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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

Smelltu á 
LIKE  

á Facebooksíðu 
Fjarðarfrétta

SENDU
FRÉTTASKOT  

Á
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is 

Stofnuð 1983

BÆJARHOLT 1 FLATAHRAUN 1 FJÓLUHLÍÐ 15

118  m² 44,9  millj. kr. 231 m² 94,9 millj. kr.80 m² 40,3 millj. kr.
Nýuppgerð endaíbúð á 3. hæð 
með flottu útsýni. Allar innihurðir 
og gólfefni eru ný. Íbúðin er ný -
máluð. Baðherbergi gert upp frá 
grunni. Ný heimilistæki í eldhúsi.  

Sérlega falleg 3ja herb. íbúð á 4. h. 
í lyftuhúsi með stæði í bílgeymslu. 
Tvö svefnherbergi, geymsla innan 
íbúðar, parketlögð með glugga 
sem nýst getur sem 3. herbergið. 

Afar fallegt og vel byggt tvílyft 
einbýli með innbyggðum tvöf. 
bílskúr. Mjög fallegur garður með 
yfirbyggðum heitum potti. Róleg 
og góð staðsetning í botnlanga.

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Eins og kunnugt er, hafa 
stjórnendur Tækniskólans, 
skóla atvinnulífsins, lýst yfir 
áhuga á því að flytja alla 
starfsemi skólans á einn stað 
en nú er starfsemi skólans á 
átta stöðum í Reykjavík og í 
Hafnarfirði. 

Skv. heimildum Fjarðar
frétta hafa verið óformlegar 
viðræður í gangi um mögu
leika á því að skólinn fái fram
tíðarlóð á því svæði sem nú er 
verið að endur skipu leggja á 
Óseyrarsvæðinu og af  markast 
af Óseyrarbraut, Cux hav
engötu og Fornu búð um.

Tækniskólinn er stærsti 
fram haldsskóli landsins. 
Hann er einkarekinn í eigu 
Sam taka fyrirtækja í sjávar út
vegi, Samtaka iðnaðarins, 

Sam orku og Iðnaðar manna
félagsins í  Reykjavík.

Ekki náðist í Guðmundur 
Kristjánsson, formann skóla
nefndar við vinnslu fréttarinnar.

Iðnskólinn í Hafnarfirði sameinaðist Tækniskólanum 2015.
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Flytur Tækniskólinn starf
semi sína í Hafnarfjörð?

Möguleiki á lóð fyrir alla starfsemi skólans á Óseyrarsvæðinu

Opið virka daga frá 11:00-18:00
Laugardaga frá 10:00-16:00

www.litlagaeludyrabudin.is

http://www.fjardarfrettir.is
http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Sunnudagur 20. október

Messa kl. 17
Sr. Bolli Pétur fjallar um flóttann frá Egyptalandi.

Kári Allansson stjórnar almennum safnaðarsöng 

Inga kirkjuvörður eldar heitan kvöldmat  
fyrir kirkjugesti. 

Verið öll hjartanlega velkomin  
í Ástjarnarkirkju. 

 www.astjarnarkirkja.is

Nú hafa drög að nýju ramma
skipulagi fyrir Flensborgarhöfn 
og Óseyrarsvæði verið kynnt 
almenningi og ferst yfirvöldum 
það betur úr verki en kynning á 
fyrstu hugmyndum að  nýju 
miðbæjar skipu lagi. Margir tala 
um að hafnarsvæðið sé nýr 
miðbær eða a.m.k. viðbót við 

miðbæinn og því er ekki vitlaust að skoða þessi tvö 
svæði saman. Helstu áhyggjur hafa verið af 
tengingu á milli þessara svæða og komið hafa fram 
hugmyndir að göngubrú yfir á hafnarsvæðið. Slíkt 
er þó á þessari stundu ólíklegt en alltaf er gaman að 
sjá menn velta upp villtum hugmyndum í skipu
lagsmálum og mikilvægt að taka þær sem slíkar. 
Þær kalla á nýja hugsun og leiðir og vekja oft á 
tíðum upp raunhæfar hugmyndir sem ella hefðu 
ekki komið fram. Hugmyndir sem arkitektastofurnar 
þrjár komu með fyrir miðbæinn eru að hluta 
svoleiðis hugmyndir en fólk treystir greinilega ekki 
stjórn sýslunni og eru hrætt um að villtu óraunhæfu 
tillögunum verði hrint í framkvæmd.

Bæjaryfirvöld þurfa að byggja upp traust á milli 
stjórnsýslunnar og bæjarbúa og það gera þeir m.a. 
með góðum kynningarfundum og vönduðu upp
lýsingaflæði til bæjarbúa. Dapur áhugi á fundum 
um skipulagsmál vekur áhyggjur en segir kannski 
mikið um framsetningu á efni. Kannski þarf að 
sækja viðhorf bæjarbúa líkt og gert er með skoðana
könnunum en ekki treysta eingöngu á athugasemdir 
þeirra sem hæst hafa eða mæta á fundi.

Lýðræðisleg vinnubrögð byggjast ekki eingöngu 
á því að uppfylla reglur, heldur líka á því að virkja 
bæjarbúa til þátttöku og aðstoðarvið ákvarðanatöku.

Drög að rammaskipulagi fyrir Flensborgarhöfn og 
Óseyrarsvæði lofar góðu og margir áhugaverðir 
þættir í því. Hvort takist að ná fram því mannlífi og 
umhverfi sem stefnt er að, er hins vegar háð lóðar
höfum og skilyrðum væntanlegs deiliskipulags og 
þeim sannfæringarmætti sem deiliskipulags höfund ar 
hafa til að vekja áhuga þeirra sem þar munu byggja.

Bæjarbúar eru hvattir til að fylgjast vel með 
skipulagstillögum, spyrja spurninga, koma með 
ábendingar, hrós og last eftir því sem við á hverju 
sinni. Allir sem koma að skipulagsmálum hafa vilja 
til að gera vel og vonandi er hægt að treysta á að 
menn lagi það sem miður fer. 

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: Íslandspóstur

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Sunnudagur 20. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Sameiginlegt upphaf. 

Sr. Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup 
emeritus prédikar og þjónar fyrir altari ásamt 

prestum Hafnarfjarðarkirkju sr. Jóni Helga 
Þórarinssyni og sr. Þórhildi Ólafs. 

Organisti er Guðmundur Sigurðsson. Félagar 
úr Barbörukórnum syngja.

Leiðtogi sunnudagaskólans  
er Bylgja Dís Gunnarsdóttir. 

Eftir stundirnar er boðið upp á kaffi og 
hressingu í Ljósbroti Strandbergs, 

safnaðarheimilil Hafnarfjarðarkirkju.

Miðvikudagur 23. október

Morgunmessa kl. 08.15. 
Léttur morgunverður eftir messu  

í Odda Strandbergs.

Fimmtudagur 24.október kl.18.30.

Haustfundur Kvenfélags 
Hafnarfjarðarkirkju 
í Odda Strandbergs, gengið inn að 

framanverðu.  Kaffi og meðlæti.  

Allar konur velkomnar

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

Sunnudagurinn 20. október:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldmessa kl. 20

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 20. október

Tónlistar
guðsþjónusta kl. 11

Sönghópurinn Spectrum 
Stjórnandi: Ingveldur Ýr

Prestur: Sr. Sigurður Kr. Sigurðsson
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

Sigrún stýrir 
Bókasafninu
Sigrún Guðnadóttir 

hefur verið ráðin í starf 
for stöðumanns Bókasafns 
Hafnar fjarðar. Hún hefur 
frá árinu 2008 starfað hjá 
Bókasafni Kópavogs, nú 
síðast sem útibússtjóri 
Lindasafns ásamt því að 
vera staðgengill forstöðu
manns Bókasafns Kópa
vogs. Áður starfaði 
Sigrún í aðalsafni Borgar
bóka safns Reykjavíkur 

frá 2001 til 2007. Sigrún er með BA próf í bókasafns 
og upplýsingafræði frá Háskóla Íslands og MA próf í 
hagnýtri menn ingarmiðlun frá sama skóla. 

Sigrún mun hefja störf 1. desember nk.Sigrún Guðnadóttir.
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Öflugur stuðningur - Aukinn sýnileiki - Sterkt tengslanet - 
Fjölbreytt fræðsla - Áhrif á rekstrarumhverfið

Hlutverk Markaðsstofu Hafnarfjarðar er að efla samvinnu og samtal 
atvinnulífsins, bæjarfélagsins og annarra sem vilja stuðla að uppbyggingu 
innan Hafnarfjarðar bæjarbúum og fyrirtækjum til góða.
Sækjum og styðjum við verslun og þjónustu í heimabyggð!

VINNUM 
SAMAN
ERTU MEÐ?

Nánari upplýsingar á msh.is

Markaðsstofa Hafnarfjarðar kynnir með stolti á næstu vikum öll 95 aðildarfyrirtæki 
sín, stór og smá, úr öllum geirum atvinnulífsins og hverfum bæjarins. 

geocampiceland

NEGATÍFT

100% SVART

Hugarró
Innri friður og slökun...

Hansa merchant iceland

VE123
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Ratleikur Hafnarfjarðar var haldinn í  
22. sinn í sumar og aldrei hafa fleiri 
skilað inn lausnum og aldrei hafa fleiri 
fundið alla ratleiksstaðina 27 eða 91 
þátttakandi.

Fjölmennt var á uppskeruhátíð Rat
leiksins í Hafnarborg sl. miðvikudag 
þar sem verðlaun voru veitt en fjölmörg 
fyrirtæki gefa vinn inga.

Þar kom fram að miðað við skil á 
úrlausnum megi áætla að alls hafi verið 
komið hátt í fimm þúsund sinnum á 
einhvern ratleiksstaðinn, en þeir eru vítt 
og breytt um bæjarlandið.

Áhersla var lögð á jarðmyndanir en 
markmið leiksins er að fá bæjarbúa og 
gesti til að ferðast um uppland bæjarins 
og kynnast öllum þeim náttúruperlum 
sem þar er að finna.

Hafa fjölmargir stundað leikinn í 
fjölmörg ár og leikurinn hefur reynst 
einstaklega skemmtilegur fjölskyldu
leikur þar sem börn og fullorðnir hafa 
notið leiksins.

Útnefndur er Þrautakóngur, Göngu
garpur og Léttfeti en þetta eru sæmdar
heiti þeirra sem dregnir eru úr nöfnum 
þeirra sem skila öllum lausnunum 27, 
18 eða 9.

ARNDÍS ÞRAUTAKÓNGUR
Þrautakóngur Ratleiks Hafnarfjarðar 

2019 er Arndís Ásgrímsdóttir, Berja
völlum 6 og fékk hún í verðlaun Scarpa 
gönguskó frá Fjallakofanum. Brynja 
Jóhannsdóttir, Kópavogstúni 5 í Kópa
vogi varð önnur og fékk Bose hátalara 
frá Origo og Þóra Björg vinsdóttir, 
Álfaskeiði 99 sem varð þriðja fékk 
kvöldverð fyrir tvo í Fjöru kránni.

ARNAR GÖNGUGARPUR
Arnar Hjálmsson, Mánastíg 2 er 

Göngugarpur Ratleiksins í ár og fékk í 
verðlaun Bose hátalara frá Origo. Guðrún 
Friðbjörg Eyjólfsdóttir, Jörfalind 3 í 
Kópavogi varð önnur og fékk 6 mánaða 
sundkort frá Hafnar fjarðarbæ og Anna 
Magnúsdóttir, Kúrlandi 20 í Reykjavík 
varð þriðja og fékk 3ja rétta máltíð fyrir 
tvo í Von mathúsi.

AUÐUR ER LÉTTFETI
Auður Þórhalldóttir, Reykjavíkur

vegi 52A er Léttfeti Ratleiksins í ár og 
fékk 6 mánaða sundkort. Úlfar 
Gíslason, Skjólbraut 7 í Kópavogi varð 
annar og fékk 15 þús. kr. gjafabréf frá 
Altis og Katrín Birgisdóttir, Gnita
heiði 10 A í Kópavogi varð þriðja og 
fékk kvöldverð fyrir tvo á Fjörukránni. 

FJÖLMARGIR DREGNIR ÚT
Eftirtaldir þátttakendur sem mættu á 

uppskeruhátíðina voru dregnir út og 
fengu veglega vinninga: 

Þór Elí Gunnarsson fékk máltíð fyrir 
tvo hjá Von mathúsi. Hreiðar Gíslason 
fékk 6 mánaða kort í sund. Kristján 

Snær Karlsson og Sigrún Baldursdóttir 
fengu bæði máltíð fyrir tvo frá Ban 
Kúnn. Elín Margrét Guðmundsdóttir 
og Sigrún Stefánsdóttir fengu báðar 
göngustafi og sokka frá Músik og sport. 
Rósa Bóel Halldórsdóttir og Stefanía 
Sæmundsdóttir fengu báðar ham
borgarafjölskyldutilboð frá Burgerinn. 
Björgvin H. Björgvinsson og Dalía 
Pétursdóttir fengu bæði 100 ára sögu 
Hafnarfjarðarhafnar. Arnar Hjálmsson 
og Agnes Agnars son fengu bæði Sony 
hátalara frá Origo.

SAMSTARF UM ÚTGÁFU
Það er Hönnunarhúsið ehf. sem sér 

um útgáfu leiksins í samstarfi við Hafn
arfjarðarbæ og hefur Guðni Gíslason 
lagt leikinn síðustu 12 árin en undan
farin ár hefur Ómar Smári Ármannsson 
veitt ómetanlega aðstoð við val á 
stöðu m og ritun lýsinga en Ómar Smári 
heldur úti fróðleikssíðunni ferlir.is sem 
er hafsjór af fróðleik um Reykja nes
skagann og uppland Hafnar fjarðar.

Aðalstyrktaraðili leiksins í ár eins og 
undanfarin ár er hafnfirska fyrirtækið 
VHE ehf.

Metþátttaka í Ratleik Hafnarfjarðar
Aldrei hafa fleiri fundið alla 27 ratleiksstaðina

Hluti verðlaunahafa ásamt Guðna Gíslasyni, umsjónarmanni Ratleiks Hafnarfjarðar.

Vel var mætt á uppskeruhátíðina.

„Góða veislu gjöra skal“
Hrossakjötsveislan margrómaða 

verður haldin FÖSTUDAGINN  
18. OKTÓBER á Ásvöllum 

Húsið opnað kl. 19  
og borðhald hefst kl. 19.30.

Ræðumaður kvöldsins verður  
Ingvar Viktorsson fv. bæjarstjóri.

Miðaverð kr. 4.000 – Takmarkað sætaframboð

Miðasala og borðapantanir í síma 525 8700 eða bhg@haukar.is
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Firði, verslunarmiðstöð,  
5. hæð (norðurturn), Hafnarfirði

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is 
Sími:  896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð  

og persónuleg þjónusta“

Frítt söluverðmat 
sanngjörn söluþóknun  

fagljósmyndari

HAUST
17. - 24. OKT. 70%

AFSL.

BÆJARHRAUN 8 | HFJBÆJARHRAUN 8 | HFJ

ALLT AÐDAGAR

Gaflaraleikhúsið frumsýnir á laugar
dag splunkunýja leikgerð eftir Björk 
Jakobsdóttur af hinni vinsælu bók 
Gunnars Helgasonar um Mömmu klikk! 
Mamma klikk! er ein mest verðlaunaða 
barnabók síðari ára og það er ljóst að 
margir biðu spenntir eftir að fá að sjá 
söguna lifna við á leiksviðinu því nú eru 
allar sýningar fyrir áramót uppseldar 
auk tveggja forsýninga og enn er vika í 
frumsýningu. Þetta gerir Mömmu klikk! 
að vinsælustu leik sýn ingu landsins.

Leikstjórn er í höndum bæjarlista
manns Hafnarfjarðar, Bjarkar Jakobs
dóttur og leikmyndahönnun er í 
höndum Stígs Steinþórssonar. Tónlistin 
er eftir Hall Ingólfsson og lýsing eftir 
Frey Vilhjálmsson. Leikhópurinn er 
aldeilis frábær en söng og leikdívan 
Valgerður Guðnadóttir leikur Mömmu 
klikk, Hin 15 ára gamla Gríma Vals
dóttir leikur Stellu. Gunni og Felix  

Bergs son leika pabbann og Henna 
nágranna og stórleik konan Þórunn 
Lárusdóttir leikur ömmuna. Ásgrímur 
Gunnarsson leikur Palla og síðast en 
síst ekki  leikur hin 8 ára gamli Auðunn 
Sölvi Hugason Sigga sítrónu af mikilli 
snilld. Í leikhópnum er einnig frábær 
hópur unglinga sem leika vini Stellu.

Mamma klikk! hefur allt til að bera 
sem frábær fjölskyldusýning þarf: 
stórskemmtilega sögu Gunnars Helga
sonar, afar hæfileikaríkan leikhóp og 
leikstjóra, dillandi skemmtilega tónlist 
og síðast en ekki síst endalausa gleði og 
kærleik.

Mamma klikk! á fjalirnar
Uppselt til áramóta!

Bílvelta við álverið
Fólksbifreið fór út af Krýsuvíkurvegi 

og valt á móts við álverið í Straumsvík 
á tíunda tímanum á mánudagsmorg
unn. Virðist bifreiðin hafa verið að 
koma sunnan að ef marka má ummerki 
á staðnum og hefur því farið þvert yfir 

götuna og oltið fyrir utan veginn. 
Ökumaður á fertugsaldri var fluttur í 
burtu í sjúkrabíl en ekki var vitað um 
líðan hans við vinnslu fréttarinnar. 
Nokkur viðbúnaður var en ekki þurfti 
að beita klippum.
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Fimleikafélag Hafnarfjarðar varð 90 
ára í gær, 15. október og mun fagna 
með opnu húsi, vígslu knattspyrnuhúss 
og hátíð þann 26. október nk.

Viðar Halldórsson, formaður 
félagsins ritar pistil á síðu félagsins og 
segir m.a.:

„Starfsemi íþróttafélaga hefur breyst 
mikið á síðustu áratugum og á það svo 
sannarlega við um félagið okkar. 
Starfsemi félagsins eins og annarra 
félaga var á hrakhólum fyrstu áratugina 
og i raun aðdáunarvert hvernig félags
mönnum og stjórnendum félagsins 
tókst að halda starfseminni gangandi í 
raun hálf heimilislausri. Á sjöunda 
áratugnum fóru hjólin að snúast 
varðandi heimilisfesti Fimleikafélagsins 
og þann 15. mars 1968 hófust fram
kvæmdir á félagssvæði okkar hér í 
Kaplakrika sem í dag er glæsilegasta 
íþróttasvæði landsins. Góð aðstaða og 
glæsileg mannvirki er ekki eitthvað 
sem kemur af sjálfu sér og ber okkur 
sem nú njótum ávaxta þeirra sem ruddu 
brautina af miklum eldmóði og 
framtíðarsýn að þakka þeirra góðu 
störf. Uppbyggingin hefur tekið sinn 
tíma, margir félagsmenn lagt á sig 
mikla vinnu og velunnarar veitt okkur 
fjárhagslegan stuðning. FH hefur 
ákveðna sérstöðu hvað varðar aðstöðu
uppbyggingu íslenskra íþróttafélaga en 
þar á ég við að félagið sjálft hefur byggt 
og fjármagnað verulegan hluta 
íþróttam annvirkjanna í Kaplakrika. Nú 
í október mun síðan knatthúsið Skessan 
vera formlega tekið í notkun.“

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Íslandsmót í einliðaleik í boccia var 
haldið á Ísafirði um þar síðustu helgi í 
umsjón íþróttafélagsins Ívars.  

Þar átti Íþróttafélagið Fjörður 10 
keppendur og árangurinn var 
glæsilegur, 2 gull.  Guðrún Ólafsdóttir 
sigraði í 1. deild og Ragnar Björnsson 
sigraði í 5. deild.

Glæsilegur árangur hjá þeim.

Glæsilegur keppnishópur Fjarðar. Guðrún Ólafsdóttir og Ragnar Björnsson ánægð með verðlaunin.

Guðrún sigraði í efstu deild
Guðrún Ólafsdóttir úr Firði og Ragnar Björnsson fengu gull í boccia

Karlalið Hauka og FH í handbolta 
mættust á Ásvöllum sl. miðvikudag í 
úrvalsdeildinni. Haukar höfðu unnið 
alla fjóra leiki sína en FH hafði unnið 
tvo leiki en tapað tveimur.

FH skoraði fyrsta markið en leikurinn 
var mjög jafn framan af og liðin skiptust 
á að skora. Eftir 20 mínútna leik komust 
Haukar tveimur mörkum yfir .

FH jafnaði í 1717 eftir 10 mínútna 
leik og náði svo forystu 2018. Haukar 
jöfnuðu svo í 2121 og voru svo ávalt 
skrefinu á undan og náðu mest 3ja 
marka forystu þegar 9 mínútur voru 
eftir af leiknum. FH jafnaði svo í 2828 
þegar tvær mínútur voru eftir en fengu 
svo á sig leiktöf í næstu sókn og Haukar 
refsuðu með marki. FH jafnaði svo á 

lokamínútunni og Phil Döhler, 
markmaður FH varði svo skot Hauka 
rétt áður en flautað var til leiksloka og 
2929 jafntefli var staðreynd.

Miklu munaði á markvörslu liðanna. 
Á meðan markmenn FH og í raun 
aðeins Phil Döhler varði aðeins 8 skot, 

varði Grétar Ari Guðjónsson 15 skot í 
marki Hauka, þar á meðal 2 víti.

Adam Haukur Baumruk var 
markahæstur í liði Hauka með 7 mörk 
og Einar Pétur Einarsson skoraði 6.

Ásbjörn Friðriksson var markahæstur 
í liði FH með 9 mörk, Bjarni Ófeigur 
Valdimarsson skoraði 7 og Arnar Freyr 
Ársælsson skoraði 6.

Jafntefli í Hafnarfjarðarslag
Háspenna var í leik Hauka og FH á Ásvöllum

Ásbjörn Friðriksson skoraði 9 mörk fyrir FH.

Ólafur Ægir Ólafsson skorar eitt 
fjögurra marka sinna fyrir Hauka.
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FH 90 ára
Fagna með hátíð 26. október
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Glæsileg gluggatjöld  
FYRIR HEIMILI OG FYRIRTÆKI

2. hæð Firði | Fjarðargötu 13-15 | sími 780 1447 | bodyzone@bodyzone.is | Opið virka daga kl. 11-17, laugardaga kl. 12-16

Frí mæling og 

tilboðsgerð!

Kíktu 
við!

HANDBOLTI: 
16. okt. kl. 19.30, Kaplakriki 

FH  Fjölnir, úrvalsdeild karla

17. okt. kl. 20.15, Kaplakriki 
FH U  Stjarnan U, 1. deild karla

18. okt. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH  ÍR, 1. deild kvenna

18. okt. kl. 20, Ásvellir 
Haukar U  KA U, 1. deild karla

19. okt. kl. 16, Vestmannaeyjar 
ÍBV - Haukar, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KONUR:
Haukar  KA/Þór: 2325

Fylkir  FH: 1825

ÚRSLIT KARLAR:
Valur U  Haukar U: 3828

Valur  Haukar: 2425
OIF Arandal  FH: 2827

KA U  FH U: 3530
Haukar  FH: 2929

KÖRFUBOLTI: 
16. okt. kl. 19.15, Grindavík 

Grindavík - Haukar, úrvalsdeild kvenna

17. okt. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Grindavík, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KONUR:
Haukar  Keflavík: 5465

ÚRSLIT KARLAR:
KR  Haukar: 

ÍÞRÓTTIR

Við Hafnfirðingar höfum fundið 
harkalega fyrir fjársvelti undanfarinna 
ára þegar kemur að sam göngu
framkvæmdum á höf uð
borgarsvæðinu. Hér hefur ríkt 
algjört stefnuleysi af hálfu 
ríkisvaldsins í þessum málum 
og það gaf því augaleið að 
nauðsynlegt væri að flýta 
samgönguframkvæmdum 
verulega hér á svæðinu. Það er 
því gleðilegt að slíkt sam
komulag hafi nú náðst.

HVER VEGUR AÐ 
HEIMAN ER VEGURINN 
HEIM
Auk algjörs stefnuleysis og fjársveltis, 

fjölgun íbúa á þessu svæði, hefur orðið 
gríðarleg fjölgun ferðamanna með 
tilheyrandi auknu álagi á vegi hér innan 
Hafnarfjarðar. Nær allur þessi fjöldi 
ferðamanna leggur leið sína með einum 
eða öðrum hætti  í gegnum bæinn. 

Stóraukið álag á Reykjanesbrautina, 
einu leiðina inn og út úr landinu, hefur 
þýtt aukið álag á innanbæjarvegi 

Hafnarfjarðar; bæði í gegnum 
mið bæinn og svo í gegnum 
Setbergið. Þetta þekkjum við 
íbúar auðvitað mjög vel og þá 
sérstaklega íbúar Setbergs
hverfisins á leið sinni inn og 
út úr hverf inu á álagstímum.

TÍMAMÓTA
SAMKOMU LAG RÍKIS 
OG SVEITARFÉLAGA

Nú hefur náðst samkomulag milli 
ríkis og sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu um fjárfestingu til 
samgönguframkvæmda fyrir 120 
milljarða króna á næstu 15 árum. Þar er 
m.a. að finna raunverulega lausn á þeim 
vanda sem ég nefni hér að ofan og 
hefur fjármagn verið aukið verulega til 
verkefnisins; fer úr 5 milljörðum í 13 
milljarða, auk þess sem verkefnið er 

tímasett. Við Hafnfirðingar munum því 
sjá góða lausn á næstu árum, alveg frá 
Álftanesvegi að Lækjargötu. Fyrir mitt 
leyti hefði ég aldrei komið að slíku 
samkomulagi nema lausn sem þessi 
hefði náð fram að ganga og verið hluti 
af samkomulaginu. Samgönguráðherra 
á mikið hrós skilið fyrir sína vinnu og 
við Hafnfirðingar fáum loks þær 
samgöngubætur sem við höfum svo 
lengi beðið eftir. 

ÁLÖGUR EIGA EKKI AÐ 
HÆKKA
Ef fram heldur sem horfir mun 

umferð aukast um 40% á næstu 15 
árum og tafir um 25%. Það er því  
mikil  vægt að tryggja greiðari sam
göngur og fjölbreyttari ferðamáta ásamt 
sérstakri áherslu á umferðaröryggi og 
að draga úr slysum á fólki. Álögur á 
eigendur ökutækja eiga ekki að hækka 
og verða meiri en nú er, þó svo að 
gjaldheimta kunni að taka breytingum 
vegna orkuskipta í samgöngum. Þetta 
er að mínu mati grundvallaratriði ef 
nást á sátt um þá leið sem hér er boðuð 
í þessu góða tímamótasamkomulagi 
sem náðst hefur milli ríkis og sveitar
félaga.

Höfundur er formaður bæjarráðs.

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Raunverulegar samgöngu
bætur fyrir Hafnfirðinga

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
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Í gær, þriðjudag voru drög 
að rammaskipulagi fyrir 
Flensborgarhöfn og Óseyrar
svæði kynnt á opnum íbúa
fundi. Ein af forsendum í 
arkitektasamkeppni sem hald
in var um svæðið var að móta 
blandaða og þétta byggð við 
Flensborgarhöfn og Ós 
eyrarsvæði í góðri sátt við 
að liggj andi hverfi og hafnar
starfsemi, í takti við ríka sögu 
og gæði staðarins.

Vinnan við gerð ramma
skipulagsins var í höndum 
tveggja arkitektastofa, Jvant
spijker í Hollandi og Kjellgren 
Kaminsky og Mareld í Sví
þjóð. Hefur Orri Steinarsson 
hjá Jvantspijker verið yfir
arkitekt verkefnisins. 

Haldnir hafa verið þrí opnir 
íbúafundir auk sér funda með 
lóðarhöfum. Þar var velt upp 
hugmyndum um svæðið og 
var unnið með athugasemdir 
og tillögur af þeim fundum. 

Í RAUN ÞRJÚ SVÆÐI

Unnið er með þrjú mis
munandi svæði sem þó tengjast 
með einum eða öðrum hætti. Á 
Óseyrarsvæðinu þar sem áður 
var iðnaðarhverfi  er fyrirhuguð 
íbúðabyggð sem hefur góða 
tengingu við hafnarsvæðið  og 
miðbæinn sem og gott aðgengi 
að almenningssamgöngum.  
Þar verður hægt að bjóða  upp 
á fjölbreyttar gerðir íbúða  þar 
sem áhersla verður lögð á gott 
aðgengi  hjólandi og gangandi 
umferðar með góðum skjól
góðum  inngörðum,  og bíla
stæði að mestu í bílageymslum. 

Á  Flensborgarhafnarsvæð
inu verður möguleiki á  bland
aðri starfsemi í hvaða formi 
sem er. 

Slippsvæðið, frá Fornu búð
um í átt að miðbænum  er 
hugsað sem blönduð byggð 

þar sem gert er í meginatriðum 
ráð fyrir starfsemi á neðri 
hæðum og íbúum eða skrif
stofum á efri hæðum. Lögð var 
áhersla á lágvaxna byggð með 

„ásættanlegu“ byggingarmagi 
og kvörðun húsa í takt við 
sérkenni Hafnarfjarðar. 

Á Slippsvæðinu er gert ráð 
fyrir skjólgóðu hafnartorgi  þar 
sem þær nýbyggingar sem 

verða á svæðinu skapi mögu
leika á mörgum veitinga
stöðum, kaffihúsum og 
af þreyingu af ýmsu tagi. 

Möguleikar á gosbrunni, 

leiktækum fyrir börn og 
aðlaðandi setsvæði verði á 
torginu en   torgið er hugsað til 
að styrkja svæðið og mögu
leika Hafnfirðinga til að heim
sækja höfnina.  Þá er einnig 

hugað að menningar minjum 
og lagt til að minningin um 
slippinn verði með einum eða 
öðrum hætti gerð skil.  

Siglingarklúbburinn færist 
nær miðbænum og aukast þá 
möguleikar hans til að stækka 
og dafna.  

Lagt er til að hringtorgið við 
Íshúsið verði aflagt og þar 
komi hefðbundin gatnamót. 

TENGING VIÐ 
MIÐBÆINN
„Mikil áhersla var lögð á að 

tengja vel miðbæinn við 
höfnina og teljum við sem 
sátum í stýrihópnum að svo 
hafi tekist,“ segir Kristín 
Thoroddsen, formaður strýri
hóps fyrir verkefnið. „Tré og 
bekkir, göngustígar og mögu
leikar á veitinga og kaffi
húsum taka á móti gestum og 
gangandi, hvort sem það er 
íbúum, þeim sem þarna stunda 

atvinnu eða koma í heimsókn. 
Væntingar eru til þess að á 
svæð inu dafni matarmarkaður 
og skap andi  starfsemi í bland 
við ið  andi mannlíf og íbúa,“ 
segir Kristín.

ENN AÐEINS 
HUGMYNDIR
Rammaskipulagið er í raun 

nánari útfærsla á aðalaskipulagi 
og áður en hægt verður að 
hefja framkvæmdir þarf að 
samþykkja deiliskipulag. Því 
er ekki hægt að taka útlit húsa 
sem tillögur eða áætlanir og 
margt getur breyst þar til 
endanleg útfærsla verður til. 
Þó er rammaskipulaginu ætlað 
að móta stefnuna og undir 
eðlilegum kringumstæðum er 
byggt á því skipulagi.

Ólíkt rammaskipulaginu 
fyrir Hraunin, sem aðeins var 
samþykkt í skipulags og 
byggingarráði, er ætlunin að 
rammaskipulagið fái lög form
lega afgreiðslu í stjórnkerfinu.

Sjá stærri myndir á  
www.fjardarfrettir.is 

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.

Drög að rammaskipulagi kynnt 
fyrir Flensborgarhöfn og Óseyri

Byggt á niðurstöðum úr arkitektasamkeppni og unnið af tveimur arkitektastofum

Íshúsið og gatnamótin til vinstri og hugmynd að „Hafnartorgi“.


