fundur fyrir íbúa og aðra áhugasama um stöðu mála og næstu skref í skipulagi miðbæjar 
Hafnarfjarðar.  Vinna við skipulag miðbæjar er enn á hugmyndastigi og með drögum að skýrslu er 
verið að marka aðferðafræðina og næstu skref. 

Dagskrá fundar
1. Hugmyndir arkitektastofa og skipulagsferlið -  Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi
2. Drög að skýrslu starfshóps - Ágúst Bjarni Garðarsson, formaður starfshóps um skipulag miðbæjar 
3. Umræður og athugasemdir - Kári Eiríksson, arkitekt og fulltrúi íbúa í starfshóp leiðir umræðu

Allir áhugasamir eru hvattir til að nýta sér tækifærið og fræðast
um hugmyndir og næstu skref í væntanlegri skipulagsvinnu.  

hafnarfjordur.is585 5500

Mikil umræða hefur skapast eftir að 
Fjarðarfréttir birti hugmyndir arkitekta
stofunnar Trípólí um framtíð miðbæjar 
Hafnarfjarðar og sagði frá skýrslu 
starfshóps um miðbæjarskipulagsins. 
Hefur fólk brugðið nokkuð að sjá 
hugmyndir að húsum við sjávarkantinn 
og á flestum bílastæðum og hefur verið 
nokkur óvissa hvaða gildi þessar 
hugmyndir hafa. 

Til að upplýsa nánar um þann feril 
sem farinn er í gang voru nokkrar 
spurningar lagðar fyrir Þormóð 
Sveinsson, skipulagsstjóra hjá Hafnar
fjarðarbæ.

Í hans svörum kemur fram að for
sögn, sem byggð verður á skýrslu 
starfs hópsins, verður lögð til grund
vallar við formlega vinnu að deili skipu
laginu svo mikilvægt er að bæjarbúar 
komi með ábendingar og tillögur að 
uppbyggingu í miðbænum og hvaða 
feril nota á. Upphaflega var gert ráð 
fyrir opinni arkitektasamkeppni en 
starfshópurinn telur að ekki kæmu 
aðrar betri tillögur en þær sem komu frá 
arkitektastofunum þremur. 

Um það og fleira geta bæjarbúar tjáð 
sig og lagt fram athugasemdir og 

ábendingar við skýrslu starfshópsins. 
Lesa má svör Þormóðs Sveinssonar 
skipulagsstjóra hér:

Hvaða gildi í skipulagsferlinum hefur 
þessi vinna sem unnin hefur verið,  
tillögur arkitektanna og skýrsla starfs
hóps ins?

Lagt er til að vinna við forskrift, sem 
er forsögn byggð á skýrslu starfshópsins 
og yrði lögð til grundvallar þegar forleg 
vinna við deiliskipulag miðbæjarins 
hefst, verði í samræmi við skýrslu 
starfs hópsins.

Ef hún er grunnur að áframhaldandi 
vinnu, hefði ekki átt að kynna tillög
urnar betur og bjóða íbúa til samtals?

Opinn fundur fyrir íbúa og aðra 
áhugasama verður haldinn þriðjudaginn 
17. september kl. 17.30 í Bæjarbíói. Þar 
geta gestir lagt sitt mat á aðferðafræðina 
nú á upphafsstigunum, reifað hug
myndir sínar og tekið þátt í umræðu um 
framtíð miðbæjarins. Þormóður Sveins
son skipulagsfulltrúi mun fara yfir hug
myndir arkitektastofanna og skipu
lagsferlið í heild sinni. Ágúst Bjarni 
Garð arsson, formaður starfshóps um 
skipulag miðbæjarins, mun segja frá 
tillögum hópsins og drögum skýrslu og 
Kári Eiríksson, arkitekt og fulltrúi íbúa 
í starfshóp, mun leiða vinnufund þar 
sem gestir geta viðrað hugmyndir sínar 
og skoðanir.

Hvað er verið að kalla eftir athuga
semdum við ef ekki hugmyndum sem 
koma fram í tillögum arkitektanna?

Til og með 20. september 2019 gefst 
íbúum og öðrum áhugasömum tækifæri 
til að senda inn athugasemdir, sjónarmið 
og viðbætur við fyrirliggjandi drög að 
skýrslu frá starfshópi um skipulag 
miðbæjar Hafnarfjarðar. 

Hvaða möguleika munu íbúar fá til 
að hafa áhrifa á áframhaldandi vinnu 
við skipulagsgerðina?

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
að þær tillögur sem þegar hafa verið 
birtar eru tillögur arkitektastofa. Tillaga 
starfshóps leggur til að arkitektastofa 
vinni áfram m.a. skv. forskrift starfs
hópsins að deiliskipulagi miðbæjarins. 
Við þessa vinnu er lagt upp með að 
arkitektastofa horfi til þeirrar upp
byggingar og þróun ar sem nú á sér stað 
á Flensborgarhöfn og Hraun vestur. 
Fyrirliggjandi hugmyndir eiga eftir að 
taka breytingum, þróast og mótast. 
Mikil vinna við skipulag miðbæjarins á 
eftir að eiga sér stað og munu íbúar geta 
tekið virkan þátt í þeirri vinnu samanber 
ákvæði skipulagslaga þar að lútandi. 

Af hverju var vikið frá þeim kynn
ingarferli sem boðaður var af skipu
lags og byggingarráði í febrúar 2018?

Því miður hefur vinna við skipulag 
miðbæjar dregist og skilaði starfshópur 
um skipulagið, sem tók til starfa 28. 
mars 2019, drögum að skýrslu nú frá 
sér í ágúst 2019. Frá því að minnisblað 
um kynningarferli var lagt fram í ráði 9. 
febrúar 2018 þá hafa þrjár arkitekta
stofur verið fengnar til að leggja fram 
hugmyndir sínar og Arkitektastofan 
Teikn síðan búin að leggja mat sitt á  
þær hugmyndirnar. 

SENDU INN ÁBENDINGAR:
betri-hafnarfjordur.betraisland.is

Hvað þýða hugmyndirnar 
um nýtt miðbæjarskipulag?

Kynningarfundur boðaður 17. september og athugasemdarfrestur til 20. september

Þormóður Sveinsson.
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Í ársbyrjun 2007 sá ég fyrstu drög að 
tvíburaturnunum í Borgartúninu. 
Samkvæmt lýsingu arkitektanna sem 
unnu drögin átti að mynda þar nokkurs 
konar kaffihúsastemningu á 
svæðinu sem átti að vera í 
líkingu við það sem fólk 
þekkti á Ítalíu. Þó svo að 2007 
andi hafi ríkt á þeim tíma 
hlógum við á vinnustaðnum 
mínum yfir þessari lýsingu. Á 
endanum risu turnarnir þó 
upp en kaffihúsastemmning 
hefur þó aldrei verið til staðar 
enda gerðu turnarnir svæðið í 
kring einskonar skuggahverfi fyrir íbúa 
þess. Verktakarnir sem stóðu að 
byggingu þeirra hafa aftur á móti 
líklegast ávaxtað pund sitt vel, þó að 

mörgu leyti á kostnað allra annarra á 
svæðinu fyrir utan kannski þá sem 
staðsettir eru í turnunum.

Þegar ég sá tillögur um breytingu á 
miðbæ Hafnarfjarðar rifjuðust 
þessi drög upp fyrir mér. 
Miðbær Hafnarfjarðar þótti í 
eina tíð meðal fegurstu 
miðbæja á landinu. Á tíunda 
áratugnum var ákveðið að 
byggja turn þrátt fyrir að 
meira en helmingur bæjarbúa 
legðist gegn því með 
undirskriftarlista. Að auki var 
nokkrum árum síðar ákveðið 

að breyta túninu fyrir framan það sem 
þá var Sparisjóður Hafnarfjarðar – þar 
sem hægt var að sitja og njóta útsýnis út 
á sjóinn  í hellulagt torg sem stendur 

stöðugt í skugga bygginganna í 
kringum það, eins og hálfgerður 
bakgarður Domínós pizzastaðarins sem 
er meðal bygginga sem skyggja á 
útsýni að sjónum. Það er sorglegt að 
fylgjast með vel meinandi fólki bisast 
við að setja upp miðbæjarstemningu á 
þessum bletti sem er umkringdur háum 
byggingum.

Nú virðist áætlun bæjarstjórnar vera 
að reka náðarhöggið á miðbæ 
Hafnarfjarðar. Samkvæmt nýbirtum 
tillögum stendur til að reisa fleiri 
stórhýsi í miðbænum og meðfram 
sjónum. Eins og 2007 er nú reynt að 
selja hugmyndina með tilvísunum í 
stemningu eins og finna má erlendis, og 
þá vísað til Nyhavn í Kaupmannahöfn. 
Staðreyndin er þó sú að Hafnfirðingar 
sjá ekki lengur sína eigin höfn í 
framhaldinu, heldur líklegast aðeins 
nokkrir ferðamenn og fólk sem leigir 
skrifstofur við hafnarbakkann. Auk 
þess sjást kennimerki bæjarins ekki 
lengur nema frá örfáum stöðum, 
væntanlega hannaðir með ferðamenn í 
huga. Verði þessar tillögur að veruleika 
munu nokkrir verktakar hagnast 
verulega á kostnað allra bæjarbúa (sem 
þurfa jafnvel að borga með sér í formi 
dýrra bílastæða), nema auðvitað þeirra 
sem kaupa af verktökunum þessar nýju 
byggingar. Því ættu Hafnfirðingar að 
mótmæla þessum áætlunum 
kröftuglega.

Höfundur er fjármálafræðingur og 
íbúi í miðbæ Hafnarfjarðar.

Fært á stafrænt form
Tek að mér að færa vídeó, slide, ljósmyndir  

yfir á DVD diska eða flakkara.  
Heimasíða fesbook/heima var best 

sími 8637265  siggil@simnet.is                      
Sigurður Þorleifsson.

Píanónám
Óska eftir að komast í píanónám í vetur.  

Hef lokið 5. stigi í tónfræði.  
Uppl. í síma 898 2608, Hans.

Auglýsingar
sími 565 3066  896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

KNATTSPYRNA: 
13. sept. kl. 17.15, Kaplakriki 

FH  Augnablik, 1. deild kvenna

13. sept. kl. 17.15, Grindavík 
Grindavík - Haukar, 1. deild kvenna

14. sept. kl. 14, Ásvellir 
Haukar  Keflavík, 1. deild kvenna

14. sept. kl. 17, Laugardalsvöllur 
Víkingur R - FH, bikarkeppni karla, úrslit

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Fjölnir: 20
Þróttur R.  FH: 20

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Njarðvík: 40

HANDBOLTI: 
11. sept. kl. 19.30, Kaplakriki, 

FH  Selfoss, úrvalsdeild karla

11. sept. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  HK, úrvalsdeild karla

13. sept. kl. 19.30, Kaplakriki, 
FH  Fram U, 1. deild kvenna

14. sept. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar  Stjarnan, úrvalsdeild kvenna

15. sept. kl. 17.15, Kaplakriki, 
FH  Valur, úrvalsdeild karla

15. sept. kl. 19.30, Akureyri, 
KA - Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT:
Talent M.A.T Plzen  Haukar: 2625

FH  HC Vise MB: 2921
Selfoss  FH: 3335

ÍÞRÓTTIR

Starfsfólki á veitingastaðnum Lemon 
er mjög umhugað um plastnotkun og 
hefur því jafnt og þétt skipt út plastinu í 
umhverfisvæn efni. Glös, rör, lok og 
hnífapör sem nú er notað eru unnin úr 
lífræna efninu PLA (polyactic acid). 
Það efni er úr maíssterkju og er alveg 
eins og plast í útliti. Glösin mega því 
fara með lífrænum úrgangi og brotna 
niður í náttúrunni.

Það er talsvert af plasti sem mun 
sparast á þessu þar sem Lemon staðirnir 
eru nú sjö talsins, sex á Íslandi og einn 
í París. 

Hafnfirðingurinn, Jóhanna Soffía 
Birgisdóttir, fram kvæmdastjóri Lemon 
á höfuðborgar svæðinu, segir við
skiptavini Lemon hafa tekið þessum 
breytingum mjög vel enda séu allir 

orðnir svo meðvitaðir um skaðsemi 
plasts og plastmengunar“. Lemon sé 
því stolt af því að geta boðið viðskipta
vinum sínum upp á umhverfis vænar 
umbúðir og mataráhöld.

Lemon hendir plastinu!

Már  
Wolfgang Mixa

Endalok miðbæjar Hafnarfjarðar

Bikarmeistarar FH í handknattleik 
karla og Íslandsmeistarar Selfoss léku 
sl. miðvikudag á Selfossi um titilinn 
Meistarar meistaranna. Eftir að FH 
hafði verið yfir 1412 í hálfleik jafnaðist 
leikurinn og Selfoss komst yfir. Liðin 
skiptust þó á um að skora. Selfyssingar 
komust svo í 2928 þegar 15 sekúndur 
voru eftir en FH fékk vítakast þegar 
örfáar sekúndur voru eftir og skoraði 
Ásbjörn Friðriksson og jafnaði. Í fram
lengingu var FH sterkara og sigr aði 
3533 og hampaði bikarnum í leikslok.

ÁFRAM Í EVRÓPUKEPPNI
FH lék tvo leiki við HC Vise MB frá 

Belgíu í Evrópukeppni félagsliða. 
Jafntefli var í fyrri leiknum í Belgíu, 
2727 en FH var mun sterkara liðið á 
heimavelli og sigraði 2921 eftir að 
hafa náð mest 9 marka forskoti. Phil 
Döhler varði 21 skot í mark i FH og 
Bjarni Ófeigur Valdimarsson var 
markahæstur með 7 mörk.

Keppir liðið við norska liðið ØIF 
Aremdal í annarri umferð í október.

Meistarar meistaranna og 
komst áfram í Evrópukeppni

FH-ingar byrja haustvertíðina vel í handboltanum

Bjarni Ófeigur Valdimarsson skorar eitt 7 marka sinna.

Lj
ós

m
.: 

J.
 L

on
g



www.fjardarfrettir.is     7FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 11. SEPTEMBER 2019 

Lífsgæðasetur St. Jó er samfélag sem 
býður upp á forvarnir, heilsuvernd, 
snemmtæka íhlutun, fræðslu og 
skapandi setur. Það var formlega opnað 
sl. fimmtudag og síðan var opið hús og 
fjölmenntu bæjarbúar.

Allir rekstraraðilar eiga það sam
eiginlegt að vilja auka lífsgæði fólks 
með einum eða öðrum hætti. Lífs
gæðasetrið er sjálfbær eining rekin af 
Hafnarfjarðarbæ. Eva Michelsen, er 
verkefnastjóri Lífsgæðasetursins.

Þegar eru tólf aðilar komnir í húsið 
auk Leikfélags Hafnarfjarðar sem fær 
til eins árs að nýta kapelluna undir 
starfsemi sína. Þarna má m.a. finna fólk 
sem sinnir markþjálfun, sálgæslu, 
heilsu eflingu, fjölskyldumeðferð, 
kvíða  meðferð, fræðslu og jóga.

Húsnæðið er hið glæsilegasta og vel 
hefur tekist til við endurbætur 
innanhúss. Aðalinngangur hússins er 
þó ekki enn tilbúinn en þar var mikil 

viðbygging rifin og inngangurinn 
færður í fyrra horf.

Á opnunardaginn voru nákvæmlega 
93 ár síðan húsið var vígt sem St. 
Jósefsspítali, en það var 5. september 
1926. Spítalastarfsemi lagðist af í 

húsinu árið 2011 en Hafnarfjarðarbær 
eignaðist húsnæðið 2017 og skuldbatt 
sig til að reka almannaþjónustu í 
fasteigninni.

Lífsgæðasetur formlega opnað
Búið að taka eina hæð í notkun og fjölmargt í boði

Forseti Íslands ávarpaði gesti á ófrágengnum tröppunum við aðalinnganginn.

Foresti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson ásamt Ingibjörgu Valgeirsdóttur 
og Guðbjörgu Björnsdóttur hjá Sögu.

Alls staðar er hlýlegt og notalegt að setjast niður.

Björn Pétursson bæjarminjavörður, Eva Michelsen verkefnastjóri, Rósa 
Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og hr. Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands.

Kristín Sigurðsdóttir hjá Eldmóði fræðslusetri.

Sóley Gunnarsdóttir hjá Lex familia ásamt foreldrum og bróður; Ínu 
Illugadóttur, Gunnari Rafni Sigurbjörnssyni og Illuga Gunnarssyni.

Gólfefnið á göngum er óbreytt og vekur minningar hjá mörgum.
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Fleiri myndir má sjá á 
www.fjardarfrettir.is
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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

SÝNINGAR

Minning 
um Ketil 
Larsen

„Kveðja frá öðrum heimi“ 
nefnist sýning á verkum Ketils 
Larsen sem haldin verður í 
Litla galleríinu, Strandgötu 19 
og verður sýningin opnuð kl. 
18 á fimmtudaginn.

Sýningin er haldin til minn
ingar um þennan merkismann 
og hvunndagshetju sem mörg
um var kær og ekki síst börn
um hans og barnabörnum sem 
vilja halda minningu hans á 
lofti.

Sýningin er opin virka daga 
kl. 1218 og laugardaga kl. 
1216 til 28. september.

Undir 
Kamb inum

„Undir Kambinum“ er heiti 
á málverkasýningu hafnfirska 
Færeyingsins Marnhildar 
Hilmu sem opnuð verður í 
Gallerí Braut,  Suðurlandsbraut 
16, 3. h. á laugardaginn kl. 14 .

Opið verður föstudaga kl. 
1619 og kl. 1417 um helgar 
til 29. september.

Marnhild Hilma er 
Hafnfirðingur, fædd og uppalin 
í Fuglafirði í Færeyjum, sjávar
þorpi umkringdu háum fjöll
um, og hefur það haft mikil 
áhrif á listsköpun hennar.  
Skökku húsin, sem hún málar 
oft, hafa margir haft á orði að 
séu eins og húsin tali saman og 
að það sjáist hver séu vinir eða 
ekki vinir.

Hafnarfjarðarbær veitir viðurkenningu fyrir fallega garða og 
snyrtimennsku í kringum fyrirtæki og félagasamtök ár hvert undir 
heitinu „Snyrtileikinn“.

Í ár bárust 15 ábendingar frá bæjarbúum um fallegasta garð  inn, 
fallegustu lóðina við fyrir tæki og einnig bárust til nefningar um 
fallegar lóðir hjá félagasamtökum ásamt fjöl býl is húsalóð. Engin 
tilnefning kom vegna götu og er því engin gata í bænum í ár 
útnefnd stjörnugata. 

Eftirtaldar lóðir voru verð launaðar:

Fjóluhvammur 3

Garðavegur 6b 

Heiðvangur 18

Hrauntunga 14 

Lindaberg 52

Suðurgata 9

SNYRTI LEGASTA FJÖLBÝLIS HÚSALÓÐIN 

Skipalón 5

HEIÐURS VERÐLAUN
Kirkjugarðar Hafnarfjarðar  fengu heiðursverðlaun í ár og 

hampa því heiðurskildinum í ár. 
Stærri myndir og álit dómnefndar má lesa á fjardarfrettir.is

Snyrtileika hampað
Íbúar sendu inn 15 ábendingar um snyrtilega og fallega garða í Hafnarfirði

Verðlaunahafar Snyrtileikans 2019 fengu viðurkenningarskjal og tré að gjöf.
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