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Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I268 hlupu til styrktar
Ágóði af Flensborgarhlaupinu rennur til Bergsins Headspace
Það var líflegt á Strand

stígn um 17. september, á 
sama tíma og þráttað var um 
byggingar við hann, á íbúa
fundi í Bæjarbíói. 268 tóku 
þátt í árlegu Flens borgarhlaupi 

en flestir tóku þátt í 5 km 
hlaupi en einnig var boðið 
upp á 10 km og 3 km hlaup. 

Birgir Ólafur Helgason 
kom fyrstur í mark í 10 km 
hlaupi á 37,08 mín, Hlynur 

Ólason kom fyrstur í mark í 5 
km hlaupi á 16,56 mín. og 
Dagur Már Oddsson kom 
fyrstur í mark í 3 km hlaupi á 
14,11 mín.

Bæjarhrauni 2 | sími 852 2777

Andlitsmeðferðir  
Ristilhreinsun • Fitubrennsla 

Tælenskt nudd • Reikimeðferð

Velkomin

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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Það er oft líflegt á strandstígnum og margir eru efins um að byggingar gerðu hann betri.

Ratleikur 
Hafnarfjarðar facebook.com/ratleikur

www.ratleikur.blog.is
Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2019
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Ratleikurinn stendur til 22. september 2019. 
Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 
Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

fréttamiðill  Hafnfirðinga

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

RAT-019

22

Skilafrestur FRAMLENGDUR til 26. september
Skila má lausnaspjöldum í Ráðhúsi Hafnarfjarðar
www.facebook.com/ratleikur 

Hefur þú fundið a.m.k. 9 merki?
Þá borgar sig að skila inn!

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

http://www.fjardarfrettir.is
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Starfsumhverfi vikulegra stað
bundinna fréttablaða fer sífellt 
versnandi. Aðeins tvö fyrirtæki 
taka að sér dreifingu slíkra blaða, 
annað er ríkisfyrirtæki sem nú 
endurskoðar allan rekstur sinn 
og verðskrár og hitt er einka
fyrir tæki sem rekið er af eig
endum Morgunblaðsins og 

Fréttablaðsins og hagar sér eftir því og setur þau 
blöð ávallt í forgang.

Nýtt frumvarp menntamálaráðherra getur lagað 
starfsumhverfið eitthvað en á því frumvarpi eru líka 
annmarkar og óvíst hvort það yfir höfuð fáist 
samþykkt. Allt snýst um stóru fjölmiðlana og lítt 
tekið tillit til þess hvernig rekstrarumhverfi stað
bundnu blaðanna er.

Bæjaryfirvöld gætu nýtt vikulegt fréttablað miklu 
betur, ekki síst til að bæta upplýsingaflæði til 
bæjarbúa, sem sífellt er lofað en fátt er um efndir.

Hafnarfjarðarbær eyddi miklu hærri fjárhæð í 
auglýsinga og kynningarkaup í Fréttablaðinu en 
bærinn eyddi í auglýsingakaup í báðum bæjar
blöðunum sem þá komu bæði út vikulega.

Hafnarfjarðarbær eyðir háum upphæðum í eigin 
„fjölmiðlarekstur“ með starfsmannahaldi, aðkeyptri 
þjónustu til hvers kyns kynningarstarfsemi sem á 
stundum minnir á áróðursherferðir.

Bæjaryfirvöld geta hins vegar aldrei keypt 
ritstjórnarstefnu Fjarðarfrétta og verða að geta 
þolað aðhald í bland við allar jákvæðu fréttirnar.

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 29. september

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Sr. Jón Helgi messar.  
Guðmundur leikur á orgelið og félagar  

í Barbörukórnum syngja.
Bylgja Dís sér um fjölbreytta dagskrá 

fyrir börnin.

Morgunmessa  
miðvikudaga kl. 8.15.

Léttur morgunverður á eftir.

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

Sunnudagurinn 29. september:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Á miðvikudögum:  
Foreldramorgnar kl. 10 í safnaðarheimili 

Á fimmtudögum:  
Krílasálmar kl. 10:30 í kirkjunni 

Krílakórar og barnakórar  
á mánudögum og miðvikudögum.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 29. september

Tónlistarmessa kl. 11
Ásbjörg Jónsdóttir tónskáld 

flytur eigin lög í bland við
hugljúf djassskotin lög.

Verið velkomin!

Kyrrðarstund 
 á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

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

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Fanndís Embla fékk sjálf að hlusta eftir hjartslætti hjá sínum bangsa – eða kanínu.

Vinsæll 
bangsaspítali

Bangsaspítalinn var vinsæll meðal barnanna sem 
þar komu við á sunnudaginn en einn slíkur var 
starfræktur á Sólvangi. Þangað komu börnin með 
veika eða slasaða bangsa og fengu aðstoð fagfólks við 
að sjúkdómsgreina og laga.

Markmiðið var að gera börn óhrædd við heils
brigðisstarfsfólk og að þau kynnist starfseminni við 
þægilegar aðstæður.
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Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða   440 1318
Fellsmúla    440 1322 
Réttarhálsi   440 1326
Ægisíðu     440 1320

Langatanga Mosfellsbæ 440 1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440 1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440 1372
Dalbraut Akranesi 440 1394
Réttarhvammi Akureyri  440 1433

Pantaðu tíma fyrir dekkjaskiptin
á n1.is

Öruggari
á Michelin
dekkjum

 Notaðu  
N1 kortið 

Alltaf til staðar

Michelin X-ICE
Hljóðlát, naglalaus vetrardekk

Ný APS gúmmíblanda tryggir  
gott grip í kulda

Frábærir aksturseiginleikar

Michelin X-ICE NORTH 4
Besta hemlun á ís, hvort sem dekkin  
eru ný eða ekin 10.000 km
Betri aksturseiginleikar m.v.  
helstu samkeppnisaðila
Hámarks grip með sérhönnuðu  
mynstri fyrir hverja stærð
Einstök ending

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast  
eftir því sem dekkið slitnar
Heldur eiginleikum sínum  
út líftíman
Lagskipt gúmmíblanda sem veitir  
hámarks grip

Öruggt frá fyrsta til síðasta kílómetra

Opið 
mán –fös    kl. 08-18  
laugardaga  kl. 09-13 
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Sorpa í rusli
Eitt af meginverkefnum sveitarfélaga 

er sorphirða og hér á höfuð borgar
svæðinu leikur byggðasamlagið SORPA 
lykilhlutverk í þeim efnum. Það hefur 
ekki farið framhjá mörgum að 
töluverður styr hefur verið um 
nýja jarð og gasgerðarstöð á 
Álfsnesi vegna vanáætlunar 
kostnaðar upp á hálfan annan 
milljarð. Mögulegar afleiðing
ar þessa eru hækkun gjalda og 
álaga á íbúa, frestun annara 
mikilvægra framkvæmda í 
umhverfismálum á vegum 
SORPU og aukinn fjármagns
kostnaður. Framkvæmdin sjálf er góðra 
gjalda verð og liður í því að minnka 
urðun sorps sem er mikið framfaramál. 

Við bæjarfulltrúar Viðreisnar á 
höfuð borgarsvæðinu höfum látið okkur 
málið varða og teljum mikilvægt að 
sveitarfélögin stígi fast niður fæti og 
nýti tækifærið til að  fara í nauðsynlega 
naflaskoðun á rekstrarfyrirkomulagi 
byggðarsamlagsins.

Það eru meiri líkur en minni á að 
rekstr arform SORPU leiði til tölu
verðrar sóunar fjármuna vegna þess 
hversu veikt sambandið er á milli 
ákvarðana, ábyrgðar og eftirlits.

Sveitarfélag eins og Hafnarfjörður 
hefur ekki efni á að sóa fjármagni að 
óþörfu. Verkefnin hlaðast upp allt frá 
flísalögnum í Ásvallalaug til betri 

að búnaðar heilabilaðra. Hver 
einasta króna skiptir máli í 
rekstri Hafnarfjarðar.  

Íbúar Hafnarfjarðar eiga 
heimtingu á því að fulltrúar 
okkar í byggðasamlaginu 
SORPU gangi fram fyrir 
skjöldu og gæti hagsmuna 
okkar. Krafa okkar í Viðreisn 
er einföld, við viljum skipa 
neyðarstjórn sérfræðinga í 

fjármálum og verklegum fram
kvæmdum til að taka við tímabundið til 
að klára þessar mikilvægu framkvæmdir 
og koma á skipulagi sem bæði er einfalt 
og gagnsætt þar sem ábyrgð og 
ákvarðanir haldist í hendur. Það er 
einnig kominn tími til þess að gera 
réttmætar kröfur á stjórnendur og 
stjórnarmenn í stað þeirrar linkindar og 
meðvirkni sem virðist oft á tíðum ríkja 
hjá okkur eig endum opinberra 
fyrirtækja. Við hljótum að geta gert 
betur.

Höfundur er ddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar.

Jón Ingi 
Hákonarson

Seglskútum á Íslandi hefur fjölgað 
mikið á undaförnum árum og mikil 
eftirspurn er eftir góðu viðleguplássi. 
Ný viðbót var á föstudaginn tengd við 
einu flot bryggjuna í Hafnarfirði sem 
hefur leiðara sem henta stærri skútum. 
Þar verður pláss fyrir a.m.k. 6 skútur.

Viðlegupláss fyrir stórar skútur er í 
raun ekkert og stærri skútur verða að 
leggjast við legufæri úti í höfninni eins 
og sést hefur undanfarið. Ásóknin 
hefur aukist í viðlegupláss í Hafnarfirði 
þar sem veðuraðstæður eru mun betri 
en t.d. í Reykjavík.

Það er Hafnarfjarðarhöfn sem kostar 
gerð nýju viðbótarinnar við flot
bryggjuna sem er sú fyrsta í 10 ár.

Hugmyndir eru uppi um nýja flot
bryggju í drögum að rammaskipu lagi 
fyrir hafnarsvæðið sem nú er í vinnslu 

en þar er m.a. gert ráð fyrir því að 
aðstaða Siglingaklúbbsins Þyts flytjist 
til í höfninnni en klúbburinn hefur yfir 
að ráða stórum og smáum kapp
siglinga skútum og öðrum bátum sem 
sett hafa svip sinn á höfnina.

Ásókn í viðlegupláss fyrir seglskútur
20 m flotbryggja leysir lítinn hluta af vandanum en bætir ástandið

 Fyrr í vikunni kom sex manna 
sendinefnd frá Guandonghéraði í Kína 
í heimsókn til Hlífar, til að fræðast um 
starf félagsins og fyrirkomulag. 
Kínverjarnir voru sérlega áhugasamir 
um rekstur orlofshúsa og lífeyrismál.

Þetta er þriðja árið í röð sem Hlíf 
tekur á móti sendinefnd frá Guandong. 
Að þessu sinni voru Björn Snæ björns
son, formaður Starfsgreina sambandsins 
og Flosi Eiríksson, framkvæmdastjóri 
þess með á fundinum.

Kínversk 
sendinefnd fræðist 
um verkalýðsmál

Þriðja árið í röð sem Hlíf fær sendinefnd frá Guandong

Hópurinn í höfuðstöðvum Hlífar við Reykjavíkurveg.

Nýja viðbótin við flotbryggjuna er um 20 m löng.

Mikil ásókn er í viðlegupláss í Hafnarfjarðarhöfn.

Auglýsingar 565 4513 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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Kvennalið FH sem leikið hefur í 1. 
deildinni í sumar sigraði Aftureldingu 
10 á útivelli og tryggði sér með því 2. 
sæti í deildinni og um leið úrvals
deildarsæti á næstu leiktíð.

FH gat tryggt úrvalsdeildarsætið 
þegar þrjár umferðir voru eftir, með 
sigri á Haukum. Þar voru FHingar hins 
vegar kjöldregnir af frískum Hauka
stúlkum sem voru komnar í 50 eftir 11 
mínútna leik  sem endaði 53 fyrir 
Haukum sem unnu 10 af 11 síðustu 
leiki sína og enduði í 4. sæti, 3 stigum á 
eftir FH.

FH mætti svo toppliði Þróttar í næstu 
umferð og tapaði 02, gerði jafntefli við 
Augnablik í næst síðustu umferðinni 
22 en tókst að tryggja sér úrvals
deildarsætið í síðustu umferðinni og var 
fögnuður FHinga mikill. 

FH sigraði 6 sinnum, gerði 3 jafntefli 
og tapaði aðeins 3 leikjum. Skoraði 
liðið 48 mörk í 18 leikjum og fékk á sig 
24 mörk. Marka hæst hjá liðinu var 
Birta Georgsdóttir sem skoraði 11 mörk 
í 16 leikjum, Helena Ósk Hálfdánardóttir 
skoraði 8 mörk í 18 leikjum og Nótt 
Jónsdóttir og Margrét Sif Magnúsdóttir 
skoruðu 6 mörk hvor í 16 leikjum. Þjálfari FH er Guðni Eiríksson.

KNATTSPYRNA: 
28. sept. kl. 14, Kaplakriki 

FH - Grindavík, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  ÍR: 32

Afturelding  FH: 01

ÚRSLIT KARLA:
KR  FH: 32

Grótta  Haukar: 40
FH  ÍBV: 64

HANDBOLTI: 
26. sept. kl. 20.30, Dalhús, 

Fjölnir U - FH U, 1. deild karla

27. sept. kl. 17.15, Akureyri, 
Þór Ak. Haukar U, 1. deild karla

28. sept. kl. 14, Framhús 
Fram - Haukar, úrvalsdeild karla

29. sept. kl. 19.30, Kaplakriki, 
FH - Afturelding, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KONUR:
Valur U  FH: 2426
HK  Haukar: 2722

ÚRSLIT KARLAR:
ÍBV  FH: 2322

Haukar  Stjarnan: 2320
Haukar U  Grótta: 2619

FH U  Þór Ak.: 2729

ÍÞRÓTTIR

1. DEILD KVENNA
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Þróttur R. 18 15 0 3 74 : 13 61 45
2 FH 18 12 3 3 48 : 24 24 39
3 Tindastóll 18 12 1 5 48 : 34 14 37
4 Haukar 18 12 0 6 35 : 21 14 36
5 Afturelding 18 6 3 9 27 : 25 2 21
6 Augnablik 18 5 5 8 16 : 26 -10 20
7 Fjölnir 18 5 5 8 21 : 34 -13 20
8 ÍA 18 5 4 9 19 : 30 -11 19
9 Grindavík 18 3 6 9 19 : 40 -21 15
10 ÍR 18 1 1 16 6 : 66 -60 4

1. DEILD KARLA
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Grótta 22 12 7 3 45 : 31 14 43
2 Fjölnir 22 12 6 4 49 : 22 27 42
3 Leiknir R. 22 12 4 6 37 : 28 9 40
4 Víkingur Ó. 22 9 7 6 28 : 20 8 34
5 Keflavík 22 10 4 8 31 : 27 4 34
6 Þór 22 9 7 6 31 : 30 1 34
7 Fram 22 10 3 9 33 : 32 1 33
8 Afturelding 22 6 5 11 30 : 37 -7 23
9 Magni 22 6 5 11 27 : 49 -22 23
10 Þróttur R. 22 6 4 12 36 : 40 -4 22
11 Haukar 22 5 7 10 31 : 41 -10 22
12 Njarðvík 22 4 3 15 23 : 44 -21 15

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.

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

FH Íslandsmeistarar í 4. flokki

Þann 9. september varð 4. flokkur karla A-liða Íslandsmeistari í knattspyrnu eftir 4-3 útisigur á Stjörnunni. Dagur Óli 
Grétarsson skoraði 3 mörk og Arngrímur Bjartur Guðmundsson eitt.

FH á ný í úrvalsdeild
Hnökrar í lokabaráttunni en sætur útisigur tryggði úrvalsdeildarsæti í lokaumferð

Selma Dögg Björgvinsdóttir í baráttu við Láru Mist Baldursdóttur Haukum.

Knattspyrna 1. deild:

Lokastaðan

Karlalið FH í knattspyrnu er fallið í 2. 
deild eftir 04 tap gegn toppliði Gróttu í 
síðustu umferðinni. Endaði liðið í næst 
síðasta sæti með sömu stigatölu og 
Þróttur R. en með lakari markatölu.

Vann liðið 5 leiki, gerði 7 jafntefli og 
tapaði 10 leikjum.

Eru þetta mikil vonbrigði fyrir Hauka 
og segir Halldór Jón Garðarsson, for
maður knattspyrnudeildar Hauka að 
þetta hafi verið erfiður dagur en sannar

lega tækifæri til að fara í ákveðna nafla
skoðun þar sem þeirra bíði spennandi 
og krefjandi verkefni. „Við vorum í 
basli síðasta sumar og í enn meira basli 
í ár og það segir okkur að við verðum 
breyta ákveðnum hlutum til batnaðar.“

Segir hann árangur beggja meistara
flokkana hafa verið undir væntingum 
en segir Hauka hafa lent í nokkrum 
áföllum bæði karla og kvennamegin 
sem hafi haft ýmisleg áhrif.

Karlalið Hauka fallið í 2. deild
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Fríkirkjan í Hafnarfirði starfar í elstu 
kirkjunni í Hafnarfirði, kirkju sem nýr 
söfnuður byggði á rúmum þremur 
mán uðum árið 1913.

Oft hefur verið talað um hana sem 
litlu sætu trékirkjuna og vissulega er 
kirkjan ein minnsta kirkjan í bænum en 
söfnuðurinn er sá fjölmennasti og einn 
af þeim söfnuðum sem fjölgar mest í á 
landinu öllu.

Farsælt starfs prestanna sr. Einars 
Eyjólfs  sonar og fyrrum fermingarbarns 
hans, Sigríðar Kristínar Helgadóttur 
hefur átt stóran þátt í velferð safnaðarins 
sem hefur dregið að sér fólk víðs vegar 
að.

Fermingarbörnum fer sífellt fjölgandi 
og eru að sögn sr. Einars nú um 170 
sem sækja fermingarfræðslu í kirkjunni. 
Fermingarstarfið hefur um langt skeið 
verið vinsælt meðal unglinganna enda 
fer þar saman góður fróðleikur og 
gleði.

Fermingarundirbúningur fyrir ferm
ingar í vor er nýhafinn og í Fríkirkj  unni 
markar sólarhringsverð á Útilífsmiðstöð 
skáta á Úlfljótsvatni upphaf ferðarinnar, 
þar sem vel hefur verið tekið á móti 
krökkunum í glæsilegu umhverfi.

Að sögn Einars er engin formleg 
fræðsla í ferðinni en markmiðið er að 
börnin kynnist og að prestar og starfs
fólk kynnist krökkunum sem verða svo 
hispurslaus í þessu nýja umhverfi.

Vegna stærðar hafa verið farnar þrjár 
ferðir á Úlfljótsvatn og eru fermingar
börn úr 23 skólum saman hverju sinni.

Segir Einar að það sé í raun farið í 
gamaldags útilegu þar sem allt er 
heimatilbúið. Sr. Sigríður sér um alla 
eldamennsku, farið er í fjölbreytta leiki 
og þrautir og er klifurturninn geysilega 
vinsæll. Segir Einar að börnin upplifi 
þarna myrkrið í næturleik og varðeldi 
að kvöldi og gleðina í vatnasafaríi. 
Tveir fyrrum fermingardrengir úr 
Fríkirkjunni, skátabræðurnir Jakob og 
Vignir Guðnasynir tóku á móti hópnum 
og sáu um varðeld og leiki og var mikil 
ánægja með þeirra framlag.

Einar segir þessar ferðir virkilega 
ánægju legar og sérstaklega ánægjulegt 

að fá með sjálfboðaliða sem koma ár 
eftir ár til að aðstoða. Aðspurður um 
fermingarfræðsluna í ferðunum segir 
Einar að hún felist í þessum ferðum í 
því að krakkarnir fái góð tækifæri til að 
spyrja.

Fríkirkjan er sjálfstæður söfnuður 
sem byggir á sama trúarlega grunni og 
Þjóðkirkjan. Hann nýtur því ekki 
framlaga frá ríkinu en fær hluta þeirra 
sóknargjalda sem innheimt eru nú með 
sköttum en söfnuðurinn innheimti 
sjálfur upphaflega.

Í dag eru um 70 fermingarbörn sem 
skráð eru í fermingarundirbúning í 

Fríkirkjunni ekki skráð í Fríkirkjuna en 
það er talsvert hagsmunaatriði fyrir 
Fríkirkjuna að þeir sem njóta þjónustu 
presta hennar eða safnaðarstarfsins á 
annan hátt séu skráðir í söfnuðinn sem 
fær þá safnaðargjöldin til sín. Þó hefur 
ekki verið gerð krafa um að þeir sem 
sækja þjónustu hennar geri það. Þetta 
hefur þó þýtt aukið álaga á presta og 
starfsfólk kirkjunnar. 

1. janúar sl. voru 6.982 einstaklingar 
skráðir í Fríkirkjuna í Hafnarfirði og 
hafði þá fjölgað um 33% á síðustu 10 
árum.

Um 170 fermingarbörn í Fríkirkjunni
Fermingarbörn utan safnaðarins sækja í fermingarfræðsluna

Eldhress hópurinn á Úlfljótsvatni.

Klifurturninn var mjög vinsæll. Hlýleg útistemmning í skjóli fyrir rigningu.

Unglingarnir fóru í fjölbreytta leiki og létu reyna á hæfni sína.

Hvaða máli skiptir grenjandi rigning þegar farið er í vatnasafarí?
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Nær fullt var í Bæjarbíói 
þegar fundur var haldinn um 
tillögur starfshóps um nýtt 
miðbæjarskipulag, 17. sept
ember sl. Vor þá aðeins 3 dagar 
eftir þar til frestur til að skila 
inn athugasemdum átti að 
renna út.

Þegar tillögur starfshópsins 
voru lagðar fram voru þær 
einungis kynntar á heimasíðu 
bæjarins og sagt frá þeim á 
Facebooksíðu hans. Engar 
kynn ingar voru boðaðar, engar 
auglýsingar í bæjarblaði og 
skv. upplýsingum bæjarfulltrúa 
var upphafleg hugmynd að 
gefa bæjarbúum aðeins 10 
daga til að gera athugasemdir 
við skýrsluna/tillögurnar. Það 
var þó lengt í 30 daga.

Mikil viðbrögð voru við 
grein um málið í Fjarðarfréttum 
28. ágúst og gagnrýnisraddir 
urðu mjög háværar og þá 
sérstaklega um hugmyndir um 
byggingar sjávarmegin við 
Fjarðargötuna.

Á fundinum komu fram 
fjölmargar athugasemdir og 

fyrispurnir og beindust þær 
aðallega að byggingunum við 
Fjarðargötuna og mikill 
þéttingu þar sem stefnt var að 
byggja á nær öllum bílastæðum 
í miðbænum.

Upphaflega voru þrjár arki
tektastofur fengnar til að koma 

með hugmyndir að endur
bættum miðbæ Hafnarfjarðar 
sem undirbúning að opinni 
ark i tektasamkeppni um deili
skipulag miðbæjarins.

Öllum ákvörðunum um 
kynningarferla var kastað á 
glæ og þegar starfshópurinn 
tók til starfa skoðaði hann 
innkomnar hugmyndir og mat 
fjórðu arkitektastofunnar á 
þeim tillögum.

Hvergi er starfshópnum 
ætlað að velja á milli tillagna 
arkitektastofanna enda voru 
þær hugmyndavinna sem 
Hafnarfjörður keypti til að 
kalla fram ólíkar hugmyndir til 
að vinna úr.

Þar sem hópurinn valdi eina 
stofuna virðist hópurinn hafa 
litið á verkin sem samkeppni 
en ekki opna hugmyndavinnu 
og síðan hefur tillögum hinna 
stofanna verið haldið frá 

bæjar búum og hefur Hafnar
fjarðarbær t.d. neitað að 
afhenda Fjarðarfréttum þær. 
Hefur sú ákvörðun verið kærð 
til úrskurðarnefndar um upp
lýsingamál.

HVER ER AÐ 
MISSKILJA?
Formaður starfshópsins og 

formaður bæjarráðs segir í 
grein í Fréttablaðinu fyrir 
skömmu að misskilnings hafi 
gætt í umræðunni. Þar og enn 
skýrar í tilkynningu á heima
síðu Hafnarfjarðarbæjar er 
tillögum Trípólí í raun hafnað 
sem hluta af vinnu eða tillögum 
hópsins þó það komi skýrt fram 
í drögum að Tillögur starfshóps 
um skipulag mið bæjar Hafnar
fjarðar (Reyndar heitir skjalið 
Drög að skýrslu..) en þar segir 
fremst undir yfirskriftinni 
Tillögur starfs hópsins:

„Eftir að hafa skoðað þau 
gögn sem lágu til grundvallar 
við vinnu starfshópsins er það 
niðurstaða hans að Trípólí vinni 
áfram að deiliskipulagi 
miðbæjarins á grundvelli 
þeirr ar vinnu sem stofan 
skilaði inn.“ [feitletrun Fjarðar
frétta]

Það að íbúar skoði tillögur 
Trípólí og gagnrýni virðist því 
alls ekki vera neinn misskiln
ingur þar sem starfshópurinn 
hefur valið hugmyndavinnu 
einnar stofunnar og vill að hún 
vinni áfram að deiliskipulagi á 
grundvelli þeirrar vinnu.

Á íbúafundinum fór Þor
móður Sveinsson skipu lags
fulltrú ítarlega yfir þróun mið
bæjarskipulagsins frá 1962 og 
kynnti að lokum þá vinnu sem 

arkitektastofurnar þrjár unnu 
og þá sérstaklega tillögur Trí
pólí. Var kynning hans mjög 
skilmerkileg og vakti upp 
margar spurningar viðstaddra.

Ágúst Bjarni Garðarsson, 
formaður starfshópsins kynnti 
tillögur/skýrslu hans og benti 
m.a. á að hópurinn taldi að 
endurskoða þyrfti hvort 
núverandi byggingarheimildir 
leyfðu of háar byggingar. 
Ítrekaði hann að hugmyndir 
arkitektanna væru aðeins 
hugmyndir og t.d. hugmyndir 
um langfyllingar hafa ekki 
fallið í góðan jarðveg hjá 
hópnum.

OPIN SAMKEPPNI 
KALLI EKKI FRAM 
NÝJAR HUGMYNDIR!
Í upphafi var lagt upp með 

að farið yrði í opna samkeppni 
um nýtt skipulag miðbæjarins 
og var vinna arkitektastofanna 
þriggja ætluð sem undir
búningur fyrir hana en þegar 
kom að skipun starfshópsins 
þá var honum gert að móta 
stefnuna hvort farið yrði í 
samkeppni eða ekki.

„Var starfshópurinn sam
mála þeirri niðurstöðu sem 
fram kemur í skýrslu Teikn að 
óvíst er hvort betri tillögur en 
þær sem liggja fyrir komi út úr 
samkeppni.“

Þessi hluti í skýrslunni vakti 
mikinn hlátur meðal viðstaddra 
á fundinum þegar hann var 

kynntur og fannst fólki sem ein 
arkitektastofa gæti ekki sett 
fram slíka fullyrðingu og mátti 
líkja þetta við þá fullyrðingu 
sem fyrir löngu koma fram að 
búið væri að finna allt upp sem 
hægt væri að finna upp.

ATHUGA SEMDA
FREST UR FRAM
LENGD UR TIL 4. 
OKTÓBER
Háværar kröfur komu fram á 

fundinum um að athuga semda
 frestur yrði framlengdur þar 
sem aðeins væru 3 dagar eftir 
af núverandi athuga semda
fresti þegar fyrsti kynn ingar
fundur væri haldinn. Bæjar 
stjórn Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum 18. september að 
fresturinn verði framlengdur til 
föstudagsins 4. október nk.

Íbúar eru hvattir til að lesa 
skýrslu starfshópsins og til
lögur sem sem í henni eru.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 
samkvæmi stærri og 

smærri hópa.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Happy Hour alla daga  
kl. 15 - 19 og fleiri  

flott tilboð á barnum.

Íbúar ósáttir við samráðsleysi
Þrýstu á framlengdan frest til athugasemda við skýrslu um miðbæjarskipulag til 4. október

Vel var mætt á íbúafund um miðbæjarskipulag og fundargestir allt annað en ánægðir.

Íbúar voru ómyrkir í máli og sögðu sína skoðun.

Meirihluti starfshópsins var á staðnum og stóð fyrir svörum.

Fjölmargir tóku til máls.

Reynsluboltar tjáðu sig.
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