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Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Víða um Hafnarfjörð eru 
opin svæði, hraun eða gras
flatir sem teljast verðmæt í 
borg arsamfélagi. Um þessi 

svæði eru göngustígar en 
fæstir þeirra merktir svo 
eflaust eru svæði í bænum 
sem bæjarbúar þekkja ekki. 

Sumarið er kjörinn tími til að 
fara um bæinn og upplifa og 
vita hvað ber að vernda í 
bæjarlandi Hafnarfjarðar.

Skoðaðu úrvalið á www.as.is

Stofnuð 1988 

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

193,7 m² 5 herbergja einbýli á einni hæð 
með bílskúr í botnlangagötu við 
hraunjaðarinn, glæsilegt útsýni. 

Verð: Tilboð.

Falleg 58,6 m² 2ja herbergja neðri sérhæð í 
tvíbýli á góðum og rólegum stað í miðbæ 
Hafnarfjarðar. 

Verð: 31,9 millj. kr.

Vel skipulögð 89,4 m² 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð með sér verönd. 

Verð: 37,5 millj. kr.

Álfholt 32Suðurgata 39BHamrabyggð 14

Leyndardómar bæjarins
Verðmæti í hraununum og grænu svæðunum

Hraunið milli Arnarhrauns og Álfaskeiðs.
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Treystu 
okkur  
fyrir 
sölunni

Jakob Björgvin Jakobsson 
 hdl., löggiltur fasteignasali 

www.alltfasteignir.is
Bæjarhrauni 12 e.h.  560 5500
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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

Kíktu á vefverslunina:

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I

Þín útivistarverslun
Reykjavíkurvegi 64 
www.fjallakofinn.is 

http://www.fjardarfrettir.is
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Félag áhugamanna um sögu Bessastaðaskóla og 
Fugla og náttúruverndarfélag Álftaness standa að 
fræðsluerindi og gönguferð á Álftanesi á laugardaginn 
kl. 1416.30 og er mæting við Bjarnastaði.

Dr. Ólafur Dýrmundsson, búfræðingur flytur 
erindið  „Bújörðin Bessastaðir, búskapur þar og þróun 
landbúnaðar á Álftanesi“.

Þá veður kynnisferð um Bessastaðanes þar sem 
umsjónarmenn æðarvarps í Bessastaðanesi kynna 
varpið en mæting er á bílastæðinu við Bessastaðakirkju 
kl. 15.15 

Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn: 565 4513, 896 4613, Auglýsingar: 565 3066,
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 

Baráttuandinn virðist hafa 
hjaðnað mikið hjá hafnfirsku 
launafólki – nema fólk sé orðið 
svona sátt við kjör sín.

Ákveðið var að hætta við 
kröfugöngu þar sem þátttaka 

þótti ekki viðunandi en ávallt var fullt hús í 
Hraunseli í kaffisamsæti eftir göngu við ræðu
höldin.

Nú var blásið til baráttutónleika og hafnfirskir 
tónlistarmenn með einhverri aðstoð tróðu upp í 
Bæjarbíói að afloknum flutningi á 1. maí ávarpinu. 
Ekki hjálpuðu aðstæður til með mætingu, gríðarlegt 
rigningarveður og 1. maí var í ár endinn á langri 
fríhelgi. Aðeins um 80 manns mættu í Bæjarbíó og 
hlýddu á, allt frá hugljúfum söngvum að hörðu 
háværu þungarokki.

Hvort hafnfirskir launamenn séu orðnir væru
kærir og áhugalausir um að berja í herlúðra og láta 
í ljós skoðun sína skal ósagt látið, en ljóst að 
forsvarsmenn verkalýðsfélaganna þurfa að gera 
átak í að virkja félagsmenn sína betur.

Skipulagsmál í Hafnarfirði halda áfram að valda 
manni heilabrotum. Þó mjög skýrar verklagsreglur 
séu til um gerð skipulags þá virðist áhuginn ekki 
alltaf vera fyrir hendi að fylgja þeim reglum. 
Sífelldar breytingar á nýsamþykktu skipulagi er 
ekki til þess að auka traust fólks á gildi skipulags 
eða á þeirri vinnu sem farið hefur í gerð þess. 
Menn klóra sér í kollinum yfir nýjustu sam þykkt
inni, samþykkt á verulegri aukningu á bygg
ingarmagni við Fornubúðir 5, sem var ekki aðeins 
séraðgerð til að fá Hafrannsóknarstofnun í bæinn, 
heldur var byggingarreiturinn að auki stækkaður til 
muna fyrir hugsanlega, væntanlega fyrir tækja
rekendur sem sýnt höfðu óformlegan áhuga. 
Nýverið var gerð skipulagslýsing fyrir svæðið sem 
er í skipulagsferli en það hafði engin áhrif.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

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

Sunnudagur 7. maí

Óvissuferð 
sunnudagaskólans

Lagt af stað frá kirkjunni kl. 11:00
Þátttaka er ókeypis.

 www.astjarnarkirkja.is

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is 

www.fjardarfrettir.is

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 7. maí

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

Umsjón: María og Bryndís.
Hressing í safnaðarsalnum á eftir.

Fermingarskráning er hafin
á vidistadakirkja.is

www.vidistadakirkja.is

Fiskveiðstjórnunarfélagið Venus hefur óskað eftir 
því að fá að flytja húsið að Austurgötu 12 ofar í lóðina 
og nær Austurgötunni. Húsið var reist árið 1872 og 
nýtur því friðar vegna aldurs. Eigendur hússins vilja 
færa húsið í sem næst upprunalegt horf en undir húsið 
verður byggður kjallari með fullri lofthæð.

Minjastofnun hefur fagnað metnaðarfullum 
áformum um endurbyggingu og hefur fyrir sitt leyti 
heimilað flutning innan lóðar skv. hugmyndum frá 
Batteríinu arkitektum. 

Enn er eftir að fá staðfestingu byggingaryfirvalda 
fyrir endurbyggingunni og tilfærslu hússins.

145 ára hús flutt um set
Glæsilegt en hálf falið hús í miðbænum verður flutt innan lóðar

Fræðsla um bújörðina 
Bessastaði og gönguferð

Húsið (með bláa þakinu) stendur nú mjög nálægt „Venusarhúsinu“ við Strandgötu.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



www.fjardarfrettir.is     3FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 4. MAÍ 2017  

Flatahrauni 5a Hfj.    Sími: 555 7030

Opið alla daga frá kl. 11:00 til 22:00 

Kíktu á matseðilinn á 
www.burgerinn.is   

MsH verður haldinn þann 18. maí  
kl. 17.00 í Kænunni að Óseyrarbraut 2 

DAGSKRÁ: 

Skýrsla stjórnar 

 Starfs- og fjárhagsáætlun 2017-2018 

 Ákvörðun árgjalds 

 Kosning stjórnar 

 Önnur mál

MARKAÐSSTOFA

FH stelpur sigruðu lið Fylkis á 
heimavelli í Kaplakrika á þriðju dags
kvöld 20 með mörkum Megan 
Dunnigan og Bryndísar H. Kristins
dóttur í fyrri hálfleik.

Þetta er annar leikur liðsins í deildinni 
en liðið tapaði 01 gegn silfurliði 
Breiðabliks í fyrsta leiknum. Fylkir, 

sem spáð var næst neðsta sæti og falli, 
sigraði Grindavík í fyrsta leiknum en 
Grindavík, FH, Fylki og Haukum var 
spáð neðstu sætunum í þessari röð.

Haukar töpuðu einnig sínum fyrsta 
lið gegn Íslandsmeisturum Stjörnunnar, 
15 en Haukar mættu Grindavík í 
gærkvöldi eftir að blaðið fór í prentun.

FH sigraði Fylki
Liðunum spáð í 8. og 9. sæti

Megan Dunnigan í baráttu með boltann.
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Þegar Hafrannsóknarstofnun leitaði 
eftir 5.200 m² húsnæði undir starfsemi 
stofnunarinnar, buðu eigendur Fornu
búðar 5 stofnuninni að byggt yrði nýtt 
hús austan við húsið auk þess sem nýta 
mætti núverandi hús sem áður hýsti 
m.a. starfsemi SÍF.

Gekk stofnunin að þessu og fengu 
eigendur að láta vinna deiliskipu lags
tillögu sem myndi rúma þessa stækk un.

14.000 FERMETRA HÚS EN 
HAFRANN SÓKN AR
STOFNUN VILDI 5.200
Tillagan gerði hins vegar ráð fyrir 

6.000 m² byggingu austan við húsið 
auk 4.000 m² byggingar norðan við 
húsið en gert var ráð fyrir að 5 hæða 
húsum allt að 22 m háum.

Í auglýsingu Hafnarfjarðarbæjar á 
deiliskipulagsbreytingunum segir: 
„Deiliskipulagsbreytingin heimilar að 
reist verði skrifstofu og þjónustuhús. 
Breytingar ná til lóðarinnar nr. 5 við 
Fornubúðir og fela m.a. í sér breytta 
hámarkshæð bygginga og húsagerð, 
stækk un byggingarreits, hækkun nýt
ingarhlutfalls og heimild til byggingar 
bíla kjallara.“ Látlaus auglýsing og ekki 
birt í hafnfirsku bæjarblaði.

MIKIL UMRÆÐA
Harðar umræður urðu um málið í 

bæjastjórn og gerðu fulltrúar minni
hlutans, Bæjarfulltrúar Vinstri grænna 
og Samfylkingar, eftirfarandi bókun: 
„Höfnin og umhverfi hennar er atvinnu
svæði sem ber að standa vörð um. Höfn 
Hafnarfjarðar er auðkenni Hafnarfjarðar 
og skiptir miklu máli að íbúabyggð og 
skrifstofuhúsnæði hreki ekki í burtu 
hafnarstarfsemina. Ef blanda á hafnar
starfsemi við aðra starfsemi eða íbúa
byggð ber að gera það með heilstæðum 
hætti og vanda til verka, ekki með 
einstaka deiliskipulagsbreytingum eftir 
óskum eigenda lóða á hafnarsvæðinu. 

Ekki verður séð hvaða tilgangi það 
þjóni að veita umræddum lóðarhafa 
byggingarétt sem er langt umfram þörf 
Hafrannsóknarstofnunar fyrir húsnæði 
og á skjön við fyrirliggjandi deili skipu
lagsforsögn svæðisins.“

EKKI VITAÐ FYRIR HVAÐ 
NÝJA BYGGINGIN Á AÐ 
VERA FYRIR

Rósa Guðbjartsdóttir sagði á fund
inum ekki vitað hvað kæmi í hinn hluta 
nýbyggingarinnar en sagði tækifæri 
myndast fyrir fyrirtæki sem vilja 
tengjast Hafrannsóknarstofnun að 

byggja upp samhliða uppbyggingu 
fyrir stofnunina. Sagði hún að forsenda 
þess að fara í þessa breytingu væri að 
fyrst það væri verið að fara í framkvæmd 
á svæðinu á þessum tímapunkti, þá sé 
ekki hægt að missa af þeim möguleika 

að byggja fyrir hugsanlega starfsemi 
áhugasamra aðila sem hafa sýnt því 
óformlegan áhuga.

MÓTMÆLI EKKI VIRT
Sigurjón Ingvarsson og Rannveig 

Guðleifsdóttir sendu inn mótmæli við 
fyrirhugaða deiliskipu lagsbreytingu þar 
sem Þau segja m.a. að þessar tillögur 

séu ekki í samræmi við nýsammþykkta 
skipulagslýsingu frá 2016 um lágreistar 
byggingar sem falli vel að aðliggjandi 
byggð.

Segir m.a. í andmælabréfi: „Hér virð
ist vera í uppsiglingu nýtt Norður

bakkaslys. Það er í hæsta máta óeðlilegt 
að bæjar yfirvöld gangi erinda fjárfesta 
og verk taka á kostnað almennra íbúa. 
Það er mjög mannfjandsamleg þróun 
að fjárfestar fái endalaust heimildir til 
þess að hrúga óeðlilegu byggingarmagni 
við sjávar málið og ræni þannig aðra 
íbúa bæjar félaga þeim möguleika að 
geta horft til hafs.“

Engin mótmæli Sigurjóns og Rann
veigar voru tekin til greina af skipu
lagsstjóra bæjarins.

BREYTINGAR EKKI 
LEYFÐAR Á HRAUNUM
Skipulags og byggingarráð hafnaði 

hins vegar óskum eigenda að Trönu
hrauni 10, fyrirspurn til skipulagsfulltrúa 
þar sem óskað var eftir að fá að gera 
breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar. 

Í framhaldi af umsögn skipulags
fulltrúa féllst skipulags og bygg ingar
ráð ekki á að heimila breytingu á ein
staka lóðum á þessu stigi. Um  sækjanda 
var bent á þá skipulagsvinnu sem nú er 
unnin með heildarendur uppbyggingu 
svæðisins í huga.

Sambærileg vinna er í gangi á hafnar
svæðinu en þar leyfðar breytingar!

Bæjarstjórn samþykkti  
nýtt skipulag við höfnina

Hörð mótmæli við því að samþykkt væri allt of mikið byggingarmagn

„Ekki verður séð hvaða 
tilgangi það þjóni að veita 

umræddum lóðarhafa 
byggingarétt sem er langt 

umfram þörf 
Hafrannsóknarstofnunar fyrir 

húsnæði og á skjön við 
fyrirliggjandi deili skipu
lagsforsögn svæðisins.“

Skýringarmynd sem sýnir byggingarmagnið miðað við núverandi húsnæði.

Núgildandi skipulag gerir aðeins ráð fyrir viðbyggingu austan við húsið sem er 12,7 m hátt. Nýju húsin mega verða 
með 22 m mænishæð og einstaka hlutar jafnvel hærri
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Kórkonur eru komnar í sumarskap og 
á tónleikunum  leyfa þær gestum að 
heyra mörg þeirra laga sem þær munu 
syngja á Ítalíu í júní næst komandi. 
Þangað er ferðinni heitið til þess að 
syngja í tveimur borgum í SuðurTýról 
og njóta um leið menningar og stór
brotins landslags í ítölsku Ölpunum. 

Íbúar í borginni Bolzano, þar sem 
Kvennakór Hafnarfjarðar mun dvelja, 
tala bæði þýsku og ítölsku enda gamalt 
austurrískt land. Kórinn var svo 
heppinn að fá í hendur fallega, þýska 
þýðingu af Maístjörnu Halldórs Lax
ness. Hún verður að sjálfsögðu með í 
farteskinu til Ítalíu og á vortónleikunum 
í Hásölum mun kórinn frumflytja fyrsta 
erindi hennar. 

Það verður komið víða við í lagavali 
á vortónleikunum og eins og svo oft 
áður er það ástin og kærleikurinn sem 
er kórkonum ofarlega í huga. Flutt 

verður tónlist frá endurreisnartímabilinu, 
íslensk og norræn sönglög og 
gospelsöngvar. Elsti textinn sem kórinn 
flytur er íslenskur og talinn vera frá 

Sturlungaöld. Kórkonur létu ekki hjá 
líða að spreyta sig aðeins á ítölskunni 
fyrir Ítalíuferðina og að sjálfsögðu 
verða nokkur ítölsk lög á efnisskránni.

Stjórnandi Kvennakórs Hafnarfjarðar 
er Erna Guðmundsdóttir og píanóleikari 
er Antonía Hevesi.

Miðar verða seldir á 2.500 kr. hjá 
kórkonum og við innganginn. Einnig 
má senda tölvupóst á kvennakor.
hafnarfjardar@gmail.com eða skilaboð 
á Facebooksíðu kórsins. Frítt er fyrir 
börn 12 ára og yngri.

Tónleikagestum verður boðið að 
þiggja kaffi og konfekt í tónleikahléi.

Kvennakórinn á leið til Suður-Týról
Kvennakór Hafnarfjarðar heldur vortónleika í Hásölum laugardaginn 13. maí kl. 15. 

Erna Guðmundsdóttir, stjórnandi.
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Verkalýðsfélögin í Hafnarfirði stóðu 
fyrir baráttutónleikum í Bæjarbíói á 
baráttudegi verkafólks, 1. maí í 
Hafnarfirði. Þar komu fram að mestu 
hafnfirskir tónlistarmenn. Var tónlistin 
mjög fjölbreytt þar sem Jóhanna 
Guðrún og Margrét Eir voru á öðrum 
endanum og At Breakpoint var á hinum 
endanum með hávært, taktfast þunga
rokk. Það náði alla vega til eyrna fólks 
og Jón Jónsson náði að fá fólk til að 
syngja með.

Karl Rúnar Þórsson flutti 1. maí 
ávarp verkalýðsfélaganna í Hafnarfirði 
þar sem áhersla var lögð á aukna 
menntun þeirra sem ekki hafa lokið 
formlegri skólagöngu. Áhersla var lögð 
á húsnæðismálin og það gagnrýnt að 
lögmál markaðarins fengi eitt að ráða. 
Krafa var gerð um að meira fé yrði lagt 
til heilbrigðismála sem svar við kröfum 
meirihluta landsmanna. Launa hækk
anir sem kjararáð ákvað var umræðu
efni og minnst var ríflegra kauphækkana 
hafnfirskra stjórnmála manna. 

Oft hefur verið fjölmennara á baráttu
degi verkalýðsins og kannski þarf 
einhvern Jón Jónsson til að fá launafólk 
til að syngja með.

Baráttutónleikar 1. maí
Áhersla lögð á lausn húsnæðismála og aukna misskiptingu í þjóðfélaginu

Kolbeinn Guðmundsson formaður 
Hlífar.

Karl Rúnar Þórsson formaður STH.

Margrét Eir

Jón Jónsson

At Breakpoint

Jóhann Guðrún og Davíð
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Það viðraði vel fyrir vorhátíð Fríkirkj
unnar sem halda átti á Thorsplani sl. 
sunnudagsmorgun. Hins vegar var 
aðstaðan á torginu alls ekki góð. Stór 

pollur hafði staðið á torginu síðustu 
daga og niðurfall greinilega stíflað. 
Forsvarsmenn hátíðarinnar höfðu 
samband við slökkviliðið sem brást vel 
við og kom þegar og dældi vatninu í 
burtu á meðan fólkið tíndi upp glerbrot 
og fleira drasl svo hátíðin gæti hafist á 
réttum tíma.

Sólin skein svo á gesti sem tóku þátt 
í söng og leikjum. Hljómsveit kirkj
unnar lék á sviðinu, krakkarnir fengu 
andlitsmálningu og óhemjumagn af 
pylsum voru grillaðar fyrir gesti.

Vorhátíð kirkjunnar hefur að jafnaði 
verið í Kaldárseli en þar eru miklar 
framkvæmdir í gangi vegna útleigu og 
leitar kirkjan nú að nýjum stað úti í 
náttúrunni fyrir vorhátíðir sínar.

þjónusta
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.

tapað - fundið

Lítill dróni fannst. Þessi dróni fannst við 
Hraunbrún. Eigandi hafi samb. í s. 822 1811. 

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 

SMÁAUGLÝSINGAR

Hafnarborg
Sýningin Bók staflega - Konkretljóð á 
Íslandi frá 1957 til samtímans stendur 
yfir í aðalsal Hafnarborgar. Í Sverrissal 
stendur yfir sýning á verkum úr 
stofngjöf Hafnarborgar.

Fjölmenningarþing - 
Multicultural Congress
Fjölmenningarþing verður haldið í dag 
kl. 18-20 í Hraunseli þar sem einnig 
verður kosið í fjölmenningarráð.
Bæjar búar af erlendum uppruna eru 
sérstaklega hvattir til að mæta,
Razem w wielokulturowosci
Kongres Wielokulturowy w Hraunsel, 
Flatahrauni 3 zaprasza na spotkanie w 
czwartek 4. Maja 2017 roku od godziny 
18 do 20.
Living Together in a Multicultural 
Community
Conference on Multiculturalism from 
18.00 to 20.00 at Hraunsel, Flatahraun 
3, Thursday 4 May.

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Slökkviliðið bjargaði vorhátíð 
Fríkirkjunnar á Thorsplani

Risapollur á planinu og glerbrot sem Fríkirkjufólk hreinsaði upp

Thorsplanið frá óvenjulegu sjónarhorni.

Hljómsveit kirkjunnar lék og ómaði tónlistin um miðbæinn.

Sápukúlurnar svifu um Thorsplanið.
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Handbolti: 
ÚRSLIT KVENNA:
KA/Þór  FH: 2421

ÚRSLIT KARLA:
FH  Afturelding: 2319

Fótbolti: 
6. maí kl. 14, Þróttarvöllur 

Þróttur R. - Haukar, 1. deild karla

8. maí kl. 18, Kaplakriki 
FH - KA, úrvalsdeild karla

9. maí kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - FH, úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
ÍA  FH: 24

Reynir S.  Haukar: 04

ÚRSLIT KVENNA:
Grindavík  Haukar: (miðv.dag)

FH  Fylkir: 20
Breiðablik  FH: 10

Haukar  Stjarnan: 15

Handbolti

FH stelpur 
ekki í 

úrvalsdeild
Meistaraflokkur FH lék í umspili 

við KA/Þór um rétt til að leika í 
úrvalsdeild í haust. KA/Þór vann 
fyrsta leik félaganna 2422 á Akureyri 
en FH burstaði svo KA/Þór í 
Kaplakrika 2719. En í oddaleiknum 
sl. sunnudag var það KA/Þór sem 
hafði yfirhöndina 2421 og vann því 
einvígið 21. Það verður því hlutskipti 
FH að leika í 1. deild áfram.

ÍÞRÓTTIR

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Leigubílastöðin Astöðin fagnaði 10 
ára afmæli sínu 1. maí sl. Afmælisterta 
var í boði á báðum starfsstöðum fyrir
tæk  isins, Í Hafnarfirði og í Reykja
nesbæ. 

Í Hafnarfirði fengu fyrstu bílstjórarnir 
að gæða sér á kökunni á ellefta tímanum 
um morguninn en alls eru 18 bílstjórar 
hjá stöðinni í Hafnarfirði. Stöðin í 
Hafnarfirði stendur við Hjallahraun og 
þar ræður ríkjum hún Jóna Birna 
Harðardóttir, sem hóf störf fyrir 
leigubílstjóra í Hafnarfirði fyrir tæplega 
38 árum. Hún var lengst af á „Stöðinni“ 
á Reykjavíkurvegi sem lengi var 
samkomustaður Hafnfirðinga.

Segir Jóna margt hafa breyst. 
Viðskiptavinahópurinn hefur breyst og 
ölvaðir sjómenn ekki lengur algengur 
viðskiptamennahópur eins og þá var. 
Segir hún að nú sé Reykjanesbrautin 

mikilvægt atvinnusvæði og sinna 
starfsmenn stöðvarinnar þjónustu við 
flugfarþega á Keflavíkurflugvelli.

Stofnun stöðvarinnar kom í kjölfars 
óróa á leigubílamarkaðnum. Það voru 

fyrrum bílstjórar Aðalbíla í Keflavík og 
Bifreiðastöðvar Hafnarfjarðar, BSH 
sem stofnuðu nýju stöðina. 

Til að panta bíl hjá stöðinni er hringt 
í síma 520 1212.

10 ára leigubílastöð
A-stöðin með starfsemi í Hafnarfirði og Reykjanesbæ

Jóna Birna Harðardóttir hefur stýrt leigubílstjórum í tæp 38 ár.

Tíu ára afmælistertan var vegleg og þegar Fjarðarfréttir litu við voru nokkrir leigubílstjóranna í þann mund að 
smakka á tertunni með Jónu. F.v.: Jóna Birna Harðardóitir, Brynjólfur Magnússon, Gunnar Hauksson, Erlingur 
Steingrímur Oddsson og Þorlákur Oddsson.
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– gefðu okkur tækifæri!

Söfnunarkassar í Hafnarfirði eru m.a. við:
Hraunbyrgi • Fjarðarkaup • Fjörð • 10/11

Hreinsunarátak til ellefta maí
Gámar á þremur stöðum á iðnaðarsvæðum í dag og á föstudag

Árvisst hreinsunarátak í Hafnarfirði 
stendur yfir dagana 2. til 11. maí. Þessa 
daga verða bæjarstarfsmenn á fullu við 
hreinsun víðsvegar um Hafnarfjörð og 
samhliða er skorað á starfsmenn fyrir
tækja og stofnana í Hafnarfirði að taka 
virkan þátt með því að huga að hreinsun 
innan sinna lóðarmarka og í sínu 
nánasta umhverfi. 

GÁMAR Á ÞREMUR 
STÖÐUM
Föstudaginn 5. maí eru starfsmenn 

fyrirtækja og stofnana ásamt nemendum 
og kennurum allra skólastiga í Hafnar
firði hvattir til að rýna í sitt nærumhverfi 
og taka sérstaklega til hendinni við 
hreinsun. Gámum verður komið fyrir á 
Bæjarhrauni, við bátaskýlin við Lóns

braut og við Gjáhellu og eru gámar 
einkum hugsaðir fyrir losun á timbri og 
járni frá fyrirtækjum á hverju svæði 
fyrir sig. Gámar verða á svæðinu í tvo 
daga, í dag 4. maí og föstudaginn 5. 
maí.
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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

Viltu vita hvers virði eignin þín er?

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði
FJÖRÐUR

Páll B. Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
861 9300, pallb@remax.is

Frítt verðmat!

Knattspyrna

Haukar  
mæta FH á 
Ásvöllum
Kvennalið FH og Hauka 

mætast á Ásvöllum kl. 19.15 á 
þriðjudaginn í knattspyrnu. 

Þetta er í fyrsta sinn síðan 
2010 sem liðin mætast í efstu 
deildinni en þá sigraði FH þrjá 
en Haukar einn í viðureignum 
félaganna sem enduðu í neðstu 
tveimur sætum deildarinnar.

Það verður því spennandi að 
fylgjast með viðureign Hafnar
fjarðarfélaganna. Bæði liðinu 
töpuðu sínum fyrsta leik í mót
inu en Haukar léku gegn 
Íslands meisturum Stjörnunnar 
og töp uðu 15 en FH lék gegn 
silfurliði Breiðabliks og tapaði 
01. FH sigraði svo Fylki 20

Það er skammt stórra högga á milli á 
Flugvöllum en TRU Flight Training ehf.
hefur ákveðið að festa kaup á þriðja 
flugherminum. Er flughermirinn til þjálf
unar fyrir flugmenn Boeing 767300 
breiðþota.

Núverandi flughermir sem tekinn var í 
notkun í janúar 2015 er fyrir Boeing 757
200 vélar. Þá festi félagið fyrir skömmu 
kaup á alveg nýrri gerð flugherma, fyrir 
Boeing 737 MAX flugvélar og verður 
hann tekinn í notkun á miðju næsta ári.

Undirbúningur er hafinn að bygginu nýs 
húss vestan við núverandi hús og mun það 
húsnæði rýma báða flughermana að sögn 
Guðmundar Arnar Gunnarsson fram
kvæmda stjóra. Í samtali við Fjarðarfréttir 
segir hann núverandi flughermi fullnýttan 
og telur að mikil verkefni verði einnig 
fyrir nýju flughermana. 

Nýjasti flughermirinn er væntanlegur 
haustið 2018 en auk flug hermisins verður 

einnig settur upp annar þjálfunarbúnaður 
fyrir þessa flugvéla tegund.

Flughermar eru nákvæmar eftirlíkingar 
af stjórnklefum viðkomandi flugvéla
gerðar, þeir líkja eftir flugeiginleikum og 
unnt er að kalla fram margháttaðar bilanir 
og óvæntar aðstæður sem og flug við 
breytileg veðurskilyrði til að reyna á þjálf
un flugmanna.

Að Flugvöllum 1 er nú viðamikil 
starfsemi. Þar er einnig þjálfunarsetur fyrir 
áhafnir flugvéla, kennslustofur, skrifstofur 
auk þess sem þangað mæta áhafnir 
Icelandair til vinnu.

Nýr flughermir fyrir breiðþotur
TRU Flight Training ehf. festir kaup á þriðja flugherminum

Jarðvegsframkvæmdir eru þegar hafnar vestan við núverandi þjálfunarmiðstöð.
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Guðmundur Örn Gunnarsson.

Stofnuð 1983

Mikil sala, vantar allar eignir á skrá, frítt söluverðmat.

Verðmetum samdægurs. Sanngjörn söluþóknun. 

Boeing 757200 flughermirinn.
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