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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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is
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Stofnuð 1983

Nýuppgerð endaíbúð á þriðju hæð 
með flottu útsýni. Allar innihurðir og 
gólfefni eru ný. Íbúðin er nýmáluð. 
Baðherbergi gert upp frá grunni.  
Ný heimilistæki í eldhúsi.

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

Sérstaklega björt og rúmgóð íbúð á 
annarri hæð. Þrjú svefnherbergi, 
virki lega snyrtilegt baðherbergi, 
þvotta  herbergi með góðu hillu  plássi 
og einstaklega björt og rúmgóð stofa.

BÆJARHOLT 1

118  m² 44,9 millj. kr. 80 m² 40,3 millj. kr. 132,7 m² 47,6 millj. kr. 

FLATAHRAUNI 1 AKURVELLIR 1 
Opið hús fimmtudag 31. okt. 
kl. 17:30-18    LÆKKAÐ VERÐ

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Fyrirtækið Creditinfo hefur 
metið ársreikninga fyrirtækja 
og skilgreint 63 fyrirtæki í 
Hafnarfirði sem „framúr skar

andi fyrirtæki“. Eru það 15 
lítil fyrirtæki, 35 meðalstór 
fyrirtæki og 13 stór fyrirtæki. 
Eignamesta fyrirtækið er 

Hvalur, sem þó hefur lög
heimili í Hvalfirði, en eignir 
þess nema 28,8 millj. kr.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Þessa yndislegu mynd tók hin 12 ára Lena Rut Gígja á Hvaleyrarvatni sl. sunnudag.

63 „framúrskarandi 
fyrirtæki“ í Hafnarfirði

50% afsláttur  

af barnafötum 

í nóvember

Nytjamarkaður  
Komið og gerið góð kaup og styrkið gott málefni í leiðinni.

Allur ágóði markaðarins rennur til 
styrktar ABC barnahjálp sem styður 
fátæk börn til náms í Afríku og Asíu.

ABC barnahjálpar Dalshrauni 13 
Opið alla virka daga kl. 12-18 og laugardaga kl. 12-16

www.facebook.com/nytjamarkadur.hfj

http://www.fjardarfrettir.is
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Á laugardaginn kl. 17 verður opnuð í Hafnarborg 
yfirlitsýningin Guðjón Samúelsson húsameistari, í 
tilefni þess að öld er liðin frá því að Guðjón lauk 
háskólaprófi í byggingarlist og var í framhaldinu 
skipaður húsameistari ríkisins árið 1920. Á sýningunni 
verður lögð áhersla á sýn Guðjóns sjálfs á eigin verk, 
stílþróun í byggingarlist hans og líklega áhrifavalda. 

Þar verða til sýnis teikningar, ljósmyndir og líkön af 
byggingum Guðjóns, ásamt ýmsum tillögum sem 
ekki urðu að veruleika. Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, mun flytja ávarp við opnun sýningar
innar.

FRAMLENGING Á FANGELSI
Sýningingin Fangelsi, sem nú stendur yfir í 

Sverrissal Hafnarborgar, hefur verið framlengd til 
nýárs og mun því standa yfir til 12. janúar 2020. 

Guðjón húsameistari
Ný sýning opnuð í Hafnarborg á laugardaginn

Sunnudagur 3. nóvember

Ljósamessa kl. 20
Ljósamessa til styrktar Ljósinu, 

endurhæfingarstöð fyrir krabbameinsgreinda.
Sr. Bolli Pétur Bollason leiðir stundina.

Tónlistarflutningur er í höndum hjónanna  
Hjalta Jónssonar og Láru Sóleyjar Jóhannsdóttur. 

Guðrún Kristín Svavarsdóttir fjallar um  
reynslu sína af sjúkdómnum og Ljósinu. 

Söfnunarbaukur mun liggja frammi við til styrktar 
málefninu. Kaffiveitingar í boði að lokinni messu. 

Verið öll hjartanlega velkomin!“

 www.astjarnarkirkja.is

Verðhækkanir þykja sjálf
sagðar – ef með þeim er verið að 
setja verð í svipað horf og hjá 
samkeppnisaðilanum! Þetta 
virðist stundum alla vega vera 
leiðarljósið þegar Hafnar fjarð
arbær ákveður verðhækkanir á 
þjónustu sinni. Það getur vel 
verið að leiguverð félagslegra 

íbúða eigi að vera svipað og í nágranna sveitar
félögunum en þar sem við erum sjálfstætt 
sveitarfélag ættum við að taka ákvarðanir um verð, 
og byggja á eigin útreikningum og forsendum. Hins 
vegar skortir oft betri rök fyrir verðbreytinginum og 
t.d. er vitað að viðhald eigna Hafnarfjarðarbæjar 
hefur ekki verið í samræmi við þörfina, a.m.k. frá 
hruni. Er þá eðlilegt að núverandi leigjendur greiði 
uppsafnaða viðhaldsþörf? Íbúðaverð og leiguverð 
hefur verið lægra í Hafnarfirði en í sumum 
ná granna  sveitarfélögunum. Er þetta ekki tekið með 
í reikninginn? Hafnarfjarðarbær hefur ekki lækkað 
vatnsgjaldið þó það sé oftekið og langt umfram það 
sem kveðið er á í lögum. Það er auðvelt að tala um 
leiðréttingar á verðum ef haldbær rök vantar.

Þeir sem sitja í ráðum bæjarins og í bæjarstjórn 
hljóta hafa öll gögn sem rökstyðja gjaldskrá 
bæjarins og mættu þeir gjarnan upplýsa okkur 
bæjarbúua um þann útreikning sem liggur á bak við 
verðbreytingar. Það er ekki nóg að segja að eðlilegt 
sé að verðin verði svipuð og í nágrannasveitarfélög
unum.

Vinna við fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar 
fyrir árið 2020 er langt komin og búast má við að 
meiri varkárni verði viðhöfð en áður enda blikur á 
lofti og ekki víst að skatttekjur verði áfram svona 
miklar sem þær hafa verið undanfarin ár. Virðast þá 
litlar líkur til að skuldir bæjarins verði lækkaðar eins 
og lofað hafði verið.

Tvö íþróttafélög héldu upp á afmæli sín um 
helgina. Badmintonfélag Hafnarfjarðar fagnaði 60 
ára afmæli sínu og skv. samningi við Hafnarfjarðarbæ 
fær félagið um áramótin, í fyrsta sinn yfirráð yfir 
íþróttahúsi sem félagið æfir og keppir í. Þetta eru 
merk tímamót og stór áfangi fyrir félagið.

Hitt félagið er Fimleikafélag Hafnarfjarðar sem 
fagnaði 90 ára afmæli og vígði formlega nýjan 
yfirtjaldaðan knattspyrnuvöll sem mun bæta 
aðstöðu til knattspyrnuiðkunar verulega. 

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 3. nóvember

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Allra heilagra messa - látinna minnst
Sr. Jón Helgi, Guðmundur og félagar  
í Barbörukórnum þjóna við messuna.

Morgunmessa  
miðvikudaga kl. 8.15

10-12 ára starf  
fimmtudaga kl. 16-17,  

barna og unglingakór o.fl.
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  

www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Sunnudagurinn 3. nóvember:
Allraheilagra messa.

Minningardagur látinna

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

Kirkjugestum gefst kostur á að tendra 
ljós í minningu látinna ástvina.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Allra heilagra messa 3. nóvember

Guðsþjónusta kl. 11
Látinna minnst.

Kór Víðistaðasóknar syngur.
Veitingar eftir messu í safnaðarsalnum.

Myndlistarsýning 
Ragnheiðar Líneyjar Pálsdóttur. 

Þriðjudagur 5. nóvember

Tónleikar kl. 20 
Flensborgarkórinn

syngur undir stjórn
Hrafnhildar Blomsterberg.

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
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Margrét Eir
Fríkirkjan í Hafnarfirði
22.desember kl 21:00

Miðasala á tix.is

Jólatónleikar

Nýr opnunartími
08:00 — 16:00
frá og með 1. nóvember

AÐALSKOÐUN          HAFNARFJÖRÐUR          REYKJAVÍK          KÓPAVOGUR          REYKJANESBÆR
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Rúmlega 300 nemendur fyrsta 
bekkjar í grunnskólum Hafnarfjarðar 
komu sl. föstudag á tónleika 
Sinfóníuhljómsveitar Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar og fl. þar sem flutt var 

sagan af Maxímús músíkús með hinum 
ýmsum tóndæmum og tónverkum.

Hlýddu börnin með mikilli athygli á 
söguna og á flutning hinna ungu tónlist
ar  manna.

Starfsfólk Strætó kynnti á mánudag í 
Firði nýtt leiðakerfi Strætó. Fjölmargir 
forvitnuðust um væntanlegar breytingar 
en margt hefur verið gert til að kynna 
þær sem best. Fólk sem missti af 
kynningunni getur skoðað gagnvirk 
kort á straeto.is/is/nytt-leidanet og t.d. 

séð hvers langt er hægt að komast með 
strætó á ákveðnum tíma. Þá er smellt á 
Taktu þátt í mótun leiðanetsins og síðan 
Fyrsta hugmynd. Þar má draga hana 
Jane inn á kortið og fá fram ýmsar 
hugmyndir.

Ánægðir fyrstu 
bekkingar

Hlýddu á söguna um Maxímús músíkus

Áhugi á nýju 
leiðakerfi Strætó

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknar og óháðra ásamt fulltrúa 
Viðreisnar samþykkti á síðasta fundi 
fjölskylduráðs gjaldskrár hækk anir á 
heimaþjónustu aldraðra og ör yrkja og 
ferða þjónustu aldr aðra. Heima þjónustan 
hækk ar um tæp 25% og ferða
þjónustan um rúmlega 100%. 
Samfylk ingin lagði til að 
gjaldskrár hækkanir næsta árs 
tækju mið af yfir lýsingu 
Sambands ís lenskra sveitar
félaga í tengsl um við gerð lífs
kjarasamninga. Samband ið 
beindi þeim tilmælum til 
sveitar félag anna að gjöld á 
þeirra vegum hækkuðu ekki 
um meira 2,5% á næsta ári og minna ef 
verðbólga reyndist lægri. Þessu 
höfnuðu fulltrúar meiri hlut ans og 
Viðreisnar. Svona ætlar meirihlutinn að 
sækja auknar tekjur í bæjarsjóð upp á 
rúmar fimm milljónir úr vösum aldr
aðra og öryrkja. 

LEIÐRÉTTINGAR - NÝTT 
ORÐ YFIR HÆKKANIR 
Meirihlutanum er tamt að tala um 

hækk anirnar sem leiðréttingar. Gjald
skráin í Hafnarfirði hafi verið lægri en í 
mörgum sambærilegum sveitar félög
um. Með öðrum orðum þá telur meiri
hlutinn að fólkið sem nýtir sér þjón
ustuna hafi notið of góðra kjara undan
farin ár. Leiðrétting er þægilegra orð 
yfir hækkanir og lítur betur út. Leið
réttingarnar munu hins vegar leiða til 

hækkana og leggjast með jafn miklum 
þunga á notendur og ef þær hefðu verið 
kallaðar sínu rétta nafni  hækkanir. 

STEFNA SJÁLF STÆÐIS-
FLOKKSINS RÆÐUR FÖR 

Hvort sem um er að ræða 
hækkanir eða leiðréttingar þá 
er hér á ferðinni grund vallar
stefið í stefnu Sjálf stæðis
flokksins. Það felst í því að 
hækka álögur á einstaka hópa 
í samfélaginu og not endur 
velferðarþjónustu á sama tíma 
og leitað er leiða til þess að 
lækka álögur á þá hópa sem 
best standa í samfélaginu. Við 

gerð fjárhagsáætlunar fyrir ári síðan þá 
hafnaði meirihluti Sjálfstæðis og 
Framsóknarflokks og óháðra tillögu 
Samfylkingarinnar um að fullnýta 
útsvarið en treysti hins vegar á tekjur af 
lóðasölu. Lækkun útsvars nýtist fyrst 
og fremst þeim tekjuhæstu og ýtir undir 
misskiptinguna auk þess sem áætlanir 
um lóðasölu gengu engan veginn eftir. 
Því vantar fjármuni í bæjarsjóð núna og 
þá leggur meirihlutinn í fjölskylduráði 
til, með stuðningi Viðreisnar, að seilst 
verði í vasa aldraðra og öryrkja. Sam
fylkingin leggst gegn þessari stefnu
mörkun meirihlutans vegna þess að 
jöfnuður og öflug velferðarþjónusta eru 
forsenda réttláts samfélags og efna
hagslegs stöðugleika. 

Höfundur er fulltrúi 
Samfylkingarinnar í fjölskylduráði 

Meirihlutinn seilist 
í vasa aldraðra og 

öryrkja 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

Sólvangsdagurinn 2. nóvember 
Kl. 14-16 Vöfflukaffi að hætti Bandalags kvenna í
Hafnarfirði í kaffiteríunni
 
Verð 500 kr. fyrir vöfflu og kaffi eða kakó.
Ágóðinn rennur til uppbyggingar dagdvalar á
Sólvangi.  Athugið að það er ekki posi á staðnum
 
Lifandi tónlist í salnum
 
Allir eru hjartanlega velkomnir og vonumst til að
sjá sem flesta
 
 Sólvangsvegi 2 - 220 Hafnarfirði  www.solvangur.is

Lilja G. Karlsdóttir verkefnastjóri Borgarlínu og starfsmenn Strætó, Jó hann es 
Svavar Rúnarsson forstjóri, Ragnheiður Einarsdóttir og Sólrún Svava Skúladóttir.
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Börnin voru áhugasöm um hljóðfærin og söguna um Maxímús músíkús.
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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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HANDBOLTI: 
30. okt. kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar - ÍBV, úrvalsdeild karla

30. okt. kl. 19, Austurberg 
ÍR - FH, úrvalsdeild karla

1. nóv. kl. 19.30, Laugardalshöll 
Þróttur - FH U, 1. deild karla

1. nóv. kl. 18, Framhús 
Fram - Haukar, úrvalsdeild kvenna

2. nóv. kl. 19.30, Laugardalshöll 
Þróttur - FH U, 1. deild karla

3. nóv. kl. 17, Kaplakriki 
FH - HK, úrvalsdeild karla

3. nóv. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - HK U, 1. deild kvenna

3. nóv. kl. 201.15, Varmá 
Afturelding - Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KONUR:
Fjölnir  FH: 1726

Haukar  Afturelding: 2119

KÖRFUBOLTI: 
30. okt. kl. 19.15, Stykkishólmur 

Snæfell - Haukar, úrvalsd. kvenna

31. okt. kl. 19.15, Þorlákshöfn 
Þór - Haukar úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KONUR:
Haukar  Breiðablik: 6462

ÚRSLIT KARLAR:
Haukar  Fjölnir: 9975

ÍÞRÓTTIR

Fjárhagsáætlunarvinna Hafnarfjarð
arbæjar fyrir 2020 er langt komin. Fjöl
skylduráð kláraði sína vinnu á fundi 
þann 17. október sl. Vönduð 
og góð vinna sem hefur átt sér 
stað meðal embættismanna og 
ráðsmanna undanfarnar vikur 
og mánuði.

LEIÐRÉTTING Á 
GJALDSKRÁ
Við hér í Hafnarfirði höfum 

verið með lægstu gjaldskrána 
þegar borin eru saman sveitar
félögin hér á höfuðborgarsvæðinu. 
Hinsvegar höfum við dregist mjög aft
ur úr öðrum sveitarfélögum sem hafa 
reglu lega endurskoðað sínar gjaldskrár. 
Meirihlutinn leggur á það áherslu að 
gjaldskrá á fjölskyldu og barna mála
sviði sé áfram sú lægsta þegar horft er 
til samanburðarsveitarfélaga. En til 
þess að halda góðu þjónustustigi þá er 
mikil vægt að fara í að leiðrétta gjald
skrá.

Gjaldskráin er í ellefu liðum. Leið
rétting nær til fjögurra liða gjaldskrár. 
Til að setja leiðréttinguna í samhengi þá 
má t.d. nefna að hver ferð í ferðaþjónustu 
eldri borgara kostar 240 kr. en frá 1. 
janúar kostar hver ferð 470 kr. Til sam
an burðar þá kostar hver ferð í Reykjavík 

1.185 kr. og í Kópavogi kostar hver 
ferð 500 kr. fyrstu 16 ferðirnar, eftir það 
1.000 kr. Einnig var leiðrétting þegar 

kemur að gjaldi í heima
þjónustu eldri borgara og 
öryrkja. Hver klst. kostar 610 
kr. en frá 1. janúar 2020 kostar 
hver klst. 757 kr. Til saman
burðar þá kost ar hver klst. 
1.235 kr. í Reykja vík en 990 
kr. í Kópa vogi fyrir þá sem 
eru með tekjur uppá 372.960 
kr. eða hærra.

Þrátt fyrir þessa leiðréttingu 
er gjaldskrá á fjölskyldu og barna
mála sviði hér í Hafnarfirði áfram sú 
lægsta þegar horft er til saman burðar
sveitarfélaga.

Ítarlegri upplýsingar um leiðréttingu 
á gjaldskrá má finna í fundargerð fjöl
skylduráðs frá 17.okt. sl. Sú fundargerð 
er aðgengileg á vef Hafnarfjarðarbæjar.

Meirihlutinn leggur á það ríka áherslu 
að þjónustistigið sé hátt á fjölskyldu og 
barnamálasviði og kostnaður fyrir not
endur sé sá lægsti þegar sveitarfélögin á 
höfuð borgarsvæðinu eru borin saman. 
Það heldur sér þrátt fyrir leiðréttingu á 
gjaldskrá.

Það er gott að búa í Hafnarfirði.
Höfundur er formaður 
fjölskylduráðs.

Valdimar 
Víðisson

Það er gott að búa 
í Hafnarfirði

Með samgöngusáttmála ríkis og sveit
ar félaga á höfuðborgarsvæðinu er borgar
lína loks komin á áætlun. Þessu ber að 
fagna, enda um nauðsynlega samgöngu
framkvæmd að ræða sem mun í 
senn létta bílaumferð, draga úr 
mengun og stuðla að þéttari 
byggð á höfuðborgarsvæðinu. 
Þá er borgarlína algjör lykill að 
því að ungt fólk sjái sér framtíð 
hér í Hafnarfirði, en hér myndi 
ég ekki vilja búa án öflugra og 
áreiðanlegra samgöngutenginga 
við miðborg Reykjavíkur.

Ríkisstjórnin hefur boðað að 
framkvæmdirnar verði fjármagnaðar að 
hluta með álagningu veggjalda á íbúa 
höfuðborgarsvæðisins. Hér eigum við að 
staldra við og spyrja okkur hvort veggjöld 
á almenning séu yfir höfuð nauðsynleg 
eða tímabær. 

Samgöngusáttmálinn í heild á að kosta 
120 milljarða á 15 ára tímabili. Stefán 
Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, 
hefur bent á að arðgreiðslur úr Lands
bank anum einar og sér myndu duga fyrir 
öllum samgöngusáttmálanum, en á síð
ustu sjö árum hefur Landsbankinn greitt 
ríkissjóði 150 milljarða í arð. Það er því 
ekkert sem kallar á veggjöld á almenning. 
Réttast væri að halda Landsbankanum í 

almenningseigu og nýta arðgreiðslur úr 
honum til fjármögnunar samgöngu sátt
málans.

Notendagjöld á bílaumferð geta 
vissulega virkað sem efna
hagslegur hvati til að færa fólk 
úr einkabílnum og yfir í al 
menn ingssamgöngur. En fyrst 
þarf raunverulegur val kostur að 
vera í boði. Í dag er leið 1 svo 
vel nýtt á háannatíma að hún 
má varla við mikilli fjölgun far
þega. Áður en við tökum um 
ræðuna um möguleg veggjöld 
til umferðarstýringar ættum við 

því að setja borgarlínu í forgang og 
byggja upp þétt net öflugra og áreiðan
legra almenn ingssamgangna sem allra 
fyrst.

Í samgöngusáttmálanum er tenging 
borgarlínu til Hafnarfjarðar í síðasta sæti 
og ekki gert ráð fyrir henni fyrr en árið 
2030. Þetta er dapur niðurstaða en hún 
kemur því miður ekki á óvart miðað við 
áhugaleysi meirihluta bæjarstjórnar á 
borgar línuverkefninu. Áhugaleysið er 
slíkt að í skrifum fulltrúa meirihlutans um 
samgöngusáttmálann er ekki orð að finna 

Óskar Steinn Jón
ínu son Ómarsson

Veggjöld eru hvorki 
nauðsynleg né tímabær

Á afgreiðslufundi skipulags- og 
byggingarráðs Hafnarfjarðar þann 
27.08.2019 var samþykkt að auglýsa tillögu 
að breytingum á deiliskipulagi Hellnahrauns 
2. áfanga, er nær til lóðanna við Álfhellu 10 
og Einhellu 7, í samræmi við 1.mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Í breytingunni felst að: Lóðirnar við Álfhellu 10 og 
Einhellu 7 eru sameinaðar. Byggingarreitum er breytt. 
Bætt er við innkeyrslum við Dranghellu. Mænishæð 
húss verði 10,5m í stað 8,5m. Heimilt verður að hafa 
svalir er ná allt að 2m út fyrir byggingarreit. 
Nýtingarhlutfall lóða verði 0,3 í stað 0,5. Að öðru leiti 
gilda skilmálar deiliskipulagsins. 

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 6, hjá umhverfis- og skipulagssviði að 
Norðurhellu 2 og á www.hafnarfjordur.is frá 18.10. – 
29.11.2019. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
breytinguna og skal þeim skilað skriflega til umhverfis- 
og skipulagssviðs eigi síðar en 29. nóvember 2019. 

Skipulagsfulltrúi

SKIPULAGSBREYTINGAR

hafnarfjordur.is585 5500

um borgarlínu. Við sem viljum öflugar 
almenn ingssamgöngur á höfuð borgar
svæðinu eigum betra skilið en pólitíska 
fulltrúa sem setja almenningssamgöngur í 
síðasta sæti. 

Höfundur er varaforseti Ungra 
jafnaðarmanna.

Hámark  
60 km/klst

Hámarkshraði ökutækis með 
óskráða kerru í eftirdragi er 60 km/
klst þar sem almennur hámarkshraði 
er hærri. Allar kerrur með 750 kg 
heildarþyngd og meira þarf að skrá.

Ökumaður þessarar kerru hefði 
eflaust bæði fengið sekt fyrir of hraðan 
akstur og að hafa ekki skráð kerruna.
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Opið virka daga frá 10:00 - 18:00
Laugardaga frá 12:00 - 16:30 

Endurvinnslan hefur opnað �öskumóttöku að
Skútahrauni 11 í Hafnar�rði.

Við viljum bjóða viðskiptavini okkar velkomna í
nýja og tæknivædda móttökustöð okkar með
þrem sjálfvirkum talningavélum sem taka við
heilum drykkjarumbúðum.

Fimleikafélag Hafnarfjarðar hélt  á 
laugardag upp á 90 ára afmæli félagsins 
með opnu húsi í Kaplakrika þar sem 
yfir 1000 manns mættu og kynntu sér 
starf deilda félagsins; knattspyrnu, 
handbolta, frjálsra íþrótta og skylminga. 

Hápunktur dagsins var þó formleg 
vígsla knattspyrnuhússins Skessunnar, 
sem er fyrsti yfirbyggði knatt spyrnu
völlurinn í Hafnarfirði í fullri stærð. Er 
húsið talið gjörbylta aðstöðu til 
knattspyrnuiðkunar. 

 Viðar Halldórsson, formaður FH 
sagði „Í dag opnum við glæsilegasta og 

hagkvæmasta knatthús landsins. 
Aðdragandinn hefur tekið sinn tíma en 
með þrautseigju höfum við náð 
markmiðinu, Skessan er risinn.“

Byggingu hússins er þó ekki fulllokið 
og m.a. á eftir að byggja búnings og 
geymsluaðstöðu við húsið vinnu við 
það á að ljúka á vetrarmánuðum.

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri 
ávarpaði gesti, fagnaði nýja húsinu og 
færði félaginu 350 þús. kr. afmælisgjöf.

 FH var stofnað 15. október 1929 af 
tíu mönnum undir forystu Hallsteins 
Hinrikssonar sem þá var nýráðinn til 

leikfimiskennslu í skólum bæjarins. 
Fimleikar voru fyrsta og eina íþrótta
greinin sem stunduð var hjá félaginu til 
að byrja með en síðar bættust við 
frjálsar íþróttir, handbolti, fótbolti og 
skylmingar. Fjórar síðastnefndu 
íþróttagreinar eru enn stundaðar hjá 
félaginu í dag. FH er eitt sigursælasta 
lið landsins og hefur unnið til fjölda 
Íslands og bikarmeistaratitla á þessum 
90 árum í öllum deildum bæði í karla 
og kvennaflokki.

Fleiri myndir á fjardarfrettir.is

90 ára félag eignast yfirbyggðan 
knattspyrnuvöll í fullri stærð

Yngsta kynslóðin lét ræðuhöld ekki trufla fótboltaiðkunina. Friðrik Dór var hinn eitilhressi kynnir á vígsluhátíðinni.

Kynning var á hinum ýmsu 
íþróttagreinum og hér fær einn 
tilsögn í stangarstökki.
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Badmintonfélag Hafnar
fjarð ar fagnaði 60 ára afmæli 
sínu sl. laugardag en innan 
félagsins er stundað bad
minton, borðtennis og tennis. 
Félagið var stofnað 7. október 
1959 og var Árni Þorvaldsson 
kjörinn fyrsti formaður félags
ins. Bad mintonfélag var fyrst 
stofnað í Hafnarfirði 1934 en 
varð það ekki langlíft. Félagið 

átti erfitt uppdráttar fyrstu árin 
enda aðstaða af skornum 
skammti, m.a. íþróttasalurinn í 
Kató. Lá starf félagsins niður 
um árabil en var endurvakið 
aftur árið 1972 og sótt um 
inngöngu í ÍBH. Síðan þá hafa 
æfingar félagsins verið að 
mestu í íþróttahúsinu v/
Strandgötu.

Opið hús var í íþróttahúsinu 
v/Strandgötu þar sem gestum 
var boðið að prufa badminton 
og borðtennis en einnig var 

boðið upp á skemmtilega leik 
fyrir þá yngstu þar sem þeir 
fóru á margar mismunandi 
stöðvar og leystu þrautir.

Rósa Guðbjartsdóttir bæjar
stjóri, og formaður Badminton
félags Hafnarfjarðar, Hörður 
Þorsteinsson, skrifuðu undir 
samn ing um að BH taki við 
rekstri Íþróttahússins við 
Strandgötu um áramótin. 

Segir Hörður þetta tíma
mótasamning fyrir félagið sem 
tryggi því betri rekstrar grund

völl og þar með betri þjónustu 
við iðkendur og aðstandendur 
þeirra. Félagið hefur nokkuð 
lengi barist fyrir þessu og 
velvilji var í bæjarstjórn en ein

hverra hluta vegna varð ekki af 
þessu fyrr en núna. Þetta þýðir 
að félagið hefur hús
bóndavaldið og getur skipulagt 
sitt starf betur og aukið 
nýtinguna.

Myndir á fjardarfrettir.is

Firði, verslunarmiðstöð, 
5. hæð (norðurturn)  

Hafnarfirði 
www.domus.is

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is | gsm 896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð  

og persónuleg þjónusta“

frítt söluverðmat 
sanngjörn söluþóknun  

fagljósmyndari

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.

Fá íþróttahús eftir 60 ára starf
Badmintonfélag Hafnarfjarðar fær yfirráð yfir íþróttahúsinu v/Strandgötu frá næstu áramótum

LEIGUÍBÚÐIR Í SKARÐSHLÍÐ 
Umsóknarfrestur til og með 10. nóvember 2019.

SKARÐSHLÍÐ ÍBÚÐARFÉLAG HSES AUGLÝSIR 

Leiguíbúðunum er ætlað að tryggja tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum aðgengi að 
öruggu húsnæði í langtímaleigu. Um er að ræða 10 íbúðir í heild og þurfa umsækjendur að 
uppfylla ákveðin skilyrði um tekjumörk, eiga lögheimili í Hafnarfirði og vera eldri en 18 ára. 

Nánar á hafnarfjordur.is 

hafnarfjordur.is585 5500

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Hörður Þorsteinsson formaðu BH við undirritunina.
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