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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Gleraugnaverslun

Strandgötu, Hafnar�rði
Sími 555 7060

www.sjonlinan.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
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 Bílaraf ehf.  Sími 564 0400    Flatahrauni 25    220 Hafnarfjörður

B Í L A V E R K S T Æ Ð I
VA R A H L U T I R  •  V I Ð G E R Ð I R

Sími 564 0400 www.bilaraf.is

Þau voru gríðarlega hug
mynda rík börnin sem tóku 
þátt í ritsmiðju í Bókasafni 
Hafnarfjarðar á bóka og bíó
hátíð barnanna sem nú stend
ur yfir. Kom Eva Rún Þor
geirsdóttir rithöfundur ekki að 
tómum kofanum hjá þeim 
þegar þau áttu að koma með 
hugmyndir að sögupersónum. 

Þessa viku er sérstök 
áhersla lögð á bækur og kvik
myndir og skapandi og 
skemmti leg verkefni sem 
tengj  ast hvoru tveggja. 

Tilgangur hátíðarinnar er að 
efla áhuga barna á lestri og 
læsi í víðum skilningi og styð
ur hátíðin við læsisverkefni 
leik og grunnskóla bæjarins.

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

heilsuhús
hunda og katta

Lækjargötu 34 b
sími 533 2700

Dýralæknamiðstöð 
Hafnarfjarðar 
sími 544 4544

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17  |  sími 520 2600  |  www.as.is

Til leigu 241,9 m² atvinnuhúsnæði á 
frábærum stað með glæsilegu útsýni á 
efstu hæð. 

Uppl. veitir Aron Freyr lögg. leigumiðlari 
í s. 772 7376.

Til leigu 12 m² skrifstofuherbergi á 2. h. 
með sameiginlegu eldhúsi, fundar her
bergi og salerniaðstöðu með sturtu. 
Rafmagn, net og hiti innifalið. Uppl. veitir 
Aron Freyr lögg. leigumiðlari í s. 772 7376.

Falleg 69,2 m² 3ja herbergja risíbúð með 
góðu útsýni yfir miðbæ Hafnarfjarðar 
og víðar. 

Verð 30,9 millj. kr.

Hverfisgata 55Trönuhraun 1Strandgata 75

Framtíðarrithöfundar?
9-12 ára börn í ritsmiðju hjá Evu Rún rithöfundi

Þau voru mjög áhugasöm og kannski framtíðarrithöfundar.

Eva Rún Þorgeirsdóttir rithöfundur með börnunum.
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Kíktu á vefverslunina:

http://www.fjardarfrettir.is
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Loksins erum við að sjá að 
framkvæmdir við mislæg gatna
mót Reykjanesbrautar og Krýsu
víkurvegar verði að veruleika. 
Lengst af höfðu bæjarfulltrúar 
verið uppteknir í deilum minni 

og meirihluta og enginn hugsaði um að þrýsta á 
ríkisvaldið að sinna skyldum sínum. Svo var það 
gert og við fáum mislæg gatnamót. 

Enn eru eftir gatnamót við Lækjargötu og 
Fjarðarhraun sem fyrir löngu eru sprungin og 
þrýstingur frá hafnfirskum stjórnmálamönnum 
hefur verið hljóðlátur hingað til. 

Öllum virðist þeim vera á sama þó engin vetrar
þjónusta sé á Bláfjallavegi svo leið Hafnfirð inga á 
eigin skíðasvæði er tugum kílómetra lengri en hún 
þarf að vera.

En menn spara ekki við sig hólið þegar loksins 
kemur að framkvæmdum. Bæjaryfirvöld geta 
verið miklu sterkari þrýstihópur ef þau taka 
höndum saman með bæjarbúum. Ekki veitir af því 
án þrýstings fara fjármunirnir í gæluverkefni 
annars staðar en í Hafnarfirði.

Nýverið var því hampað að Hafnarfjarðarbær 
ætli að opna betur bókhald sitt fyrir almenningi. 
Það er vel og verður spennandi að sjá hversu opið 
það verður. Hafnarfjarðarbæar þarf að gera miklu 
betur í að kynna fyrir bæjarbúum í hvað fram
kvæmdafé á að fara í og gefa fólki tækifæri á að 
segja sína skoðun. Það er ekki nóg að vita í hvað 
peningarnir fóru. Fólk vill vita í hvað þeir eiga að 
fara! Þetta eru skattpeningar íbúanna.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

www.uth.is -uth@uth.is Stapahrauni 5,  Hfj. - Sími 565-9775

Frímann
s: 897 2468

Hálfdán
s: 898-5765

Ólöf
s: 898 3075

ÚTFARARÞJÓNUSTA 
HAFNAFJARÐAR

FRÍMANN & HÁLFDÁN
ÚTFARARÞJÓNUSTA  

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahrauni 5a, Hafnarfirði

Vaktsímar: 565 5892 & 896 8242 • www.utfararstofa.is • Allan sólarhringinn

Laugardagur 18. mars

Ferming í 
Víðistaðakirkju kl. 11

Sunnudagur 19. mars

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldguðsþjónusta  

kl. 20
Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 19. mars

Messa kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Hulda Hrönn Helgadóttir

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt dagskrá fyrir börn á öllum aldri.

Umsjón: María og Bryndís.
Hressing í safnaðarsalnum eftir 

guðsþjónustur.

Biblíuleg íhugun og bæn
á þriðjudögum kl. 17:30.

Kyrrðarstund
 á miðvikudögum kl. 12:00.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Svona verða gatnamótin
Kynningarfundur á þriðjudag um skipulag, tímaplön og frágang

Svona munu ný mislæg gatnamót Reykjanesbrautar 
og Krýsuvíkurvegar líta út skv. tölvugerðri mynd. Til 
hægri er Krýsuvíkurvegurinn og hvíta húsið er 
húsnæði Icelandair við Flugvelli. Kynningarfundur 

um framkvæmdir og áætlanir við nýju gatnamótin 
verður haldinn á þriðjudaginn kl. 17.15 í húsnæði 
umhverfis og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar 
að Norðurhellu 2.
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Kvartað undan 
sóðaskap

Íbúi hafði samband og kallaði eftir því að ruslafötur 
væru tæmdar. Nefndi hann að ruslafata við stíginn á 
milli Álfaskeiðs og Reykjanesbrautar væri búin að 
vera yfirfull nokkuð lengi. Sagði hann að sumir virtust 
ekki láta það trufla sig og hentu hundaskít og fleiru á 
jörðina við ruslafötuna.
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Frábær starfsandi
Great team spirit

Rútuferðir til og frá vinnu
Bus rides to and from work

2-2-3 vaktavinna eða dagvinna
2-2-3 shift or day shift

Góð fríðindi
Good benefits

Þjálfun og fræðsla
Training provided

NOW ACCEPTING APPLICATIONS

- Yfirmaður Concierge þjónustu
- Concierge þjónusta 
- Einkaþjónn
- Farangurs- og gestaþjónusta
- Bílastæðaþjónusta

- Yfirmaður gestamóttöku
- Gestamóttaka
- Yfirmaður herbergisþrifa
- Herbergisþrif
- Ræstingar

- Concierge manager
- Concierge
- Butler
- Luggage and guest services
- Valet services

- Reception manager
- Receptionists
- Housekeeping manager
- Housekeeping
- Cleaning crew

STÖRF Í BOÐI: AVAILABLE POSITIONS:

HÖFUM OPNAÐ 
FYRIR UMSÓKNIR

In autumn, 2017, Blue Lagoon will be opening an under-
ground spa, a 62-room luxury hotel, and a signature 
restaurant. The search for ambitious individuals to take 
part in this adventure is officially on.

Bláa Lónið opnar í haust nýja heilsulind, hágæða hótel og 
veitingastað þar sem áhersla verður lögð á einstaka upplifun 
gesta. Leitin að metnaðargjörnu fólki til að taka þátt í þessu 
ævintýri er nú formlega hafin.

Umsóknir og nánari upplýsingar á bluelagoon.is/atvinna eða í síma 420 8800
Umsóknarfrestur er til 25. mars nk.

For more info and applications go to  careers.bluelagoon.com or call 420 8800
Application deadline is March 25

ENIS

MOSS HOTEL    LAVA COVE
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Ferming 2017
Fjölbreytt úrval af glæsilegum vörum 

til að skreyta fyrir ferminguna.

Gestabækur
Borðar og renningar
Kerti • Skartgripir 

og margt fleira

Föndurlist-Vaxandi,  Strandgötu 75,  Hafnarfirði
opið virka daga 13-18, laugardaga 11-15

Aðalfundur
Aðalfundur Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar verður 

haldinn þriðjudag 28. mars 2017, kl 16:00 í 
húsnæði Starfsendurhæfingarinnar að Flatahrauni 3, 

efri hæð.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Önnur mál

Stjórnin

Á veitingastaðnum Bike cave í 
Hafnarborg er Stefán Óli Baldursson 
(27) götulistamaður að mála stóra 
mynd á gafl inni í kaffihúsinu og blasir 
myndin við öllum sem koma inn í 
Hafnarborg bakdyramegin – frá 
Fjarðargötu.

Stefán segir myndina vera nokkuð 
flókna og eigi hún á sinn hátt að tákna 
hjól. Eins og sjá má á myndinni er 
ennþá ekki auðvelt að sjá hjól en 
byggingarnar á myndinni mynda hjól 

og gestir veitingastaðarins bíða spenntir 
eftir að sjá hvernig verkið breytist og 
fær á sig endanlega mynd.

Stefán hefur unnið fjölmörg götu
listaverk, m.a. í Nuuk í Grænlandi þar 
sem hann í íslenskugrænlensku
áströlsku samstarfsverkefni málaði tvö 
mjög stór verk á gafla húsa og hefu 
verkið fengið mikla athygli. Segist 
Stefán vinna flest verk eftir pöntun en 
fái lang oftast að hafa frjálsar hendur 
við hönnun verksins.

Götulistamaður 
málar á vegg  
í Hafnarborg

Stefán Óli Baldursson götulistamaður.
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Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Allra síðustu sýningar Miðapantanir
í síma 565 5900

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

Föstudaginn   17. mars kl. 20.00 

Laugardaginn  25. mars kl. 20.00 UPPSELT

Lokaútkall á síðustu sýningar

Fundað um framtíð á Hraunum

Langan tíma getur tekið þar til ákveð ið 
verður hvað gert verður á athafna svæð
inu á Hraunum en skipulagsbreyt ingar 
geta tekið allt að tveimur árum. Markað
stofa Hafnarfjarðar stóð fyrir fundi með 
eigendum á svæðinu og skipulagsstjóra 

bæjarins sem kynnti hvernig ferlið gæti 
orðið. Nefndi hann að hugmyndir væru 
um að hlutfall íbúa byggðar gæti farið úr 
5 í 15% en ekkert væri ákveðið. Samráð 
væri haft við eigendur um framtíðar
skipulag svæðisins.

Þormóður Sveinsson skipulagsstjóri
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Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  www.isafold.is
Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu.  Við erum aðilar að Rammasamningi Ríkiskaupa og Rammasamningi Reykjavíkurborgar.

Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.

Marínó Önundarson, 
prentari og Bliki

Ísafold er ein stærsta 
prentsmiðja landins og 

þjónustar daglega stóran 
hóp viðskiptavina. Verkefni 
okkar eru jafn fjölbreytt og 

viðskiptavinir okkar eru margir. 
Allt frá einföldum nafnspjöldum 

til bæklinga sem dreift er í öll 
heimili landsins. Bækur, tímarit, 

bæklingar og umbúðir. 
Við komum hugmyndum þínum í 

framkvæmd.
 

Hafðu samband og við 
klárum þetta saman.
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þjónusta
Sorptunnuþrif 

Við komum þrífum og sótthreinsum 
tunnurnar, geymsluna og rennuna. 

Háþrýstiþrif sími 777 8656

Tölvuaðstoð og viðgerðir 
Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun.  

Apple* & Windows. Kem í heimahús.  
Sími 824 9938 - hjalp@gudnason.is

Bílaþrif. Kem og sæki. Tjöru hreinsun og 
bón verndar bílinn. Úrvals efni. Djúp hreins-

un. Hagstætt verð. Uppl. í s. 845 2100. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

Á DÖFINNI
Fróðleiksmolar
Fyrirlestrar verða í Pakkhúsi Byggða-
safnsins í kvöld kl. 20.
Stefán Andri Gunnarsson - Konungur 
vor. Hlutverk og vald Noregskonungs á 
Íslandi á Þjóðveldisöld
Þorbjörg Ásgeirsdóttir - Pólitískt rétt-
læti og andóf. Réttarhöldin vegna 
óeirðanna á Austurvelli 30. mars 1949.

Basar
Basar Kvenfélags Fríkirkjunnar verður í 
safnaðarheimili kirkjunnar við Linnets-
stíg á sunnudag kl. 14-16.

Hafnarborg
Í aðalsal safnsins er sýningin Kven-
hetjan með verkum Steingríms Eyfjörð 
opnuð og í  Sverrissal er innsetning 
Siggu Bjargar Sigurðardóttur. 

Listasmiðja
Hafnarborg býður börnum og fjöl-
skyldum að koma saman og taka þátt í 
listasmiðju á sunnudaginn kl. 15 sem 
jafnframt er síðasti dagur sýningar-
innar. Listasmiðjan er haldin í tengslum 
við sýninguna Rósa, innsetningu eftir 
Siggu Björg Sigurðardóttur sem nú 
stendur yfir í Sverrissal safnsins.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is

Hafnarfjarðarbær hefur auglýst eftir 
þátttakendum í lokuðu útboði á 
byggingarrétti lóðarinnar Lækjargata 2. 

Sá sem samið verður við skal á sinn 
kostnað vinna nýtt deiliskipulag í 
samræmi við skipulagsforsögn Hafnar
fjarðarbæjar, hanna og byggja þar nýjar 
byggingar með öllum frágangi að utan 
sem innan og skila  fullbúinni lóð.

Bjóðandi sem tekur þátt í útboðinu, 
skal leggja fram með tilboði sínu, 
samkeppnistillögu að nýtingu lóðar, 
deiliskipulagi og byggingum ásamt 
verðtilboði fyrir byggingarréttinn.

Í skipulagsforsögn kemur fram að á 
um 1.600 m² lóðinni má nýtingarhlutfall 
vera allt að 1,3 sem þýðir að bygg
ingarmagn má vera allt að 2.000 m² auk 

kjallara ef því verði við komið. Aðeins 
er gert ráð fyrir 1 bílastæði á íbúð að 
lágmarki en tekið fram að samnýta 
megi bílastæði annars staðar á svæðinu.

Í skipulagsforsögn segir að almennt 
skuli ekki gert ráð fyrir að hús verði 
hærri en 3 hæðir og ris en við 
Lækjargötu má húsið ekki vera hærra 
en 2 hæði og ris og skal vera a.m.k. 8 
metra frá Lækjargötunni.

Ekki eru sérstakar kvaðir um að 
þjónustu eða verslunarstarfsemi séu í 
húsinu. Í gildandi aðalskipulagi er lóðin 
skilgreind á miðsvæði en í skipu
lagsreglugerð segir að á miðsvæðum 
skuli fyrst og fremst gera ráð fyrir 
verslunar og þjónustustarfsemi og 
stjórn sýslu. Þar sem aðstæður leyfa 
megi á miðsvæðum gera ráð fyrir 
íbúðarhúsnæði, sérstaklega á efri hæð
um bygginga.

Aðeins fimm aðilar fá að taka þátt í 
útboðinu og er það þeirra að koma með 
hugmyndir að nýtingu lóðarinnar.

Dvergshúsið brátt rifið?
Auglýst eftir þátttakendum í lokuðu útboði á byggingarrétti lóðarinnar

Þessi ásýnd mun breytast.

Andrea og Stefán Bjarkarmeistarar 2017

Innanfélagsmót Fimleikafélagsins 
Bjarkar í efri þrepum íslenska fim
leikastigans var haldið 3. mars sl.

Keppt var í 3. þrepi og frjálsum æf 
ing  um jr. og sr. í karlaflokki og í 
kvenna flokki var keppt í 3. þrepi, 1. 
þrepi, og frjálsum æfingum jr. og sr.

Það voru þau Andrea Orradóttir og 
Stefán Ingvarsson í sr. flokki sem stóðu 
uppi sem sigurvegarar og greinilegt að 
þau eru í góðum gír fyrir Bikarmót FSÍ 
sem haldið verður í Hafnarfirði nú um 
helgina.

BIKARMEISTARAR
Þá fékk Björk bikarmeistara í tveimur 

þrepum íslenska fimleikastigans í 
áhaldafimleikum og stökkfimi drengja, 
en það er ný grein hjá félaginu. Í 
áhaldafimleikum unnust titlarnir í  4. 
þrepi kvenna og 4. þrepi karla og var 
sigurinn í báðum flokkum nokkuð 
öruggur. Það var einnig tilfellið í 
stökkfiminni þar sem drengirnir voru 

eina liðið sem skráð var til leiks. Það 
skyggði þó ekki á gleðina og voru 
strákarnir himinlifandi með mótið, 

enda afrek útaf fyrir sig að vera fyrst 
félaga til að vera með strákahóp í 
þessari grein.

Stefán og Andrea lengst til vinstri ásamt sigurvegurum í hverjum flokki.

Stoltir ungir bikarmeistarar í stökkfimi.
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Handbolti: 
19. mars kl. 16, Ásvellir 

Haukar - Akureyri, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KARLA:
FH  Fram: (miðvikudag)

Valur  Haukar: (miðvikudag)
ÍBV  FH: 3021 

Haukar  Grótta: 2729

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Grótta: 1828
FH  Afturelding: 2622

Haukar  Snæfell:

Körfubolti: 
19. mars kl. 19.15, Ásvellir 

Haukar - Stjarnan, úrvalsd. kvenna

21. mars kl. 19.15, Njarðvík 
Njarðvík - Haukar, úrvalsd. kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Tindastóll: 7774

Fótbolti: 
18. mars kl. 12, Reykjaneshöllin 

Keflavík - FH, bikar karla - A deild R1

18. mars kl. 14, Reykjaneshöllin 
Grindavík - Haukar, bikar kv. - B deild

18. mars 15, KA-völlur,  
KA - Haukar bikar karla - A deild R1

18. mars kl. 15, Selfoss 
FH - ÍBV, bikar kvenna - A deild

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  FH: 21

Keflvík  Haukar: 05

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Grótta: 33

ÍÞRÓTTIR

Íslandsmót unglinga í badminton var 
haldið í TBR húsunum í Reykjavík um 
síðustu helgi. Um 140 leikmenn tóku 
þátt í mótinu, þar af 29 frá Badminton
félagi Hafnarfjarðar. BHingarnir stóðu 
sig frábærlega, áttu leikmenn í undan
úrslitum í 25 af þeim 33 flokkum sem 
keppt var í á mótinu, unnu tólf Íslands
meistaratitla í Aflokkum og þrjá í 
Bflokk um, fengu sex silfurverðlaun í 

Aflokk um og fern silfurverðlaun í 
Bflokkum. 

„Þetta er besti árangur sem félag ið 
hefur náð á Íslandsmóti unglinga í 58 
ára sögu félagsins,“ segir Anna Lilja 
Sigurðardóttir yfirþjálfari félagsins.

VERÐLAUNAHAFAR BH
U11
Halla Stella Sveinbjörnsdóttir: 
1. sæti í tvíliðaleik

U13
Kristian Óskar Sveinbjörnsson: 
1. sæti í einliða og tvíliðaleik
Gabríel Ingi Helgason:
1. sæti í tvíliða og tvenndarleik og 
2. sæti í einliðaleik
Arnar Svanur Huldarsson: 
1. sæti í einliðaleik í Bflokki
U15
Katrín Vala Einarsdóttir: 
1. sæti í tvíliða og tvenndarleik
Steinþór Emil Svavarsson: 
1. sæti í tvenndarleik, 
1. sæti í einliðaleik í Bflokki og 
2. sæti í tvíliðaleik
Hákon Daði Gunnarsson: 
2. sæti í tvíliðaleik
U17
Una Hrund Örvar:
1. sæti í tvíliðaleik og 
2. sæti í einliðaleik í Bflokki
Halla María Gústafsdóttir: 
1. sæti í tvíliðaleik
Daníel Ísak Steinarsson:
2. sæti í einliða og tvíliðaleik
Kristján Ásgeir Svavarsson:
2. sæti í einliðaleik í Bflokki

Glæsilegur hópur BH sem vann til verðlauna á Íslandsmóti unglinga í badminton um helgina.

Elías Már Halldórsson tekur við sem 
aðalþjálfari kvennaliðs Hauka í 
handknattleik eftir yfirstandandi leiktíð. 
Tekur hann við af Óskari Ármannssyni.

Elías Már sem er 34 ára hefur leikið 
með meistaraflokki Hauka síðustu ár, 
en hann hefur einnig leikið  í Noregi og 
Þýskalandi. Elías hefur einnig starfað 
við þjálfun síðustu ár og er nú þjálfari 2. 
flokks karla hjá Haukum.

Elías Már tekur við 
þjálfun Hauka

Elías Már Halldórsson.
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Íþróttamiðstöð Hauka,  

Ásvöllum
föstudagur 17. mars

kl. 19:30

Dagskrá hefst kl. 20:00,
veitingar, vörukynningar,  

tískusýningar, skemmtiatriði og  
glæsilegir happdrættisvinningar

Miðaverð 2.000 kr.
Aðgöngumiðinn gildir sem happdrættismiði

Besti árangur BH frá upphafi
Átti leikmenn í undanúrslitum í 25 af 33 flokkum sem keppt var í á Íslandsmótinu

U19
Harpa Hilmisdóttir:
1.sæti í einliða og tvíliðaleik
Kristinn Breki Hauksson:
2.sæti í tvíliðaleik
Sólrún Anna Ingvarsdóttir:
1. sæti í einliðaleik í Bflokki
Eyrún Björg Guðjónsdóttir:
2. sæti í einliðaleik í Bflokki
Elvar Már Sturlaugsson:
2. sæti í einliðaleik í Bflokki
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565 3066
896 4613
gudni@
fjardarfrettir.is

Þannig nærðu 
best til 
Hafnfirðinga!

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Stofnuð 1983

Mikil sala, vantar 
allar eignir á skrá, 
frítt söluverðmat.
Verðmetum 
samdægurs.
Sanngjörn 
söluþóknun. 

Enn hægt 
að gera góð 
kaup í Firði
Þó hefðbundnum útsölum sé 

lokið er enn hægt að gera 
reifarakaup á völdum vörum í 
verslunarmiðstöðinni Firði í 
miðbæ Hafnarfjarðar.

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

MISLÆG GATNAMÓT - KYNNING
FRAMKVÆMDIR VIÐ NÝ GATNAMÓT - REYKJANESBRAUT / KRÝSUVÍK
Fundur haldinn hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2, þriðjudaginn 
21. mars kl. 17:15. Allir áhugasamir eru hvattir til að mæta.  Nánar á hafnar�ordur.is

Þrjár konur eru launahæstar bæjarfulltrúa 
hjá Hafnarfjarðarbæ. Þetta kemur fram í 
svari við fyrirspurn Öddu Maríu Jóhanns
dóttur fulltrúa Samfylkingar á fundi 
bæjarráðs sl. fimmtudag.

Guðlaug Kristjánsdóttir, Bjartri framtíð, 
forseti bæjarstjórnar er launahæst bæjar
fulltrúa í Hafnarfirði. Þiggur hún 896.569 
kr. á mánuði í laun fyrir sín störf.

Rósa Guðbjartsdóttir, Sjálfstæðisflokki, 
formaður bæjarráðs er næst launahæst 
bæjar fulltrúa með 834.231 kr. á mánuði 
fyrir sín störf.

Helga Ingólfsdóttir, Sjálfstæðisflokki er 
þriðji launahæsti bæjarfulltrúinn með 
615.534 kr. á mánuði en á hæla hennar 
koma Kristinn Andersen, Sjálfstæðisflokki 
og Margrét Gauja Magnúsdóttir, Sam
fylkingu með 602.438 kr. á mánuði hvort 
fyrir störf sín og Ólafur Ingi Tómasson, 
Sjálfstæðisflokki með 580.610 kr. á 
mánuði fyrir störf sín.

Adda María Jóhannsdóttir, Samfylkingu, 
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, VG og 
Unnur Lára Bryde, Sjálfstæðisflokki eru 
með 471.473 kr. á mánuði hver.

TVEIR KARLAR MEÐ 
LÆGSTU LAUNIN
Lægstu launin eru þeir Gunnar Axel 

Axelsson, oddviti Samfylkingar og Einar 
Birkir Einarsson, Bjartri framtíð með 
288.122 kr. á mánuði en þeir fá eingöngu 
greitt fyrir setu í bæjarstjórn.

Meðallaun bæjarfulltrúa eru 557 þús. kr. 
á mánuði. Heildarlaunagreiðslur hækkuðu 
um 1,8 millj. kr. auk launatengdra gjalda á 
mánuði frá 18. janúar sl.

Inni í þessum tölum eru laun fyrir setu 
m.a. í stjórn Strætó bs. og stjórn Sorpu bs. 
og eru þau laun greidd beint úr viðkomandi 
fyrirtækjum sem Hafnarfjarðarbær leggur 
fé til og greiðir því launin óbeint.

Í bæjarstjórn eru 7 konur og 4 karlar. 
Meðallaun kvennanna eru nú 623.313 kr. á 
mánuði en meðallaun karlanna eru 439.823 
kr. á mánuði og eru meðallaun kvennanna 
því 41,7% hærri. Þeir sem eru með hæstu 
launin eru líka í flestum embættum.

ÁKVEÐA LAUN SÍN SJÁLFIR
Laun bæjarfulltrúa eru ákveðin af þeim 

sjálfum. Þeir ákveða viðmiðunarlaun og 
ákveða hvernig skiptingin er, t.d. hvað 
greitt er fyrir setu í ráði og nefndum. 
Almennur nefndarmaður í ráði fær nú t.d. 
130.965 kr. á mánuði en bæjarfulltrúi fær 
288.122 kr. á mánuði. Þá eru það flokkarnir 
sem ráða því sjálfir hvernig embættin 
deilast niður á fulltrúa flokksins.

Aukalega er greitt fyrir formennsku, 
setu í bæjarráði og greitt er 26.193 kr. fyrir 
hvern fund í forsetanefnd en meðallengd 
þeirra 17 funda sem voru á síðasta ári var 
83 mínútur.

Guðlaug með 0,9 milljónir  
á mánuði frá Hafnarfjarðarbæ

Meðallaun bæjarfulltrúa eru 557 þús. kr. á mánuði

Launahæstu bæjarfulltrúarnir, Guðlaug, Rósa og Helga.

Skóhöllin 2. hæð

Outlet 1. hæð


