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Verslunarmiðstöðin Fjörður 
mun taka miklum breytingum 
á næstu árum en stefnt er að 
hótelbyggingu sem mun 

tengja verslunarmiðstöðina 
við Strandgötu auk þess sem 
stefnt er að breytingum á 
verslunarmiðstöðinni. Þá er 

einnig í bígerð endurskoðun á  
deiliskipulagi miðbæjarins 
sem verður spennandi að 
fylgjast með. Sjá baksíðu.

842 
2217

sími
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Stofnuð 1983

Mikið endurnýjað þrílyft einbýlishús 
staðsett í hjarta Hfj. Tveggja herb. 
íbúð er á jarðhæð m/sérinn gangi. 
Falleg lóð, bílaplan malarborið. 

Björt og falleg 5 herb. efri sér hæð, vel 
staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði, stutt 
í alla helstu þjón ustu. Íbúðin er skráð 
175 m2 þar af 32 m2 sérstæður bílskúr.

Sérlega falleg þriggja herbergja íbúð 
á 2. hæð í góðu fjölbýli með góðum 
bílskúr, innangengt úr stigahúsi og 
yfirbyggðum svölum. Laus strax. 

HLÍÐARBRAUT 5 VALLARBRAUT 3

203 m² 72,9 millj. kr. 175m² 56,9  millj. kr. 114 m² 45  millj. kr. 

SLÉTTAHRAUN 22
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Mikla breytingar 
framundan í Firði

Unnið að nýju framtíðarskipulagi verslunarmiðstöðvarinnar

ÚTSALA!
frábær afsláttur

30

Hádegis

Hafnarfirði

. -

.

.

Næsta blað kemur út 16. ágúst   |   www.fjardarfrettir.is

Skemmtiferðaskipin Le Soleal og Le Lapérouse úti í Hafnarfirði. — Sjá nánar á bls. 3.

http://www.fjardarfrettir.is
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Fótbolti hefur átt hug stórs 
hluta þjóðarinnar þó eitthvað 
hafi áhuginn minnkað eftir að 
Ísland datt út úr heimsmeistara
keppninni. Hins vegar hefur 
áhuginn ekki verið eins á 

heimaleiki í úrvalsdeildinni hér heima ef marka 
má síðasta heimaleik karlaliðs FH.

En FH tekur þátt í keppni Evrópudeildar UEFA 
og mætir í dag finnska liðinu FC Lahti í Lahti en 
tekur svo á móti liðinu fimmtudaginn 19. júlí. Það 
er vonandi að bæjarbúar sýni þessum leik sem og 
heimaleikjum FH og Hauka áhuga.

Lítið hefur farið fyrir umræðum um nýtt 
deiliskipulag miðbæjarins sem fyrir löngu er orðið 
tímabært. Margt hefur breyst síðan núverandi 
skipulag var samþykkt fyrir nær tveimur áratugum 
en óteljandi breytingar hafa verið gerðar á skipu
laginu. Ekki eru á allir á eitt sáttir um hvernig til 
hafi tekist en ljóst er að vanda þarf vel til 
skipulagsgerðarinnar og fá ferskar hugmyndir til 
að blása lífi í miðbæinn með fleirir verslunum, 
veitingahúsum og kaffihúsum. Langar lokaðar 
húshliðar virka neikvæðar á götumynd Strandgötu 
og of margar „sofandi“ byggingar eru við götuna. 
Þrír stjórnmálaflokkar eru með skrifstofur sínar á 
jarðhæð í miðbænum þar sem betur færi að væri 
verslun eða þjónusta. Það vakti vonir að sjá 
Markaðsstofu Hafnarfjarðar stofnaða en það er til 
lítils ef áhugi stjórnmálamanna er lítill. Laða þarf 
sterka aðila í miðbæinn með öfluga starfsemi sem 
getur orðið góð viðbót við þá flottu starfsemi sem 
þar er fyrir.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagar 15.-29.  júlí

Helgistund kl. 11
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  

www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

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

á besta stað í miðbæ 

Húsnæðið er kjörið fyrir 
verslanir eða þjónustufyrirtæki. Hagstæð leiga

Nánari upplýsingar:

eða Guðmundur í síma 615 0009

Húsnæði til leigu

DHL 
póstbox  

í Firði
DHL hefur sett upp póst

box í Firði sem bætir þjón
ustu Hafnfirðinga sem nýta 
sér hraðsendingur alls staðar 
að úr heiminum.

Geta viðskiptavinir nú lát ið 
senda pakka og bréf í póst bo
xið í Firði og sótt við 
tækifæri.

Verslunarmiðstöðinni Firði | sími 611 8800

Aðeins  
þrjú verð!

1.000 kr., 2.000 kr. og 3.000 kr.

Fagrihvammur. Þekkir þú staðinn?
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Þráðlausa skúringavélin er komin aftur 

 

Engin fata, ekkert vatnssull – bara svo miklu einfaldara og þægilegra að skúra.

Allir þeir sem kaupa vél hjá okkur og framvísa þessari ávísun fá

vélina á 26.150.- og auka blautmoppu sett með í kaupbæti. 

Gildir til: 8. júlí

I Heildverslun     Hvaleyrarbraut 35 
 Sími: 555-2585   www.ihverslun.is

Fullt verð: 32.390.-

Mikil og glæsileg athöfn var á 
bryggjunni í Hafnarfirði þegar 
skemmtiferðaskipið Le Lapérouse var 
blessað og það formlega vígt. Stór 
hópur erlendra gesta og blaðamanna 
kom sérstaklega til landsins til að vera 
við athöfnin en segja má að öllu hafi 
verið tjaldað til. 

Skip frá útgerð skipsins hafa komið 
til Hafnarfjarðar frá árinu 2005 þegar 
gamli Le Diamant lagðist þrisvar að 
Norðurbakkanum. Síðan voru byggð 
ný glæsileg skip sem hingað hafa 
komið en Le Lapérouse er fyrsta skipið 
í röðinni sem Ponant hefur samið við 
norsku skipasmíðastöðina Varde um.

Skipið er allt hið glæsilegasta, 131,5 
m langt og tekur 184 farþega og eru 110 
manns í áhöfn. Mikill munaður er um 
borð og m.a. má horfa á undirdjúpin út 
um sérstakan glugga á botni skipsins.

Skipstjóri þess, Mickael Gilles Guy 
Debien, sagði að vegna mikilla tenginga 
við Hafnarfjörð og þeirra tengiliða sem 
þar voru hjá Gáru hafi hann sérstaklega 
óskað eftir því að athöfnin færi fram í 
Hafnarfirði en ekki Reykjavík. Sagði 
hann góð samskipti við byrgja vera 
gríðarlega mikilvæga en skipin fara á 
milli hafna á Íslandi og kaupa mikinn 
kost hér á landi.

Boðsgestir var boðið í gríðarstórt 
tjald sem tjaldað hafði verið á 
hafnarbakkanum en tjaldið var 
teppalagt og upphitað og allt gert til að 
hafa umgjörðina sem glæsilegasta.

Forstjóri Ponant bauð gesti velkomna 
og kynnti skipið og sagði skipið nefnt  
eftir franska landkönnuðinum Jean
François de Galaup, comte de 
Lapérouse sem var uppi 17411788.

Frú Eliza Reid, forsetafrú, var 
heiðursgestur og ávarpaði hún gesti á 
frönsku, vitnaði í Hávamál og upplýsti 
m.a. að hún hafi aldrei siglt með 
skemmtiferðaskipi.

Að loknum ávörpum var svo klippt á 
borða sem strengdur hafði verið frá 
skipinu og inn í tjaldið og við það skall 
risastór kampavínsflaska á skipinu að 
gömlum sið, skipsflauturnar ómuðu og 
skotið var pappírsskrauti til að gera allt 
sem glæsilegast. Að því loknu gengu 
gestir úr tjaldinum eftir teppalagðri 
bryggjunni þar sem áhöfnin stóð 
heiðursvörð og frönsk lúðrasveit spilaði 
eins og hún hafði gert í upphafi.

Gestum var boðið um borð, í 
glæsilegan hádegisverð um leið og siglt 
var út í Hafnarfjörð en þangað hafði 
skipið Le Soleal sérstaklega komið frá 
Reykjavík svo hægt væri að samfagna 
með áhöfn og gestum í hinu nýja skipi.

Nýtt skemmtiferðaskip, Le Lapérouse 
formlega vígt í Hafnarfjarðarhöfn

Mikil athöfn með hátt í 200 erlendum gestum

Frönsku fánalitirnir svifu um eftir að kampavínsflaskan skall á skipinu.

Glæsilegt skipið við bryggju í Hafnarfirði.

Gestir gengu frá tjaldinu um borð í skipið á teppalagðri bryggjunni. Eliza Reid forsetafrú í ræðustól.

Skipstórinn og forstjóri Ponant.
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Þú getur tekið þátt!
facebook.com/ratleikur
www.ratleikur.blog.is
Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2018

H
Ö

N
N

U
N

AR
H

Ú
SI

Ð
 E

H
F 

- 8
96

 4
61

3

Ratleikurinn stendur til 24. september 2017. 
Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 
Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

RAT-018

21
Stendur til 25. september

Ratleikur 
Hafnarfjarðar

 Sumarið 2018

Rat 
leikur 
Hafnarfjarðar

Fjallgrensbalar HrauntungustígurKýrskarð /Dalaleið Hrauntunguskúti

Fjölmargir glæsilegir vinningar!

Ratleikskortin má fá á sundstöðum, í bókasafninu, ráðhúsinu, 
bensínstöðvum, í Fjarðarkaupum, Fjallakofanun, Altis, og víðar. 

Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

Þann 10. desember nk. eru liðin 70 ár 
síðan mannréttindayfirlýsing Samein
uðu þjóðanna var samþykkt af 48 aðild
ar ríkjum Sameinuðu þjóðanna, meðal 
annars Íslandi. Af því tilefni 
er efnt til smásagna sam
keppni tengdri mann rétt
indum.

Að samkeppninni standa 
sendinefnd Evrópusam
bands ins á Íslandi, upplýs
inga  skrifstofa Sameinuðu 
þjóðanna fyr ir VesturEv
rópu, Rithöfunda sam band 
Íslands, og Hugvísinda
stofnun Há skóla Íslands.

Samkeppnin er opin öllum. Engar 
sér  stakar kröfur eru gerðar um efni 
sagn anna, einungis að þær fjalli á einn 
eða annan hátt um mannréttindi, eða 
skort á þeim, og allt þar á milli. Þriggja 
manna dómnefnd mun taka við inn
sendum verkum og verður farið í einu 
og öllu eftir reglum Rithöfundasam
bands Íslands um slík verk. 

„Þetta voru ótrúlega þýðingarmikil 
tímamót í mannkynssögunni, að algild 
mannréttindi væru samþykkt á vett
vangi Sameinuðu þjóð anna, árið 1948. 
Við tökum mannréttindum á Vestur
löndum sem gefnum, en síðustu ár hafa 
látið á sér kræla raddir sem tala gegn 
þeim, og gegn alþjóðasamstarfi eins og 

Sameinuðu þjóðunum. Því viljum við 
hvetja til umræðu í sam félaginu um 
mannréttindi frá sem flestum sjónar
hornum. Við þurfum öll að sporna við 

þjóðernissinnaðri haturs
orðræðu, og fólki sem hvetur 
til illrar meðferðar á þeim 
sem veikastir eru fyrir eða 
skera sig úr,“ segir Michael 
Mann, sendiherra Evrópu
sambandsins á Íslandi.

Vinningshafinn hlýtur að 
verðlaunum þriggja vikna 
dvöl í Evrópu á næsta ári, en 
nákvæmari staðsetning 

verð ur ákveðin í samráði við vinnings
hafann. Dvölin er hugsuð sem vinnu
ferð, þar sem höfundur getur unnið 
frekar að ritstörfum. Ferðir og uppihald 
innifalið.

Senda má inn sögur allt fram til 10. 
október nk. Miðað er við að sögurnar 
verði á bilinu 1.500 til 5.000 orð að 
lengd. Nánari útlistun á tæknilegum 
skilyrðum má finna á heimasíðu Rit
höfundasambandsins, rsi.is. 

Smásagnasamkeppni
Í tilefni af 70 ára afmæli mannréttindayfirlýsingarinnar

Michael Mann.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

GÆSLUVÖLLUR
Í sumar verður gæsluvöllurinn Róló starfræk-
tur á leikskólanum Hlíðarbergi, frá 11. júlí til og 
með 3. ágúst fyrir börn tveggja til sex ára.

Opið er frá kl. 9.00-12.00 og 13.00-16.00 
(lokað í hádeginu).

Í boði eru tvennskonar klippikort á Róló.
    5 skipta klippikort - 1.100 kr.
    10 skipta klippikort - 2.000 kr.

Hægt er að kaupa klippikortin á „Mínum síðum“ á 
www.hafnar�ordur.is - undir skráning á sumarnámskeið 
2018. Á „Mínum síðum“ er hægt að greiða með bæði 
debet- og kreditkorti

Síminn á Róló er 664 5577.

Vefauglýsingar
gudni@fjardarfrettir.is | www.fjardarfrettir.is
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Gríptu í matinn á leiðinni heim! 
Aukið úrval af matvöru.

4you

Vandaður fatnaður 
með góðum afslætti!

Skór á alla fjölskylduna  
á frábæru verði!

Búðin sem dregur 
fram barnið í okkur 
öllum! 

Sumarvörur með 
góðum afslætti! 

Enn meiri afsláttur! 

Aðeins þrjú verð!
1.000 kr.
2.000 kr.
3.000 kr.

Kíktu í afsláttarhornið!

Vandaður íþrótta- og 
útivistarfatnaður, 
fæðubótarefni og fl.

ÚTSALA Í FIRÐI

ÚTSALA Í FIRÐI
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þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

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.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

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

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

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

11. júní – 21. júní

26. júní – 6. júlí

9. júlí – 20. júlí

23. júlí – 3. ágúst

11. júní – 21. júní

26. júní – 6. júlí

9. júlí – 20. júlí

23. júlí – 3. ágúst

Hafnfirðingarnir Anna Eðvaldsdóttir 
ljósmóðir og Sylvía Rut Sigfúsdóttir 
blaðamaður hafa gefið út bókina Fyrstu 
mánuðirnir – Ráðin hennar Önnu ljósu.

Bókin er stútfull af gagnlegum 
upplýsingum það þegar barnið kemur í 
heiminn, brjóstagjöf, grátur, meltingu, 
líðan móður, veikindi barns og allt það 
sem er mikilvægt að vita um fyrstu 
mánuðina í lífi barnsins.

Sylvía Rut tók saman öll bestu ráð 
Önnu í eina bók svo þau gagnist sem 
flestum en höfundarnir kynntust þegar 
Anna var heimaljósmóðir Sylvíu Rutar.

Anna útskrifaðist sem hjúkrunar
fræðingur árið 1983 og ljósmóðir 1994 
og hefur unnið á barnadeild, í 
heilsugæslu, í ung og smábarnavernd 
og á bráðamóttöku og því gríðarlega 
reynslumikil.

Bókin er skreytt með fallegum 
teikningum Estherar Viktoríu Ragnars
dóttur og Ara Arnaldssonar.

Ráðin hennar Önnu ljósu
Ný bók um fyrstu mánuði barnsins

Höfundarnir Anna og Sylvía Rut.
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KNATTSPYRNA: 
12. júlí kl. 19 (16 ísl.), Lahti, Finnlandi 

FC Lahti  - FH, Evrópudeild UEFA

12. júlí kl. 19.15, Kórinn 
HK - Haukar,  1. deild karla

16. júlí kl. 17, Boginn 
Hamrarnir - Haukar,  1. deild kvenna

17. júlí kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - HK/Víkingur,  úrvalsdeild kvenna

19. júlí kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - FC Lahti, Evrópudeild UEFA

28. júlí kl. 14, Kaplakriki 
FH - KR,  úrvalsdeild kvenna

28. júlí kl. 14, Ásvellir 
Haukar - Sindri,  1. deild kvenna

29. júlí kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - Fjölnir,  úrvalsdeild karla

1. ágúst kl. 18.30, Ásvellir 
Haukar - ÍA,  úrvalsdeild karla

9. ágúst kl. 19.15, Kaplakriki 
FH - Selfoss,  úrvalsdeild kvenna

11. ágúst kl. 16, Ásvellir 
Haukar - Hamrarnir,  úrv.d. kvenna

12. júlí kl. 16, Kaplakriki 
FH - ÍBV  úrvalsdeild karla

14. ágúst kl. 18.30, Ásvellir 
Haukar - Njarðvík,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
FH  Grindavík: 10

Keflavík  Haukar: 52
Stjarnan  FH: 62

Fjölnir  Haukar: 04

ÚRSLIT KARLA:
FH  Grindavík: 21

Haukar  Leiknir R.: 02
ÍR  Haukar: 04

ÍÞRÓTTIR

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

Sennilega voru fjárhúsin við Kaldár
selsveg þau síðustu í Hafnarfirði,“ segir 
Ólafur Dýrmundsson, f.v. ráðunautur í 
bréfi til Fjarðarfrétta, en hann bendir á 
að fjárhúsin í Lónakoti hafi verið rifin 
snemma á þessu ár. „Ég efast um að 
nokkurt hús sé uppistandandi á Óttars
stöðum en þó stendur sennilega enn 
a.m.k. hluti fjóssins í Krýsuvík sem var 
um 1960 notað sem fjárhús,“ segir 
Ólafur ennfremur. Ólafur sendi blaðinu 
bréf í framhaldi af fréttum um niðurrif 
fjárhúsanna við Kaldárselsveg.

Honum finnst athyglisvert að bæjar
yfirvöld í Hafnarfirði hafi ekki veitt 
fjár eigendum neina aðstöðu til að 
byggja fjárhús þar þótt eftir hafi verið 
leitað á liðnum árum. Samt sem áður 

hafi hestamenn, dúfnaeigendur og 
hugs anlega fleiri dýraeigendur fengið 
land undir starfsemi sína í sveitar
félaginu. 

Ólafur, sem hefur kynnt sér nokkuð 
sögu sauðfjárhalds í Hafnarfirði og 
víðar í Kjalarnesþingi, telur hana mjög 
merkilega. Ólafur hefur átt kindur í 
Reykjavík og um skeið í Kópavogi síð
an 1957. Hann segist því hafa haft ágæt 
kynni af hafnfirskum fjáreigendum á 
ýmsum tímum. Fór hann m.a. með 
sláturfé til Guðmundar Magnússonar 
kaup manns á Víðistöðum um 1960 en 
sláturhúsið stóð nokkurn veginn þar 
sem Víðistaðakirkja stendur núna. 
Segir Ólafur hann einnig hafa verið 
með vænt fjárbú þar.

Vorið 2016 kom út smárit eftir Ólaf 
hjá Héraðsskjalasafni Kópavogs og 
Sögufélagi Kópavogs sem heitir Sauð
fjárbúskapur í Kópavogi og er hann að 
vinna að bók um sauðfjárhald í Reykja
vík. Líkt og í Hafnarfirði hafa fjáreig
endur í Kópavogi ekki fengið aðstöðu 
undir starfsemi sína sem hefur orðið til 
þess að nú er aðeins eitt fjárbú eftir þar, 
á Vatnsendabýlinu.

Í Fjárborg í Reykjavík eru aðeins eftir 
11 hjarðir, a.m.k. þrjár þeirra í eigu 
fólks sem býr utan Reykjavíkur, m.a. í 
Hafnarfirði. „Sú aðstaða fékkst 1970 
eftir mikla baráttu, með réttu nefnd 
sauðfjárstríð,“ segir Ólafur og bendir 
jafnframt á að nú á tímum ríki góð sátt 
á milli fjáreigenda og skógræktarfólks 
hér á svæðinu.

Engin aðstaða fyrir 
fjárbændur í Hafnarfirði

Af hverju hafa bæjaryfirvöld ekki veitt fjáreigendum aðstöðu?

Ólafur Dýrmundsson.

Sú var tíð að Hafnfirðingar gátu fylgst með sauðburði hjá Guðmundi Jónssyni.
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FJÖRÐUR

„Minn metnaður er 
heiðarleiki, vönduð 

vinnubrögð og 
persónuleg þjónusta“

Viltu selja?  Hringdu í  896 6076

Ársæll Steinmóðsson 
LÖGGILTUR  FASTEIGNASALI 
sími 896 6076 • as@remax.is

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Frítt söluverðmat
Sanngjörn söluþóknun

Málverka-
sýning

Hafnfirðingurinn Karl Olsen, 
gullsmiður og vélvirki og uppalinn 
Njarðvíkingur, heldur málverkasýningu 
á Ránni veitingastað í Keflavík. Verður 
hún opnuð 13. ágúst og standa í a.m.k. 
tvær vikur.

Karl sýnir mest landslagsmyndir 
málaðar með olíu en einnig glæsilegar 
blýants og pennateikningar. Hann 
segist málari af guðs náð og hefur 
haldið 15 sýningar. Hann verður einnig 
með skartgripi sem hann hefur smíðað 
til sýnis og sölu.

Fyrsti sigur síðan í mars

FH sigraði Grindavík í Kaplakrika 10 með marki Úlfu Dís Kreye á 2. mín. 
Marjani HingGlover meiddist illa á ökkla í leiknum og var flutt á sjúkrahús.
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Snyrtistofa með 
persónulegri þjónustu

Verslunarmiðstöðin Fjörður hefur 
verið kjarninn í miðbæjarverslun Hafn
firðinga síðustu 22 ár. Töluverðar 
breytingar hafa verið undanfarin ár sem 
gefa möguleika á endurnýjun og betri 
verslunarkjarna.

Guðmundur Bjarni Harðarson, fram
kvæmdastjóri Fjarðar segir margt 
spennandi í farvatninu. „Undirbúningur 
að byggingu nýs hótels við Strandgötu 
er langt kominn og er verið að leggja 
lokhönd á hönnun neðstu hæðarinnar 
sem tengjast mun Firði, stækka verslun
ar miðstöðina og skapa góða tengingu 
við Strandgötuna.“ Hann segir þó að 
ekki verði farið af stað fyrr en búið 
verði að finna traustan rekstraraðila að 
hótelinu. „Með tengingunni fáist mun 
stærra samfellt verslunar og þjónustu
rými á jarðhæðinni sem muni styrkja 
miðbæ Hafnarfjarðar verulega.“

NÝR VEITINGASTAÐUR
Verið er að leggja lokahönd á ýmsar 

endurbætur á rými á annarri hæð sem 
hýst hefur veitingastað með útsýni yfir 
höfnina. Spilakassar hafa verið fjar
lægðir og öll aðstaða til veitinga reksturs 
hefur verið bætt og hann stækkaður að 
sögn Guðmundar Bjarna sem vonast 

eftir að margir muni sækjast eftir því að 
reka þarnan góðan veitingastað. Hann 
muni þá bætast við góða flóru hafn
firskra veitingastaða sem vakið hafa 
athygli langt út fyrir Hafnarfjörð.

Verslunarmiðstöðin Fjörður mun taka 
miklum breytingum

Hótelbygging og tenging við Strandgötuna – Leitað að rekstraraðila fyrir veitingastað á besta stað

Á meðan endurbætur standa yfir 
hefur aðkoma að veitingastaðnum 
verið skreytt með skemmtilegum 
myndum.

Guðmundur Bjarni er bjartsýnn og hefur margt á prjónunum fyrir Fjörð.

FJÖLBREYTT STARFSEMI
Mjög fjölbreytt starfsemi er í Firði og 

þar má finna verslunarkjarnann með 
veitingastaði og pósthús og glæsilegar 
verslanir. Ekki er langt síðan Kram
búðin opnaði á neðstu hæðinn með gott 
úrval af mat og dagvörum. Ísbúðin 
Herdís opnaði alveg nýlega með 
frábæran ítalskan ís og ekki  
er langt síðan ljósmynda
stofan Stúdíó Dís flutti í 
Fjörð svo það er margt að 
sækja í Fjörð.

En þar má einnig finna 
Heilsugæslustöðina Fjörð 
og fjölmörg fyrirtæki sem 
hafa aðstöðu í Firði. Þá er 

einnig að finna bónstöð í bílakjallar
anum svo tilvalið er að láta þrífa bílinn 
á meðan verslað er.

Leitað er að rekstraraðila fyrir veitingastað á 2. h.
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Úrval af gel- 
og acrylnöglum

Helena og Sigrún opnuðu fyrr á árinu 
naglastofuna Fagra fingur á 2. hæð í 
Firði. Þær sérhæfa sig í naglaásetning
um og gellökkum en boðið er bæði upp 
á gel og acrýl neglur.

Tímapantanir: 774 2707.

Unnið er hörðum höndum að endurbótum á húsnæði veitingastaðarins.

Það er tilvalið að láta dekra við sig 
hjá Kristrúnu í Beauty Salon sem býður 
upp á allhliða snyrtiþjónustu, þær allra 
nýjustu og auðvitað allar klassísku 
aðferðirnar. Tímapantanir: 555 2056.

Kristrún snyrtifræðimeistari.

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 12-22  
OG UM HELGAR KL. 12-18

Mögulega besti ítalski ísinn á Íslandi 
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