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Formaður í 
yfir 30 ár

Á aðalfundi Handknattleiks
deildar Hauka sem haldinn var 
21. febrúar sl. var Þorkell 
Magnússon kjörinn nýr formaður 
handknattleiksdeildar Hauka.

Hann tekur við af Þorgeiri 
Haralds syni sem gegnt hefur 
stöðu formanns yfir 30 ár en hann 
var fyrst kjörinn 
formaður 1981 en þá 
hafði hann verið í 
stjórn frá 1973. 

Hjúkrunar
heimili

Fjölskylduráð leggur til að 
óskað verði eftir tilboðum í upp
byggingu og rekstur hjúkrunar
heimilis, heilsugæslu og mögulega 
annarri lífsgæða tengdri starfsemi, 
á lóðinni við Hringhamar 43 
Hamraneshverfi. Vísaði ráðið 
tillög unni til bæjar stjórnar en 
málið var lagt fram 
þar í gær. Málið var 
þó ekki til afgreiðslu 
á þeim fundi.

/FJORDUR

TILBOÐS 
DAGAR
2.4. mars

Frábær tilboð 
á völdum 
vörum í 

verslunum

í hjarta Hafnarfjarðar
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Það er tækifæri fyrir leikfélag 
að skrifa farsa um hafnfirska 
pólitík. Efnið fæst úr raun veru
leikanum í bæjarstjórn þar sem 
slegið er ryki framan í bæjarbúa 
eins og enginn væri morgun
dagurinn og fólk lætur æsa sig 
upp með einföldum spurningum. 

Pirringurinn er stundum slíkur að bráðfyndið er.
En verra er þegar reynt er að segja að svart sé 

hvítt eins og Pútín og co gera í Rússlandi og með 
því að ráða fréttaflutningi fær það íbúa til að halda 
að ef ekki hefði verið farið í sértækar hernaðar
aðgerðir í Úkraínu þá hefði Úkraína ráðist inn í 
Rússland.

Þegar reynt er að segja að verið sé að lækka 
fasteignagjöld þegar verið er að hækka fasteigna
skatta um 27% er það ekki einu sinni hlægilegt. 
Reynt er að búa til leikrit þar sem leiðrétting á 
ofteknu vatns og fráveitugjaldi er kölluð lækkun 
og af því að ýmislegt er innheimt á sama 
reikningnum er talað um fasteignagjöld eins og 
það sé sami hluturinn sem það er alls ekki.

Hver gerði „mistökin“ við útreikninginn sem 
bæjarstjórn nú „leiðréttir“. Það vissu allir að það 
var ekki verið að lækka neitt. Eftir lækkun 
álagningarprósentunnar eru bæjarbúar samt að 
borga 15,6% hærra af íbúðarhúsnæði en þeir gerðu 
í fyrra vegna þess að fasteignamatið hækkaði um 
rúmlega 27%.

Af hverju má ekki kalla hlutina réttum nöfnum? 
Halda menn virkilega að bæjarbúar þoli ekki 
sannleikann?

Greinilegt er að taka þarf til í meðferð skipu
lagsmála í Hafnarfirði. Klúður og ógagnsæi virðist 
sífellt aukast og menn virðast ekki lengur muna 
hvort deiliskipulag byggist á aðalskipulagi eða 
öfugt eins og nýlegar aðalskipulagsbreytingar í 
Hamraneshverfinu sýna. Þrátt fyrir að ekki sé búið 
að gera deiliskipulag finnst embættismönnum allt 
í lagi að veita framkvæmdaleyfi, sem segja lítið 
um hvað má og hvað ekki, og finnst ekki að það 
þurfi að kynna t.d. lagningu reiðvega eða vega í 
ósnortnu landi. Þetta skapar hættur þar sem 
minjaskráning er ófullkomin og minjar ekki 
skráðar vegna þess að sá sem skráir hefur ekki 
fyrir því að ráðfæra sig við þá sem þekkja til í 
bæjarlandinu. Það sakar ekki að vanda sig.

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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Blaðaauglýsingar 
Vefauglýsingar

Fjörður viðbygging
ÚTBOÐ

220 Fjörður ehf. óskar eftir 
tilboðum í byggingu um 

8.700m² viðbyggingar við 
Verslunarmiðstöðina Fjörð 

Útboðsgögn verða afhent  rafrænt 
á útboðsvef verkefnisins: 

Tilboðum skal skila rafrænt undir sömu vefslóð  
fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 14. mars 2023

220 Fjörður ehf.

Hvatningaverðlaun Markaðsstofu Hafnarfjarðar 
voru veitt í sjöunda sinn fyrir skömmu.

Fjarðarkaup, sem fagnar 50 ára afmæli í sumar,  
fékk hvatningaverðlaunin að þessu sinni meðal annars 
fyrir frábært vöruúrval, vinalega og góða þjónustu og 

fyrir að gera verslunarferðirnar skemmtilegri enda 
umlykur einhver sérstakur andi og stemmning búðina 
og margir tala um að það sé alltaf einstök upplifun að 
fara í Fjarðarkaup.

Fjarðarkaup fékk hvatningarverðlaun

Sveinn Sigurbergsson, Ingibjörg Sveinsdóttir og Gísli Sigurbergsson með verðlaunin.
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TVÆR
EINAFYRIR   

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

Þú kaupir eina pizzu, ostafylltar hvítlauksbrauðstangir og 
2 l af gosi og færð aðra pizzu sömu stærðar með – ef þú sækir.

Greitt er fyrir dýrari pizzuna.

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI
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Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna 
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Hafnarfjarðarbær breytti nýverið 
reglum um frístundastyrk þannig að 
börn 14 ára og eldri geta nú notað 
styrkinn til að greiða niður 
líkamsræktar kort eða sambærilegt 
aðgangskort sem tengist íþróttum og 
hreyfingu og gilda í 3 mánuði eða 
lengur að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum um fræðslu til iðkenda og 
utanumhald. Áður var aldursviðmiðið 
16 ára og eldri. Við rýni gagna um 
nýtingu eða nýtingarhlutfall á 
frístundastyrk kom í ljós mikil fækkun 
iðkenda við 14 ára aldurinn.  

Markmiðið með breytingunni er 
sögð vera að hvetja börn og ungmenni 

14 ára og eldri til áframhaldandi virkrar 
hreyfingar og félagslegra tengsla á 
mikilvægum og mótandi unglingsárum 
og til nýtingar á frístundastyrk sem 
gildir til 18 ára aldurs. 

Hafnarfjarðarbær vill með ákvörðun
inni auka líkur á áframhaldandi hreyf
ingu og virkni 14 ára og eldri.  Það er 

svo á ábyrgð foreldra og forsjáraðila að 
finna með barninu sínu hentuga hreyf
ingu eða tómstund, hvort sem er í 
skipulögðu íþrótta og frístundastarfi 
eða í líkamsræktarstöð.

Heimildin gildir frá áramótum þess 
árs sem börnin verða 14 ára.

14 ára fá styrk til líkamsræktar

Hafnarfjarðarbær og Golfklúbburinn 
Keilir hafa gert með sér samning um 
byggingu á nýrri véla og áhalda
skemmu. Samningurinn tekur til bygg
ingar á frostfrírri 480 fermetra véla
skemmu að Steinholti 7. Áætlað er að 
framkvæmdum muni ljúka á árinu 
2023 og er undirbúningsvinna, hönnun 
og jarðvinna þegar hafin. Fram kvæmd
irnar eru metnar sem mikilvægt skref í 
eflingu golfíþróttarinnar og vegna 
umhirðu knattspyrnugrasvalla í bæn
um.

KEILIR SÉR UM UMHIRÐU 
VALLA HJÁ ÍÞRÓTTA
FÉLÖGUM BÆJARINS
Aðstaða fyrir vélar og búnað hefur 

verið lítil hjá Keili og hefur félagið 
þurft að geyma vélar úti yfir veturinn 
og leigja aðstöðu annars staðar til að 
geyma tækin. Á sama tíma hefur ekki 
verið aðstaða fyrir starfsfólk til að sinna 
viðgerðum og viðhaldi á tækjabúnaði 
félagsins. Hafnarfjarðarbær er með 

samning við Keili um umhirðu 
grasvalla hjá íþróttafélögunum og því 
er það allra hagur að tryggt sé að 
vélakostur félagsins sé varinn og 
viðhaldið eins og best verður á kosið 
þannig að hægt sé að sinna bæði 
grasfótboltavöllunum og golfvellinum 
á besta hátt.

88 MILLJÓN KRÓNA 
KOSTNAÐARÁÆTLUN
Hafnarfjarðarbær greiðir um 80% af 

áætluðum framkvæmdakostnaði en 
Golfklúbburinn Keilir greiðir um 20%. 
Sveitarfélagið hefur fallist á fyrir
liggjandi kostnaðaráætlun upp á 88 
milljónir króna, hlutur Hafnar fjarðar
bæjar verður þannig um 70,4 milljónir 
kr. og hlutur Golfklúbbsins Keilis um 
17,6 milljónir kr. Golfklúbburinn Keilir 
mun sjá um allar framkvæmdir sam
kvæmt fyrirliggjandi framkvæmdar
áætlun.  

Samningurinn var samþykktur á 
fundi bæjarráðs 9. febrúar sl.

70 milljónir til að 
byggja vélageymslu

Hafnarfjarðarbær styrkir Golfklúbbinn Keili

Hafnarfjarðarbær og Vodafone hafa 
undirritað nýjan samning til þriggja ára 
um síma og fjarskiptaþjónustu fyrir 
bæinn með heimild til framlengingar 
um að hámarki tvö ár. Vodafone hefur 
séð um síma og fjarskiptaþjónustu 
Hafnarfjarðarbæjar frá árinu 2006.

Útboðsgögn voru send til fyrirtækja á 
fjarskiptamarkaði sem hafa ramma
samning við Ríkiskaup og voru tilboð 
opnuð í júlí 2022. Tvö tilboð bárust, 
annars vegar frá Símanum og hins 
vegar frá Sýn hf. sem rekur Vodafone. 

Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 2,6 
milljónir króna. Tilboð Sýnar var um 
1,3 milljónum króna undir kostnaðar
mati eða 1.302.770 kr. og helgaðist 
hagstætt tilboð aðallega af breytingum 
á tækni og notkun og aukinni áherslu á 
sölu á gagnamagni umfram tengingar. 
Síma og fjarskiptaþjónusta Vodafone 
fyrir Hafnarfjarðarbæ tekur til allra 
vöruflokka, farsíma, fastlínu, gagna
tenginga, gagnaflutnings og leigu á 
viðeigandi búnaði fyrir tengingar.

Sýn bauð 50% af 
kostnaðarmati

Vodafone sér áfram um fjarskiptaþjónustu Hafnarfjarðar bæjar

Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi 
hefur sagt starfi sínu sem skipulags
fulltrúi eftir 8 ára starf en hann hafði 
áður starfað sem arkitekt á skrifstofu 
skipulags og byggingar fulltrúa í 
Hafnarfirði og m.a. hjá Plús arkitektum 
frá 2005 og hjá byggingar fulltrúanum í 
Reykjavík.

Staða skipulagsfulltrúa, sem er 
yfirmaður skipulagsmála, hefur verið 
auglýst og var umsóknarfrestur til 9. 
febrúar sl.

Ekki hefur borist svar frá Hafnar
fjarðarbæ um fjölda umsókna eða hver 
staðan er í ráðningaferlinu.

Þormóður hættir
Nýr skipulagsfulltrúi verður brátt ráðinn
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FERMINGARDAGAR 2024
pálmasunnudagur 24. mars | skírdagur 28. mars | laugardagur 13. apríl 2024

sumardagurinn fyrsti 25. apríl | laugardagur 4. maí | sjómannadagurinn 2. júní

Opið er fyrir skráningar í fermingarfræðslu næsta vetrar. 
Skemmtileg upplifun og lifandi fræðsla

Skráning: frikirkja.is  |  Facebook: Fermingarhópur 2024

FRÍKIRKJAN Í HAFNARFIRÐI

Sr. Einar og sr. Margrét Lilja, prestar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

FERMINGAR 2024
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Fasteignagjöldin hafa verið mál 
málanna undanfarið. Hugleiðing mín 
varðar sann girni og aðferða
fræðina við útreikning á 
fasteigna gjöldum. 

Fasteignaskatturinn sem er 
lunginn af fasteignagjöldum 
tekur mið af fasteignamati. Hjá 
flestum er fasteignamat ekkert 
annað en bókhaldslegt fyrirbæri 
sem engin áhrif hefur á 
viðkomandi nema þegar 
fasteignin er seld. Þá myndast 
söluhagnaður. Það að miða þennan skatt 
út frá fasteignamati er í mínum huga 
ósanngjörn leið til skattlagningar vegna 
þess að hún hefur ekkert að gera með 
tekjur viðkomandi, þar sem við greiðum 
skatta með tekjum okkar. 

Hagkerfið okkar er sveiflótt og 
eignabólur eru einkenni þess. Þessar 
bólur eru fullar af heitu lofti væntinga 
sem hafa lítið að gera með reglulegan 
rekstur sveitarfélags. Útgjöld sveitar
félagsins aukast ekki vegna breyt inga á 
fasteignamati. Aftur á móti hefur þetta 

verið þægileg leið fyrir sveitarfélög að 
auka tekjur sínar en fólk hrekkur í kút 

þegar skarpar hækkanir verða á 
fasteigna matinu eins og nú í ár. 
Pólitíkin hefur brugðist við 
með því að lækka skatt
prósentuna örlítið en sjaldnast 
þannig að skattheimtan haldist í 
stað eða lækki. Pólitíkin 
básúnar síðan út þeim gleði
fregnum að lækka eigi skatta, 
þegar raunveruleikinn rímar 
ekki alltaf við þær yfirlýsingar. 

Fasteignaskatturinn leggst verst á þá hópa 
sem við viljum kannski helst hlífa, ungu 
fólki sem er að koma sér þaki yfir höfðið 
og svo þá sem hættir eru að vinna.

Væri ekki nærri lagi að miða fast
eignaskattinn við fermetrafjölda fast
eignarinnar og miða breytingar frekar við 
launavísitölu? Þannig væri þessi skattur 
sanngjarnari og fyrirsjáanlegri. Það er 
a.m.k. kominn tími til að endurskoða 
þessa skattheimtu.

Höfundur er bæjarfulltrúi (C)

Þurfum að 
endurskoða 

fasteignaskattinn

Jón Ingi 
Hákonarson

fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

vertu hluti af honum!

Undir „Hafnarsvæði í Straumsvík“ 
mátti finna deiliskipulagsbreytingu 
fyrir Rauðamelsnámu í fundargerðum 
án þess að minnst væri á deili skipu
lagsbreytinguna. Hefur málið fengið 
sér númer eftir ábendingar Fjarðarfrétta.  
Í deiliskipulagstillögunni er reyndar 
talað á einum stað um efnislosunarsvæði 
þó verið sé að heimila efnistöku. Ekki 

eru sögð nein mikilvæg fuglasvæði 
þarna þó krummi hafi þar laup. Hvergi 
er getið Litla Rauðamels sem þó er 
sjálfkrafa friðaður. Einar fornleifar eru 
sagðar á svæðinu, vörslugarður sem 
mun þó vera undirhleðsla girðingar 
sem þarna var gerð af Bjarna Bjarnasyni 
í Straumi um 1926.

Rauðamelsnáma stækkuð

Þegar er búið að leggja veg áður en deiliskipulag hefur verið samþykkt.

Svæðið sem á að taka undir grjótnám. Litli-Rauðimelur sést á myndinni.
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Allt fyrir 
helgina!
Tilboð gilda 2.–5. mars

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur 
og myndavíxl. Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Safnaðu
inneign og
fáðu betra
verð á
matvöru með
Samkaupa-
appinu

855kr/kg

1.069 kr/kg

Súpukjöt

20%

Apptilboð - afsláttur í formi inneignar

Apptilboð - afsláttur í formi inneignar
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Opið 8-18 virka daga

Bæjarhrauni 4 Hafnar�rði 5653895 glaesir@glaesir.is

Það ríkti gleði í íþróttasal Víði staða
skóla þar sem nemendur í 10. bekk 
skólans settu upp söngleikinn „Syngj
andi í rigningunni“ 

Söngleikur Víðistaðaskóla í ár er 
Syngjandi í rigningunni! Söng leik urinn 
segir sögu stórleikara í Holly wood landi 
á fyrri hluta 20. aldar og hvernig þeir 
fóta sig á miklum umrótar tím um 
kvikmyndaheimsins þegar þöglar 
kvikmyndir þróuðust i tal kvikmyndir.

Leikendur voru fjölmargir og stóðu 
sig mjög vel í að túlka þennan gamla 
tíma. Allir nemendur í 10. bekk tóku á 
einhvern þátt í uppsetningu söngleiksins 
enda af mörgu að taka.

Söngleikurinn er í íslenskri þýðingu 
Karls Ágústs Úlfssonar en leikstjórn 
var í höndum Níels Thibaud Girerd 
sem leikstýrði nú í fyrsta sinn í Víði
staðaskóla. Tónlistarstjóri var Jóhanna 
Ómarsdóttir, búningahönnuður Kristín 
Högna Garðarsdóttir og danshöfundar 
Mirjam Yrsa Friðleifsdóttir og Emelía 
Guðbjörg Þórðardóttir. Sviðsmynd, 
búningar, förðun, ljós og hljóð er allt 
saman í höndum krakkanna og foreldra 
þeirra. 

Ljósmyndari Fjarðarfrétta var á 
staðnum og má sjá fleiri myndir á 
fréttavefnum fjardarfrettir.is

Allir tóku þátt er 10. bekkingar settu upp 
glæsilegan söngleik í Víðistaðaskóla

Leikendunum var fagnað vel og lengi í lok verksins.
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Fjölbreytt viðburðadagskrá í Hafnarborg
Eiríkur Smith:  
Án titils – 11. mars kl. 13
Hlynur Hallson flytur erindi

Bernadett Hegyi
Hádegistónleikar – 7. mars 
kl. 12

Ólafur Jónsson kvartett
Síðdegistónar – 10. mars 
kl. 18

Verk úr safneign
Sjónarhorn – 22. mars  
kl. 14

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir
Hádegistónleikar – 4. apríl 
kl. 12

ASA Tríó & Jóel Pálsson
Síðdegistónar – 14. apríl 
kl. 18

Leiðsögn um Ósýndarheima 
Sjónarhorn – 19. apríl  
kl. 14

Valgerður Guðnadóttir
Hádegistónleikar – 2. maí 
kl. 12

Rebekka Blöndal  
& Marína Ósk 
Síðdegistónar – 26. maí  
kl. 18

Ritaðar myndir  
og texti í myndlist 
Sjónarhorn – 17. maí kl. 14

Hafnarborg
Menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar

Opið kl. 12–17 
Lokað á þriðjudögum
Ókeypis aðgangur

www.hafnarborg.is

Eigendur íbúðarhúsnæðis í Hafnar
firði munu á næstunni fá sérstaka 
lækkun á fasteignasköttum miðað við 
áður útgefna álagningu. Í tilkynningu 
frá Hafnarfjarðarbæ segir reyndar að 
þetta sé viðbótarlækkun á fasteigna
gjöldum en fasteignaskattar hækkuðu á 
íbúðarhúsnæði um rúm 27% skv. fyrri 
álagningu.

ÚR 0,246% Í 0,223%.
Í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ er 

þetta sagt til þess að koma til móts við 
hækkun fasteignamats. Þetta sé í 
samræmi við fyrri ákvörðun bæjar
stjórnar Hafnarfjarðar um að lækka 
fasteignagjöld að meðaltali í bænum til 
mótvægis við hækkun fasteignamats, 
að teknu tilliti til verðlagsþróunar.

„Í framhaldi af útsendingu álagn-
ingar fasteignagjalda í byrjun árs kom 
í ljós að útreikningar reyndustu ekki 
réttir, þannig að markmið með lækkun 
fasteignagjalda skilaði sér ekki að fullu 
til íbúa.“

Þetta er sagt verða leiðrétt og eigend
ur íbúðarhúsnæðis í Hafnarfirði fái að 
fullu að njóta lægri fasteignagjalda á 

þessu ári í samræmi við loforð 
meirihluta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar

„Við ákváðum að lækka álagningu 
fasteignagjalda í Hafnarfirði verulega 
til þess að koma til móts við umtalsverða 
hækkun fasteignamats,“ segir Rósa 
Guðbjartsdóttir bæjarstjóri í tilkynn
ingu.

HÆKKAR ÞÁ UM 15,6%  
Á MILLI ÁRA
Við þessa lækkun á álagningu verður 

hækkun fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 

þá 15,6% að jafnaði milli áranna 2022 
og 2023 en hefði verið 27,5% skv. 
gögnum sem lögð voru fram á fundi 
bæjarráðs í síðustu viku ef álagningar
prósentan hefði verið óbreytt.

Lóðarleiga hækkar þó um 24,8% á 
milli ára en álagningarprósenta hennar 
lækkar ekki.

ÓLJÓST ORÐALAG
Í samþykkt bæjarráðs segir: „Þar 

sem komið hefur í ljós að markmið 
meirihlutans um lækkun fasteignagjalda 

skilaði sér ekki að fullu til íbúðaeigenda 
vegna mistaka við útreikning álagn-
ingar, er lagt til að gjöldin verði nú 
leiðrétt sem því nemur. Tillagan felur í 
sér að álagningarhlutfall fasteignaskatts 
á íbúðarhúsnæði fer úr 0,246% í 
0,223%.“

Þessi tillaga var samþykkt samhljóða 
og vísað til samþykktar í bæjarstjórn en 
fundur hennar var í gær eftir að blaðið 
fór í prentun.

Í frétt á síðu Hafnarfjarðar segir hins 
vegar „Breytingin á fasteignasköttum 
var tekin fyrir á fundi bæjarráðs 
Hafnarfjarðar í dag og máli vísað til 
afgreiðslu bæjarstjórnar miðvikudaginn 
1. mars. Gert er ráð fyrir að lækkun 
skili sér til eigenda íbúðarhúsnæðis í 
Hafnar firði frá og með apríl 2023. Þeir 
íbúðarhúsaeigendur sem greiddu fast-
eignagjöldin með eingreiðslu í upphafi 
árs fá endurgreiðslu og er unnið að 
tæknilegri útfærslu.“

Þetta orðalag vekur spurningar hvort 
lækkunin gildi ekki fyrir allt árið eða 
hvort þeir sem þegar hafa greitt fyrstu 
greiðslu fái leiðréttingu.

Lækka álagningarprósentu 
fasteignaskatts sem þó hækkar 

Gert er ráð fyrir að lækkun skili sér til eigenda íbúðarhúsnæðis í Hafnarfirði frá og með apríl 2023
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Þar sem nú rís Hamraneshverfið er 
svæði sem kallaðist Dalurinn eða 
Ásflatir eða jafnvel Hellisdalur. Um 
það má m.a. lesa í örnefnalýsingum 
Gísla Sigurðssonar og Ara Gíslasonar.

Þar er fjárskjól sem hefur verið nefnt 
Hellirinn eða eins og Gísli nefnir það 
Hellishraunsskjól en hraunið í dalnum 
er nefnt Hellishraun. Þetta svæði var í 
landi bæjarins Áss undir Ásfjalli. 
Skjólið, sem í raun var aðkoma að 
hellinum var að sögn Gísla vel hlaðið 
en hrunið þegar hann skráði upplýsing
arnar á síðustu öld.

VAR MEÐ Í RATLEIK 
HAFNARFJARÐAR
Í þessum helli var eitt merkið í 

Ratleik Hafnarfjarðar 2021 og var þá 
forstöðumanni Byggðasafnsins bent á 

að fjárskjólið væri ekki merkt á minja
korti bæjarins sem þá hafði nýlega 
verið birt. Var þá upplýst að fjárskjólið 
væri þó skráð. Bæjarstjóri, Rósa Guð
bjartsdóttir fékk afhent fyrsta Ratleiks
kortið þar sem fjárskjólið er merkt.

Ekki er til deiliskipulag af svæðinu 
þar sem fjárskjólið er, en hverfið er að 
mestu hannað sem þróunarreitir þar 
sem lóðarhafar fá að koma sjálfir með 
tillögu að deiliskipulagi. Í aðalskipulagi 
var svæðið merkt sem íbúðasvæði þar 
til á breyttu aðalskipulagi frá 4. maí 
2021 er svæðið er merkt sem miðsvæði.

FJÁRSKJÓL EYÐILAGT ÁN 
NOKKURRA HEIMILDA
Við skoðun á svæðinu í síðustu viku 

má sjá að öll ummerki um fjárskjólið 
eru horfin og hellirinn hefur verið 
brotinn niður af hluta og lögð hefur 
verið sver lögn þarna um. Á tillögu að 
deiliskipulagi fyrir þetta svæði má sjá 
að þvert yfir svæðið er gert ráð fyrir 
kvöð um lagnaleið en merkingar á 
minjunum vantar inn á deiliskipulagið.

MINJASTOFNUN BENTI Á 
MINJARNAR

Í bréfi til umhverfis og skipulagssviðs 
Hafnarfjarðar þann 20. júlí 2020 
svaraði Minjastofnun erindi skipu lags
fulltrúa Hafnarfjarðarkaupstaðar þar 
sem óskað var eftir umsögn stofnunar
innar um tillögu að aðalskipu lags
breytingu sem náði til svæðis í Hamra
nesi (og var samþykkt 4. maí 2021 eins 
og nefnt er hér að ofan). Þar segir m.a.: 
„Á svæðinu eru skráðar einar minjar 
(nr. 2061-1), fjárskýli sem er fyrirhleðsla 
við hraunhelli. Taka þarf tillit til minj-
anna þegar kemur að deiliskipu lags-
vinnu.“

HVAÐ VARÐ UM 
ÁBENDINGUNA?
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri 

umhverfis og skipulagssviðs, segist 
ekki hafa vitað af minjunum og viti 
ekki hvers vegna ábending Minja
stofnunar hafi ekki komist til skila í 
skipulagsvinnuna. Hann nefndi þó að 
notast hafði verið við minjaskráningu á 
vef fyrir Hafnarfjörð, www.map.is/
hafnarfjordur en þar eru þessar minjar 
ekki merktar inn. Málið yrði þó skoðað.

MINJASTOFNUN MEÐ 
MÁLIÐ Í SKOÐUN

Minjavörður Reykjaness hjá Minja
stofnun, Þór Ingólfsson Hjaltalín, sagði í 
svari við fyrirspurn Fjarðarfrétta ætla að 
skoða skemmdir á minjunum og taka 
málið fyrir hjá stofnununni.

Í minjaskráningu Atla Rúnarssonar frá 
14.10.2019 er fjárskjólið sagt í landi 
Hvaleyrar og ástand sagt illgreinanlegt. 
Hætta er sögð vegna bygginga fram
kvæmda og í lýsingu er haft eftir lýs ingu 
í athugasemdum Katrínar Gunnarsdóttur 
í fornleifaskráningu frá 2005: „Þar sem 
hleðslur fjárhellisins hafa hrunið niður 
og varla mögulegt að segja til um hvar 
og hvernig þær hafa verið, er ekki ástæða 
til að varðveita hellinn sem heimild um 
búsetuhætti fyrir tíma.“

Í pistli „Dalurinn – Hellishraunsskjól“ 
á www.ferlir.is skrifar Ómar Smári 
Ármannsson fornleifafræðingur og sér
fræðingur í mannvistarminjum á Reykja
nesi 12. febrúar 2019: „Þrátt fyrir fram
an  greinda umsögn er full ástæða til að 
varðveita fjárskjólið sem og svæðið þar 
umleikis, ekki síst vegna þess að þarna er 
um að ræða eitt af fáum fjárskjólum, 
þeim mikilvægu mannvirkjum frá fyrri 
tíð, í landi Hafnarfjarðar“.

FLEIRI MINJAR SEM EKKI 
ERU MERKTAR Í 
SKIPULAGI

Dæmi eru um skráðar minjar sem 
finna má á korti en eru ekki merktar inn 
á deiliskipulag og smalaskjól sem finna 
má við Tinhellu er t.d. inn á athafnalóð 
og í minjaskráningu eru þær ekki sagðar 
í neinni hættu.

Þá eru líka dæmi um að náttúruminjar 
séu ekki skráðar eins og Litli Rauði
melur en hann er rétt við Stóra Rauða
mels námurnar sem nú er fyrirhugað að 
stækka vegna hafnargerðar í Straums
vík. Liggur fyrir deiliskipulagsbreyting 
vegna þessa án þess að Litla Rauðamels 
sé getið í umhverfisskýrslu.

Þá eru fleiri fornminjar óskráðar í 
bæjar landinu, m.a. fjárskjól við Stór
höfða sem gæti verið í hættu vegna 
fyrir hugaðs reiðstígs sem veitt hefur 
verið framkvæmdaleyfi fyrir án þess að 
deiliskipulag liggi fyrir eða að málið 
hafi verið kynnt almenningi.

Virðist eins og áhugi fyrir fornminjum 
og náttúruminjum sé lítill í stjórn
sýslunni og þykir mörgum vont að vita 
til þess að minjar séu eyðilagðar án þess 
að leitað hafi verið eftir áliti og samþykki 
Minjastofnunar.

Fornminjar eyðilagðar í Hamranesi
Minjaverði hafði verið bent á að minjarnar væru ekki á minjakorti - Minjastofnun með málið í skoðun

Hellishraunsskjól er merkt með gulum hring fyrir miðri mynd.

Hellishraunsskjól sumarið 2021. Hellishraunsskjól eða leyfar þess í febrúar 2023. Hver ber ábyrgð?

Hellishraunsskjól sumarið 2021.
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Flestar nýbyggingar í Hafnarfirði 
á einum stað - www.as.is

ÁS fasteignasala - í hjarta Hafnararðar  í 35 ár

Hafðu samband
as@as.is

Hafðu samband við sölumenn Ás fasteignasölu fyrir upplýsingar um nýbyggingar í Hafnarfirði.

Eiríkur Aron Svala Stefán

Ás fasteignasala - Fjarðargata 17 - S. 520 2600 - as.is - as@as.is

Það olli fjölmörgum íbúum í vestur
bæ Hafnarfjarðar óþægindum þegar 
megna olíulykt lagði úr niðurföllum í 
húsum þeirra. Leið langur tími þar til 
niðurstaða komst í málið og voru 
margir óhressir með það sem þeim 
fannst áhugaleysi yfirvalda.

En svo kom í ljós að 111112 þúsund 
lítrar af dísilolíu hefðu lekið frá 
bensínstöð Costco í Garðabæ og í 
fráveitukerfi Hafnarfjarðar. Hafði 
lekinn staðið yfir í nokkurn tíma en 
enginn virðist hafa tekið eftir olíubrák 
við enda útrásar skolpkerfis Hafnar

fjarðar. Þó er dísilolía léttari en vatn og 
flýtur vel ofan á en hún gufar einnig 
hratt upp.

Margir hafa furðað sig á því hvers 
vegna olía frá bensínstöð í Garðabæ rati 
í skolpkerfi Hafnarfjarðar en þá er þetta 
þjónusta sem Hafnarfjarðarbæ hefur 

veitt Garðabæ en var sagt upp 1. 
september sl. með árs fyrirvara. Garða
bær hefur greitt 12 milljónir kr. á ári 
fyrir þessa þjónustu en Hafnarfjarðarbær 
innheimtir af hafnfirsku húsnæði 
rúmlega 800 milljónir kr. árlega.

Hvert fóru um 112.000 lítrar af díselolíu?
Dísilolía er léttari en vatn og ætti því að fljóta á sjónum

Þessa olíubrák mátti sjá í Hafnarfjarðarhöfn sl. föstudag en tengist á engan hátt leka úr bensínstöð Costco.

Arnór Björnsson, 24 ára Hafnfirð
ingur, leikari, höfundur og leikstjóri 
sem er nýútskrifaður úr leikaranámi við 
sviðslistadeild Listaháskóla Íslands, 
mun sýna verkið Án djóks í Gaflaraleik

húsinu 5. mars og verður það í síðasta 
sinn sem verkið verður sýnt en það var 
útskriftarverk hans í Listaháskólanum. 
Er Arnór bæði höfundur og leikari.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is og tix.is 

Lúðrasveit Hafnarfjarðar heldur vor
tónleika í Norðurljósum, Hörpu, föstu
daginn 10. mars kl. 20. Á efnisskránni 
verður tón list úr ýmsum áttum; sömbur, 
mars ar og kvikmyndatónlist en hápunkt

ur tóknleikanna verður flumflutningur a 
nýju tónverki, Reworks, sem Finnur 
Karlsson samdi fyri sveitina. Stjórnandi 
Lúðrasveitar Hafnarfjarðar er Rúnar 
Óskarsson. Miða má kaupa á tix.is

Án djóks verður sýnt 5. mars Lúðrasveitartónleikar 10. mars
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Sumarstörf
unga fólksins
hjá Hafnarfjarðarbæ

Heilsueflandi hlunnindi  
• Frítt í sundkort
• Bókasafnskort
• Sumartilboð hjá World Class
• Sumartilboð hjá Reebok fitness      

hfj.is/sumarstorf

Með nýrri flokkun við heimilin í 
Hafnarfirði þarf að endurskoða 
grenndargámakerfið. Í minnisblaði sem 
lagt var fram í umhverfis og fram
kvæmdaráði 22. febrúar sl. kemur fram 
að  dag séu grenndargámar á 6 stöðum, 
allir sem safna plasti, pappír og gleri. 
Með nýju kerfi við heimilin sé reiknað 
með að grenndargámar verði aðgengi
legir íbúakjörnum í u.þ.b. 5001.000 m 
radíus. Þessu er náð nema helst í 
Áslandi, Skarðshlíðinni, á Völlum 6 og 
Holtinu. 

Á grenndarstöðum þarf núna skv. 
lögum að safna málmum, gleri og 
textíl. Allt sem má ekki lengur fara í 
ílátin heima við. 

Í minnisblaðinu er sagt að ekki verði 
lengur nauðsynlegt að safna pappír og 
plasti á öllum grenndarstöðum líka, öll 
heimilin fái þetta hirt við húsvegg. 

Er talið að það séu þá líklega 
fyrirtækin sem eru að nýta þessa flokka 
mest en borgi ekki sorphirðugjald. 

Tillaga samræmingarhóps (sem ekki 
er getið í fundargögnum) gerir tillögu 
að því að vera ekki með plast og 
pappasöfnun á öllum stöðum. „Hins 
vegar mætti vera á einhverjum stöðum 
grenndarstöð sem er með alla flokkana.“ 

Sorpa hefur umsjón með rekstri 
grenndargámakerfisins á höfuðborgar
svæðinu fyrir sveitarfélögin. Núna er 
komið að útboði fyrir gámana og hirðu 
og er verið að vinna að því. Núverandi 
samningur rennur út í ársbyrjun 2024. 
Öll sveitarfélög þurfa því að vera búin 
að ákveða breytingar svo hægt sé að 
fara í útboðið fyrir mars 2023.

Lagt er til eftirfarandi:
• Bæta við stöðvum í Áslandi 3 og 

Skarðshlíð
• Finna nýja staðsetningu fyrir stöð á 

Holtinu
• Setja gáma fyrir málma, gler og 

textíl á alla staði,
• Setja gáma fyrir pappa og plast við 

Tjarnarvelli, Sólvang og Miðvang.

Boða breytingar á 
grenndargámum

Ekki lengur þörf á að safna  þar pappír og plasti

Grenndarstöðvar - 500 m radíus Grenndarstöðvar - 1.000 m radíus
Þegar framkvæmdir eru á gang

stéttum eða stígum bæjarins er sjald
gæft að sjá að gangandi sé ætluð önnur 
gönguleið, hvað þá að mörkuð sé þeirra 
leið með vörnum gegn umferðinni.

Undanfarið hefur mátt sjá að 
gangstétt hefur verið grafin upp á aðal 
gönguleiðinni meðfram Hlíðarbergi. 
Uppgröfturinn er látinn á þá litlu 
grasflöt sem eftir er á milli vegar og 
gangstéttar og alls ekki gert ráð fyrir að 
gangandi fari þarna um.

Gangandi hafa velt því fyrir sér hvort 
virkilega sé engin virðing borin fyrir 

gangandi? Þarna hefði eðlilega átt að 
vera búið að taka hluta af götunni undir 
gangandi og setja steina á milli til að 
verja gangandi.

Eftir að frétt um málið birtist á vef 
Fjarðarfrétta var uppgröfturinn fjar
lægður og girðingar settar við skurðina 
en áfram var ekki gert ráð fyrir að 
gangandi gætu komist fram hjá 
hindrununum nema með því að ganga 
út á götu. Eru girðingarnar merktar 
HSveitum.

Eru engar reglur í Hafnarfirði um 
aðgerðir þegar gönguleiðir eru skertar?

Gangandi vegfar
endur hunsaðir

Gangandi í raun reknir út á akbraut í Setberginu

Hvar áttu börnin að ganga? Úti á götu þar sem bíllinn er? Enn ekki gert ráð fyrir því hvar gangandi eiga að vera?

Er ekkert eftirlit með því að fram
kvæmdaaðilar tryggi öryggi gangandi?

Reglur um vinnustaðmerkingar eru 
að finna t.d. hjá Vegagerðinni en 

Fjarðarfréttir hefur ekki fengið svör frá 
HSveitum um það hvaða verklags
reglur gilda hjá þeim og engin viðbrögð 
hafa borist frá Hafnarfjarðarbæ.

Gangstéttin alveg horfin.

Víðar eru hindranir og óljósar merk-
ingar eins og í Brekkuásnum þar sem 
lokunarskilti er við nýjan göngustíg 
sem tengir Ásland við Skarðshlíðina.
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Dvergsreiturinn á Lækjargötu 2 er 
verkefni sem Hafnfirðingar hafa beðið 
eftir með mikilli eftirvæntingu að sögn 
Arons Freys Eiríkssonar hjá fast
eignasölunni Ás.

ÍBÚÐIR SEM HENTA 
STÓRUM HÓPI FÓLKS
„Á reitnum eru íbúðir sem henta 

stórum hópi fólks, allt frá 79 m² 2ja 
herbergja íbúðum og upp í 160 m² 
tveggja hæða 4ra herbergja íbúðir. 

Frábært útsýni er úr mörgum íbúð
unum yfir lækinn, aðrar með útsýni upp 
að Hamrinum, yfir miðbæinn og enn 
aðrar með sjávarútsýni. Allar íbúðir 
hafa sérinngang og sér stæði í lokaðri 
bílageymslu.“

Aron segir gaman að sjá hversu vel 
hefur tekist til við að láta húsin 
samræmast umhverfinu og segir hann 
að þau á fasteignasölunni hafi heyrt á 
fólki að mikil ánægja ríki með 
útkomuna.

„Verslunar og þjónustubilin eru 
einnig frábærlega staðsett með góðu 
auglýsingagildi og eru í stærðum sem 
henta stórum hópi fyrirtækja. Stærðir 
bilana eru frá 42,7 m² upp í 133 m².“

FÓLKI BOÐIÐ AÐ SKOÐA
Segir Aron að hægt sé að skoða allar 

eignirnar samdægurs og hvetur hann 
því áhugasama til að hafa samband við 
Ás fasteignasölu. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
UM EIGNIRNAR:
Glæsilegar nýjar 2ja, 3ja og 4ra 

herbergja íbúðir við Lækjargötu 2 í 
miðbæ Hafnarfjarðar / Dvergsreiturinn. 

Húsin á lóðinni eru 5 talsins með alls 
19 íbúðum, 5 verslunar/þjónustu rým
um og sameiginlegri bílageymslu. 

Stærðir íbúða: 79,2  161,7 m²
Verð: 74,9  129,9 millj. kr.

Stærðir atvinnurýma: 42,7  133,0 m²
Verð: 27,9  72,9 millj. kr.

• Öllum eignunum fylgir sér stæði í lok
aðri bílageymslu.

• Íbúðunum er skilað fullbúnum án 
megin gólfefna, votrými verða flísalögð.

• Á yfirborði bílageymslu er sameigin
legur inngarður allra íbúða.

• Gönguleiðir að stigahúsum verða snjó
bræddar og hellulagðar. 

• Lyfta er frá bílageymslu og upp í inn
garðinn.

• Innréttingar og skápar eru frá HTH.

• Í eldhúsi fylgir bakarofn, spanhelluborð, 
eyjuháfur með kolasíu (þar sem við á) 
annars er þunn útdraganleg vifta sem 
fellur undir efri skáp, frá AEG.

• Frontar á ísskáp og uppþvottavél fylgja 
en ekki tækin.

• Í baðherbergjum er handklæðaofn og 
gólfhiti sem tekinn er úr bakrás frá 
hand klæðaofni. Annars er hitakerfi 
hefð bundið ofnakerfi.

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI
Byggingaraðili er traustur verktaki: 

GG verk ehf. (www.ggverk.is) 

Glæsilegar eignir á Dvergsreitnum 
komnar í sölu

Nítján íbúðir í ýmsum stærðum og fimm verslunar- eða þjónusturými á jarðhæð

Húsin á Lækjargötu 2, gömlu Dvergslóðinni.

Aron Freyr Eiríksson
www.as.is

KYNNING
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hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Skoðaðu nýjustu fréttirnar  ljósmynd dagsins eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is

Hafnarfjarðarbær hefur veitt 
fyrirtækinu Rec Studio ehf., sem 
stofnað var í október á síðasta ári, 
vilyrði fyrir nær helmingi af öllum 
lóðum í nýju iðnaðarhverfi sem er 
verið að hanna vestan við Hellnahraun 
2 og sunnan við kvartmílubrautina og 
skotæfingarsvæði SÍH.

Í almennri kynningu sem lögð var 
fram í bæjarráði kemur fram að 
myndverið verði hannað frá grunni 
með þarfir markaðarins eins og hann er 
að þróast, horft til framtíðar.

Þar segir að staðsetning og nánasta 
umhverfi skipti verulegu máli og gera 
verði verður ráð fyrir umtalsverðu rými 
á lóð myndversins fyrir ýmiskonar 
búnað leigutaka hverju sinni.

Þar sem starfsemin sé næm fyrir 
utanaðkomandi hljóði er kostur að 
staðsetningin taki mið af því, sé til að 
mynda ekki ekki ofan í þungri umferð 
eða háværri framleiðslu. Svæðið er rétt 
við skotæfingasvæði Skotíþróttafélags 

Hafnarfjarðar og greinilegt að sú 
starfsemi eigi að víkja ef verða á við 
þessum þörfum Rec Studio.

Ekki kemur skýrt fram hvers stórt 
kvikmyndaverið á að vera en skv. 
kynningunni má ætla að það verði um 

7.000 m² og að framkvæmdin verði 
áfangaskipt.

Segir í kynningunni að tryggt hafi 
verið samstarf við helstu fram
leiðslufyrirtæki landsins sem og erlenda 
sérfræðinga og framleiðendur.

Í kynningunni er nefndur ávinningur 
fyrir Hafnarfjörð, hálaunastörf og að 
jafnaði skapist um 110 störf í tengslum 
við hvert sérútbúið kvikmyndaver, 
myndver leiði af sér margs konar 
nálæga starfsemi, Hafnarfjörður komist 
enn betur á alþjóðlega kortið og að 
starfsemin muni leiða af sér verulega 
aukningu viðskipta og starfsemi sem 
fyrir eru í sveitarfélaginu.

DEILISKIPULAGIÐ HEFUR 
EKKI VERIÐ KYNNT
Ekki kom fram í fundargerð 

bæjarráðs eða bæjarstjórnar hvar þessar 
umbeðnar lóðir væru en eftir nokkrar 
eftirfylgni fengu Fjarðarfréttir að sjá 
deiliskipulagstillögu sem var í vinnslu 
fyrir Hellnahraun 4 en sú tillaga hafði 
hvergi verið kynnt opinberlega.

Það vekur athygli að svæðið sker 
forna þjóðleið, Gerðis stíginn en nokkuð 
er um fornminjar en þó engar skráðar á 
sjálfu deiliskipu lagssvæðinu.

Kvartmílubraut

Skotæfingasvæði

Tunguhella

Hellnahraun 3

Gerðisstígur (þjóðleið)

Tillaga að deilskipulagi fyrir Hellnahraun 4 sem enn er í vinnslu. REC Studio ehf. fékk vilyrði fyrir 22 lóðum í nýju 
hverfi sem mun teygja sig vestur í Gráhelluhraunið og fara yfir Gerðisstíg sem er skilgreint sem fornminjar. Er hann 
teiknaður með gulu inn á myndina. Grænu deplarnir eru skráðar fornmingjar á svæðinu.

Fengu vilyrði fyrir 22 lóðum undir 
kvikmyndaver á nýju iðnaðarsvæði

Nýstofnað fyrirtæki stefnir á að reisa gríðarstórt kvikmyndaver

Gert er ráð fyrir að framkvæmdin verði áfangaskipt.
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/rifrestaurant FJÖRÐUR
VERSLUNARMIÐSTÖÐRIF.IS

Verið velkominVerið velkomin
á RIF, í hjartaá RIF, í hjarta

Hafnarfjarðar!Hafnarfjarðar!

Verið 
velkomin!

í hjarta Hafnarfjarðar

HÁDEGIS
TILBOÐ

Alla virka daga
kl. 11.30 - 14

Val á milli tveggja rétta

Verð:  2.290 kr.
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Veitingastaðurinn er opinn 11-19:30 alla daga  
Skoðaðu aðra afgreiðslutíma á IKEA.is

Kjúklingabringa
með frönskum, brokkolí
og bernaisesósu

1.295,-

Nautasnitsel
með smælki og rauðkáli

1.295,-

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2023

Gríptu
tækifærið

Bragðaðu á glænýjum tímabundnum
réttum á veitingastað IKEA – gríptu tækifærið!


