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Leikkonan, leikskáldið og 
leikstjórinn Björk Jakobsdóttir 
var á síðasta vetrardag út 
nefnd bæjarlistamaður Hafn
ar   fjarðar 2019. Er þetta í 
níunda sinn sem bæjar lista

maður er útnefndur í Hafn
arfirði. Afhenti Rósa Guð
bjartsdóttir bæjarstjóri Björk 
skjal því til staðfestingar.

Þakkaði hún Björk fyrir 
óeigingjarnt og frábært starf 

og vonaaðist til að nafnbótin 
verði hvatning til áfram
haldandi góðra verka fyrir 
Hafnarfjörð og sérstaklega 
unga fólkið okkar. 

Björk hefur sett upp fjöl
mörg leikverk í Gaflara leik
húsinu og víðar, unnið mikið 
með unglingum og hvatt til 
dáða í leiklistinni en líklega er 
Björk þekktust fyrir leikrit sitt 
Sellófón sem hún hefur farið 
með víða um heim við góðan 
orðstír. Hún stofnaði ásamt 
þremur öðrum Gaflara leik
hús ið við Víkingastræti árið 
2011 og hafa þau rekið það 
síðan. Björk er Hafnfirðingur, 
fædd 28. desember 1966.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Miðvikudagur 1. maí 2019   |   16. tbl. 17. árg. Upplag 10.500 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.-fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

T A X I

STAÐARBERGI

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Stofnuð 1983

Sérlega falleg 5 herbergja íbúð á 
tveimur hæðum í mjög góðu, litlu 
fjölbýli í Setbergshverfinu.  
Fjögur góð svefnherbergi.    

Falleg 4ra til 5 herbergja útsýnisíbúð 
á efstu hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð.  
Vel staðsett. Ræktaður garður.

Falleg og smekkleg talsvert 
endurnýjuð  4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð ásamt bílskúr í góðu 
fjölbýli.

TRAÐARBERG 1

144,6 m² 54,5 millj. kr. 85,3 m² 39,9 millj. kr. 119,3 m² 40,9 millj. kr.

HRINGBRAUT 37 ÁLFASKEIÐ 84

Björk Jakobsdóttir, bæjarlistamaður Hafnarfjarðar 2019.

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Björk bæjarlistamaður
Björk Jakobsdóttir er bæjarlistamaður Hafnarfjarðar 2019

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

UMHVERFISVÆNI MARKAÐURINN
Fyrir líkama, heimili & heilsu
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Sunnudagur 5. maí

Messa kl. 11

 www.astjarnarkirkja.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Gleðilegt sumar!
Sumarið er tími útivistar og 

einhverjir hófu sumarið við 
ruslatínslu við Reykjanesbrautina 
en vitundarvakningu þarf til að 
minnka ruslið í bæjarlandinu. 

Það er til lítils að tína rusl í poka ef við erum áfram 
sömu sóðarnir. Ef ekkert er að gert, ekkert eftirlit á 
byggingarsvæðum, ekkert átak gegn sígarettu
stubbum eða jórturgúmmíi og ekkert átak verður 
fyrir því að hver eigi sitt drasl, þá komust við ekkert 
áfram. Við erum góð í átökum sem enda með 
myndatöku en slíkt á ekki alltaf við.

Jafnvel Hafnarfjarðarkaupstaður leyfir sóðaskap 
eins og sjá má þar sem gömlu verksmiðjur Reykdals 
voru, þar er sturtað úr götusópum eða öðrum 
tækjum og er lítil fegurð fyrir þá sem eiga leið t.d. á 
flugvöllinn. Þó frágangur við opinberar fram
kvæmdir hafi batnað þá má ennþá sjá malbiks
hrauka utan við vegi. Það hlýtur að vera  hægt að 
gera betur og gera fólki jafnvel enn auðveldara með 
að ganga snyrtilega um.

Auðvitað ætlar enginn Hafnfirðingur að ganga 
illa um og öll ætlum við að vera vinir í skóginum. 

HESTAR Á GÖNGUSTÍGUM
Íbúi sem sjálfur sagðist hestamaður, hafði 

samband og kvartaði undan því að hestamenn væru 
að ríða á göngustígum og skilja eftir djúp spor og 
hrossaskít. Sagði hann nóg af reiðstígum og 
sjálfsögð kurteisi að virða það að göngustígar eru 
ekki ætlaðir hestum.

FLÓRGOÐINN OG HUNDAR
Annar hafði samband og hvatti fólk til að virða bann 

við lausagöngu hunda við Hvaleyrarvatn. Nú væri 
flórgoðinn kominn á vatnið og gríðarlega mikilvægt 
væri að lausir hundar væru ekki að eltast við þá út í 
vatnið og spilla þannig varpi en eins og menn vita þá 
eru varpstaðir flórgoðans ekki margir hér á landi.

GÖNGULEIÐIR OG HAGSMUNASAMTÖK
Mikið vantar upp á viðhald gönguleiða en 

fjölmargar þjóðleiðir er að finna í bæjarlandinu. 
Aðrar gönguleiðir eru margar og mikilvægt að 
tryggja viðhald þeirra og merkja vel. Engar áætlanir 
hafa sést og kannski er mikilvægt að útivistarfólk í 
Hafnarfirði og náttúruunnendur stofni með sér 
hagsmunasamtök til að þrýsta á aðgerðir og upp
lýsta umræðu um framtíðaráform í náttúruvernd og 
aðgengi almennings að upplandi Hafnarfjarðar.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 5. maí

Blómamessa kl. 11
Barnakórinn syngur  

undir stjórn Helgu Þórdísar.

Grill á kirkjutorginu. 
Verið velkomin

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Sunnudagur 5. maí

Fermingarmessur  
kl. 11 og 13

Sunnudagaskólinn fellur  
niður vegna ferminga en minnt er  
á fjölskylduhátíðina sem verður  

í Hellisgerði sunnudaginn 12. maí.
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Vortónleikar Kvennakórs Hafnarfjarðar eru jafn 
sjálfsagður viðburður og söngur vorboðanna á þessum 
tíma árs. Kórinn ætlar að fagna sumrinu með 
tónleikum í Hásölum fimmtudaginn 9. maí kl. 20. 
Yfirskrift tónleikanna, Gakk þú út í græna lundinn, er 
fengin úr hinu undurfallega ljóði Jóhannesar úr 
Kötlum, Vikivaka, sem kórinn syngur við lag Valgeirs 
Guðjónssonar í upphafi tónleikanna.

Frá því að æfingar hófust á nýju ári hafa kórkonur 
lagt kapp á að æfa sumarlega og fallega efnisskrá sem 
þær munu leyfa gestum að njóta á tónleikunum í 
Hásölum. Lagavalið er fjölbreytt og kryddað andblæ 
hlýju og léttleika. Fyrri hluti tónleikanna er tileinkaður 
íslenskum sönglögum og sígildri erlendri tónlist en 
eftir hlé verður slegið á örlítið léttari strengi með 
djasssveiflu, söngleikja og kvikmyndatónlist og 
gospelsöngvum. 

Vortónleikar Kvennakórs Hafnarfjarðar hafa ávallt 
verið vel sóttir og að þessu sinni verður ekkert til 
sparað til þess að skemmta áheyrendum sem best með 
söng og hljóðfæraslætti. Auk Antoníu Hevesi, sem 
leikur á píanó, kemur fram með kórnum Jóhann 
Hjörleifsson sem leikur á slagverk, Jón Rafnsson á 
bassa og ungur og efnilegur nemandi í Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar, Oddný Árnadóttir, leikur á selló. 
Stjórnandi Kvennakórs Hafnarfjarðar er Erna 
Guðmundsdóttir.

Miðar verða seldir hjá kórkonum og við innganginn.

Kvennakórinn fagnar 
sumrinu með tónleikum

Hilmar Örn setti 
Íslandsmet

Hilmar Örn Jónsson úr FH bætti sl. sunnudag 
Íslandsmet karla í sleggjukasti. Hilmar Örn kastaði 
sleggjunni 75,26 metra út í Bandaríkjunum og bætti 
þar með ellefu ára gamalt met FHingsins Bergs Inga 
Péturssonar sem var 74,48 metrar.

Hilmar Örn stundar nám og keppir í sleggjukasti 
fyrir University of Virginia. Hann byrjaði tímabilið 
frábærlega í byrjun apríl þegar hann kastaði sleggjunni 
72,21 metra á sínu fyrsta móti. Fyrir svo rúmri viku 
síðan bætti Hilmar sinn besta árangur þegar hann 
kastaði 73,13 metra. 
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Sunnudaginn 26. maí

Ganga á Helgafell 
Uppstigningardagur 30. maí

Messa og hátíðarkaffi á degi eldri borgara

Skráning í fermingarstarfið stendur yfir 
á heimasíðu kirkjunnar eða í gegnum netfangið jon.th@kirkjan.is

Sunnudaginn 12. maí 

Fermingarafmæli  
50, 60 og 70 ára fermingarbarna

Sunnudaginn 19. maí

Vortónleikar Barna-unglingakórs 
Hafnarfjarðarkirkju

Nánari upplýsingar á hafnarfjardarkirkja.is og facebook.com/hafnarfjardarkirkja

Vorhátið 
Sunnudaginn 5. maí kl. 11-13
Fjölskyldustund í kirkjunni kl. 11-11:30

• Barna-og unglingakórar kirkjunnar leiða söng ásamt hljómsveit.
• Sunnudagaskólanum lýkur.

• Grillaðar pylsur, hoppukastali og leikir til kl. 13
Ef veðrið verður óhagstætt færist hátíðin inn í safnaðarheimilið.

Allir velkomnir

Hafnarfjarðarkirkju

verða haldnir fimmtudaginn

9. maí 2019
kl. 20:00 í Hásölum

Safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju
Kórstjóri

Erna Guðmundsdóttir 

hljóðfæraleikarar 
Antonía Hevesi, Jón Rafnsson,  

Jóhann Hjörleifsson og Oddný Árnadóttir

Miðaverð kr. 2.500 Frítt fyrir 12 ára og yngri 
Miðasala við innganginn

Hafnfirðingurinn Bergrún Íris Sævars
dóttir er fyrsti handhafi nýrra barna
bóka verðlauna sem kennd eru við hafn
firska rithöfundinn Guðrúnu Helga 
dóttur en þau eru veitt fyrir frumsamið 
hand rit að barna eða ungmennabók. 
Hún fær þau fyrir handritið Kennarinn 
sem hvarf. Sagan ber um margt einkenni 
úr höfundarverki Guðrúnar Helgadóttur 
með sér, hún er hlý og talar beint til 
barna, inn í þeirra heim og dæmir ekki. 
Að mati dómnefndar tekst höfundi 
áreynslulaust að skapa atburða rás sem 
er í senn beint úr raunveruleika barna en 

samt svo sérstök og ævin týraleg að það 
vekur athygli og spennu.

Bergrún Íris hefur alltaf haft áhuga á 
barnabókum en sá áhugi vaknaði fyrir 
alvöru þegar hún varð móðir haustið 
2009. Hún hefur myndskreytt fjöl
margar barnabækur og námsefni, hald ið 
einkasýningar og tekið þátt í sam
sýningum. Fyrsta rithöfundarverk Berg
rúnar var barnabókin Vinur minn, 
vindurinn árið 2014 og var hún tilnefnd 
til Fjöruverðlaunanna og Barna og 
ungl ingabókmenntaverðlauna Norður
landa ráðs.

Hafnfirðingur fékk 
verðlaun kennd við 

hafnfirskt skáld
Reykjavíkurborg veitti Bergdísi Íris verðlaun

Fjórir fengu verðlaun Reykjavíkurborgar, f.v.: Hildur Knútsdóttir fyrir Ljónið, 
Rán Flygenring fyrir Söguna um Skarphéðin Dungal (Hjörleifur tók við), Guðni 
Kolbeinsson fyrir fyrir þýðingu á Villimærinni fögru og Bergrún Íris Sævarsdóttir.
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ó�a þér � þínum 
gleðilegs sumars!

Gleðilegt sumar kæru bæjarbúar!

Bílaverk ehf.
Kaplahrauni 10 • sími 565 0708 Álfaskeiði 115 • www.bodunarkirkjan.is

Hringhellu 3 • www.fura.isFramsókn og óháðir Hafnarfirði

Fjarðargötu 17 • www.as.is

Berghellu 1 • www.gamar.is

Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is

FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Hraunsel, Flatahrauni 3 • www.febh.is

Ban Kúnn
Thai Restaurant

Tjarnarvöllum 15 • sími 565 5665

www.istak.is

rafstöðvar ehf.

Rauðhellu 9 • 5654069

Bæjarhrauni 10 Bæjarhrauni 2 • sími 555 0480

Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

HRAFNISTA
Reykjavík  I  Hafnar�örður

Kópavogur  I  Reykjanes

Hraunvangi 7 • www.hrafnista.is

Sigurjón Einarsson, málarameistari
Sími 894 1134 - hagmalun@simnet.is

Grandatröð 12 • www.hberg.is Melabraut 18 • www.hopbilar.isHeimir sími 892 8607, Jens sími 898 0053

Heimir og Jens ehf.  
pípulagningameistarar

Hraungötu 3, Gb. • www.kerfodrun.is www.kfc.is

Jón Bókari
Alþjóðaviðskipti ehf.

Cuxhavengötu 1, 220 Hafnarfirði
 s. 552 8771,  bokhald@jo.is

Jón Helgi Óskarsson, viðurkenndur bókari
Laufey Breiðdal, viðurkenndur bókari

www.haukar.is

Handknattleiksdeild Hauka

Bæjarhrauni 2 • sími 565 4513

Dalshrauni 13 • www.kjotkompani.is

Sími 822 3713

Meindýraeyðing 
Hafnarfjarðar
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Sumri er fagnað með miklum látum í 
Hafnarfirði. Reyndar eru hátíðarhöld 
óvenjuþétt á þessu ári með páska, 
sumardaginn fyrsta og 1. maí í beinni 
röð. Hafnfirðingar láta það ekki duga 
og skella á einni menningarhátíð, 

Björtum dögum, svo nóg hefur verið að 
gera hjá bæjarbúum undanfarið.

Erfitt hefur verið að fylgjast með öllu 
enda margt í gangi, jafnvel í einu.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Bjartir dagar í upphafi sumars
Svipmyndir úr fjörugu menningarstarfi í Hafnarfirði

Víðavangshlaup Hafnarfjarðar

Stefán Helgi og Ingibjörg Aldís hjá Félagi eldri borgara Frá setningu Bjartra daga

Djass samspil nemenda Tónlistarskólans í Tónkvísl

Glaðir bæjarbúar í skrúðgöngu á sumardeginum fyrsta
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Skátafélagið Hraunbúar og Lúðrasveit TH leiða skrúðgöngu
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Alþrif
Bryngljái

Tímapantanir í síma 
565 3232
KAPLAHAUNI 22

Vegna greina sem fulltrúar Sam
fylkingarinnar og Viðreisnar skrifuðu í 
Fjarðarfréttir þann 17. apríl er rétt að 
vekja athygli á eftirfarandi. 

MIÐBÆJARSKIPULAGIÐ
Friðþjófur helgi Karlsson, bæjar

fulltrúi Samfylkingarinnar, virðist vera 
utan gátta í stjórnkerfinu þegar hann 
full yrðir að verið sé að halda skipu
lagsvinnu miðbæjarins leyndri. Bæjar
fulltrúar Samfylkingarinnar í bæjar
stjórn, í skipulags og byggingarráði og 
í bæjarráði hafa getað hvenær sem er í 
ferli skipulags miðbæjarins lagt fram 
tillögur sama efnis og Friðþjófur sér sig 
knúinn til að skrifa um. Miðbæjar
skipu lagið hefur verið til umfjöllunar í 
skipulags og byggingarráði síðustu ár. 
Undirbúningur er mikill og vandasamur. 
Húsakönnun og aðrir þættir sem snerta 
m.a. lóðaleigusamninga, gildandi 
skipu  lag og réttindi lóðarhafa hafa ver
ið framkvæmdir og skoðaðir og eru 
innlegg í væntanlegt skipulagsferli. 
Ný verið skipaði bæjarráð starfshóp um 
skipulag miðbæjarins. Starfshópinn 
skipa þrír kjörnir fulltrúar úr meiri og 
minn ihluta, fulltrúi íbúa í miðbænum, 
fulltrúi fyrirtækja í miðbænum og 
fulltrúi Markaðsstofu Hafnarfjarðar. 
Með skipan starfshópsins er skipu
lagsvinnan formlega komin af stað og 

að sjálfsögðu verður sú vinna í opnu 
ferli í góðu samráði við íbúa Hafnar
fjarðar.

NÝBYGGINGARSVÆÐI
Bæjarfulltrúi og varaáheyrnarfulltrúi 

í skipulags og byggingarráði báðir í 
Viðreisn fara mikinn í grein sinni . Það 
er svipað með þá félaga og þann sem 
skrifaði um miðbæjarskipulagið að 
ekki ein tillaga um uppbyggingu eða 
nýtt skipulagssvæði hefur komið frá 
fulltrúum Viðreisnar á því ári sem sá 
flokkur hefur átt fulltrúa í bæjarstjórn 
og skipulags og byggingarráði. Þau 
ykkar sem fylgst hafa með skipu
lagsmálum hér í Hafnarfirði vitið að öll 
nýbyggingarsvæði liggja undir 
há spennu línum, að línurnar áttu sam
kvæmt samkomulagi að fjarlægja á 
síðasta ári, að framkvæmdaleyfi til 
Lands nets vegna Lyklafellslínu var 
kært og fellt úr gildi en Lyklafellslína er 

forsenda niðurrifs línanna. Á þessu ári 
verða línurnar færðar frá nýbyggingar
svæðum í Skarðshlíð og Hamranesi og 
eru lóðir í Skarðshlíð 3 tilbúnar og 
Bjarg íbúðarfélag komið langt í sinni 
skipulagsvinnu í Hamranesinu. Þetta 
eiga allir bæjarfulltrúar og allt ráðsfólk 
að vita Einnig má geta þess að lokið er 
við gerð rammaskipulags á Hraunum 
vestur – fimm mínútna hverfið, gert er 
ráð fyrir um 2.500 íbúðum á svæðinu 
auk verslunar og þjónustu. Lóðarhafar 
eru þegar byrjaðir á deiliskipulagsvinnu 
á því svæði. Rammaskipulag hafnar
svæðisins gengur vel og verður kynnt 
íbúum í byrjun sumars. Unnið er að 
skipulagi á nokkrum reitum í bænum 
og má nefna að lokið er vinnu á nokkr
um reitum. Það er rétt sem kemur fram 
í grein þeirra félaga að „skipulagsvinna 
er tímafrek“. Í því samhengi erum við 
mjög ánægð með t.d. ganginn í skipu
lagsvinnu á Hraunum vestur og á 
hafnarsvæðinu. Við skorum á fulltrúa 
Viðreisnar að koma með tillögur um 
svæði til uppbyggingar í Hafnarfirði en 
ekki bara innantómar fullyrðingar sem 
ekki standast skoðun og eru einungis til 
þess fallnar að slá ryki í augu bæjarbúa.

Ólafur Ingi er formaður skipulags- 
og byggingarráðs.
Ágúst Bjarni er formaður bæjarráðs

Ágúst Bjarni 
Garðarsson

Ó. Ingi  
Tómasson

Að slá ryki í augu fólks

Skipun starfshóps um miðbæjar
skipulag er gleðileg, ekki síst að í hon
um sitji fulltrúi íbúa. Erindi hópsins er 
að koma með tillögu að aðferðafræði 
við áframhaldandi skipulag miðbæjar
ins. Í því sambandi gæti hópurinn 
dregið lærdóm af Fornubúðum 5 og 
örlögum Skipulagslýsingar Flens borg
ar hafnar frá 2016. Í því ljósi eru hér 
nokkur góð ráð.

1) EKKI SNÚA ÚT ÚR 
FYRIRHEITUM
Ef fram fer samráðsferli við íbúa og 

niðurstöður gefnar út, t.d. í skipulags
lýsingu – standið við gefin fyrirheit, 
ekki snúa út úr niðurstöðunum. 

Skipulagslýsing Flensborgarhafnar er 
dæmi um niðurstöðu slíks íbúasamráðs. 
Meðal helstu niðurstaðna voru: „Lág
reistar byggingar sem falli vel að að 
liggjandi byggð (s. 8); Byggingamagn 
á svæðinu verði aukið í góðri sátt við 
aðliggjandi byggð (s. 56); Hæð nýrrar 
byggðar verði einnig í góðri sátt við 
nærliggjandi byggð (s. 56).“ 

Í ferlinu létu yfirvöld sem nær
liggjandi byggð væri aðeins hæstu 
punktar nágrennisins (t.d. Skipalónið), 
og að óskir íbúa og fyrirheit um 
lágreista byggð við höfnina gætu rétt 
eins þýtt margra hæða blokkir. Sáttin 

tók aðeins til hæstu punkta, og samtals 
við lóðarhafa. Íbúar máttu sín einskis.

2) EKKI FELLA ÚR GILDI 
NIÐURSTÖÐUR 
ÍBÚASAMRÁÐS

Í lok október 2018, einmitt þegar 
íbúar bentu ítrekað á Skipulagslýsingu 
Flensborgarhafnar, tóku bæjaryfirvöld 
sig til og felldu skipulagslýsinguna úr 
gildi!

Gefin var sú tylliástæða, að skipu
lagslýsingin stangaðist á við keppnis
lýsingu fyrir arkitekta um svæðið – 
þrátt fyrir að keppnislýsingin hafi 
komið út í janúar 2018 og samkeppnin 
farið fram þá um vorið. Samkvæmt 
keppnislýsingunni (s. 2) átti skipulags
lýsingin að vera grundvöllur samkeppn
innar – svo var hún allt í einu orðin í 
ósamræmi löngu eftir að keppninni 

lauk. Merkileg tilviljun að það hafi 
gerst einmitt þegar íbúar bentu bænum 
á eigin samþykktir.

Að fella úr gildi niðurstöður íbúa
samráðs af því að yfirvöld voru svo 
óhepp in að íbúar bentu á þær, er 
yfirgangur sem lengi verður í minnum 
hafður.

3) HLUSTIÐ Á ANDMÆLI, 
GERIÐ EKKI LÍTIÐ ÚR ÞEIM
67 formleg andmæli bárust vegna 

Fornubúða 5 – fáheyrður fjöldi í skipu
lagsmálum. Í stað þess að staldra við og 
hlusta, var þessum andmælum sópað út 
af borðinu. Bæði var lítið gert úr and
mælendum í umsögn yfirvalda, og með 
því hve snögglega andmælin voru 
afgreidd (einn virkur dagur).

4) EKKI SKRIFA 
NÍÐGREINAR UM ÍBÚA 
SEM ANDMÆLA
Níðgrein birtist í Fjarðarpóstinum 15. 

nóvember s.l., skrifuð af einum með
lima hafnarstjórnar. Greinin var uppfull 
af rangfærslum og útúrsnúningum. Það 
lýsir ekki miklum sáttahug yfirvalda að 
koma svo fram við íbúa.

5) GEFIÐ EKKI ÚT 
FRAMKVÆMDALEYFI Á 
FÖLSKUM FORSENDUM

Þegar byggingarleyfi Fornubúða 5 
var fellt úr gildi, fyrst vegna kæru, svo 
handvammar yfirvalda, var gefið út 
leyfi til að steypa „gámastæði“ á lóð
inni. Þetta gerði verktökum kleift að 
klára frágang við grunn Fornubúða 5 
þrátt fyrir að byggingarleyfi væri ekki í 
gildi. Stjórnsýsla sem seint telst til fyrir
myndar.

6) ÍBÚAR ERU EKKI PÓLI
TÍSKIR ANDSTÆÐINGAR
Ekki meðhöndla almenna íbúa sem 

pólitíska andstæðinga vegna þess að 
þeir benda á samþykktir bæjaryfirvalda 
og veita aðhald. Látið sáttina ná til 
okkar allra, ekki aðeins verktaka og 
lóðarhafa.

Með ósk um velfarnað í störfum.
Nánar á www.sudurbakki.is
Höfundar eru íbúar í Suðurbæ.

Guðmundur I. 
Markússon

Sigurjón  
Ingvason

Opið bréf til starfshóps  
um miðbæjarskipulag

HANDBOLTI: 
ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Stjarnan: 
ÍBV  FH: 3628

Stjarnan  Haukar: 3325
FH  ÍBV: 2328

Haukar  Stjarnan: 2819

KNATTSPYRNA: 
1. maí kl. 16.30, Hlíðarendi 

Valur - FH, bikarkeppni karla

5. maí kl. 14, Fjölnisvöllur 
Fjölnir - Haukar,  1. deild karla

5. maí kl. 17, Vogar 
Þróttur/Víðir - Haukar  bikar kvenna

6. maí kl. 19.15, Víkingsvöllur 
Víkingur R. - FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
KR  FH: 20

ÚRSLIT KARLA:
FH  HK: 20

Keflavík  Haukar: 10

ÍÞRÓTTIR

FJARÐARFRÉTTIR
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Auglýsingar
565 3066 - 896 4613 – gudni@fjardarfrettir.is

Norðurhellu 2

Hólshrauni 3 • www.veislulist.is

Dalshrauni 11 S. 555-2215

www.worldclass.is

MARKAÐSSTOFA

Linnetsstíg 3 •  www.msh.is Reykjavíkurvegi 60 • www.musikogsport.is www.n1.is

Melabraut 20 • www.sjtresmidja.is www.skolar.is

Fjarðargötu 13 • www.strendingur.is Drangahrauni 8 • 565 1525

Melabraut 23-25 • www.vhe.is

www.facebook.com/Hraunprydi

Slysavarnardeildin Hraunprýði

Útfararþjónustan ehf. 
Stofnuð 1990

Fjarðarási 25 • www.utfarir.is

Reykjavíkurvegi 64 • www.hlif.is www.vis.is

Suðurhrauni 4a • www. vorumerking.isBæjarhrauni 20 • 585 8600 •  www.vsb.is

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg þjónusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is
ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Inger Steinsson

Heimili eða hjúkrunarheimili?
Fræðslufyrirlestur fyrir aðstandendur sem standa 
frammi fyrir versnandi heilsufari aldraðra ástvina. 
Er kominn tími á hjúkrunarrými eða eru aðrar  
leiðir færar?  
  

Hjúkrunarheimilinu Sólvangi 9. maí kl. 17

Allir velkomnir.  Nánari upplýsingar á www.soltunheima.is

Gleðilegt sumar kæru bæjarbúar!
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Listdansskóli Hafnarfjarðar 
fagnar 25 ára afmæli um 
þessar mundir. Í tilefni Bjartra 
daga var opið hús  í skólanum 
sl. laugardaginn þar sem nem
endur skólans tóku sporin fyrir 
gesti og boðið var upp á léttar 
æfingar. Var þetta örlítill for

smekkur að árlegri vorsýn ingu 
Listdansskóla Hafnar fjarðar 
sem verður haldin í dag, 1. 
maí, í Borgarleikhúsinu. 

Þema sýningarinnar er „The 
Greatest Showman“ en tvær 
sýningar verða, kl. 16.30 og 
18.30 en miðar eru seldir á tix.is

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir samkvæmi 

stærri og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
kl. 15 - 19 og fleiri  

flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Glæsileg gluggatjöld  
FYRIR ÍBÚÐINA ÞÍNA

Vertu velkomin/n til okkar í verslunarmiðstöðina Fjörð, Fjarðargötu 13-15, virka daga kl. 11-17, laugardaga kl. 12-16.

Hafðu samband í síma 780 1447 eða sendu póst á bodyzone@bodyzone.is

2. hæð Firði 
Fjarðargötu 13-15Frí mæling og tilboðsgerð!

25 ára Listdansskóli
Afmælissýningar í Borgarleikhúsinu í dag, 1. maí

Dansarar glöddu vistmenn á hjúkrunarheimilum bæjarins.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

Kr
is

tja
na

 Þ
. Á

sg
ei

rs
dó

tti
r

Lj
ós

m
.: 

Kr
is

tja
na

 Þ
. Á

sg
ei

rs
dó

tti
r

Allt tiltækt slökkvilið var 
kallað út að Dalshrauni 15, 20. 
apríl sl. en þá logaði mikill 
eldur á efri hæð hússins. Þarna 
var áður m.a. veislusalurinn 
Hraunholt og hefur húsnæðinu 

verið breytt í íbúðarrými fyrir 
um 40 manns. Eldurinn var í 
nyrðri hluta hússins og logaði 
út um glugga þegar að var 
komið. Síðar logaði út um 
glugga, austan megin í húsinu 

en slökkviliðið náði fljótt að 
slökkva eldinn sem kviknaði í 
út frá rafmagnstæki í íbúð. 
Skemmdir voru miklar en 
vatnstjón í verslun Húsa smiðj
unnar einhverjar.

Mikill eldur í íbúðarhúsi
Um 40 manns urðu heimilislausir um einhvern tíma
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