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Finndu okkur á

Upplag 10.500 eintök.

Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

www.-fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
KLUKKUBERG 35

ARNARHRAUN 4-6

EYRARHOLT 12

60 m²

134,2 m²

137,7 m²

34,9 millj. kr.

Falleg 2ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð í góðu fjölbýli með sérinngangi
og verönd í Setberginu.
Glæsilegt útsýni.

42,9 millj. kr.

Sérlega björt og rúmgóð mikið
endurnýjuð 3-4ja herbergja
endaíbúð á 2. hæð í litlu góðu fjölbýli
með bílskúr. Laus strax.

49,5 millj. kr.

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
Glæsilegt útsýni og tvennar svalir
og bílskúr. Innangengt er í
bílskúrinn úr sameigninni.

Stofnuð 1983

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

-stöðin

Fjölbreytt starfsemi T A X I
verður í gamla St. Jó.
Hafnfirska
leigubílastöðin

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Um helmingur leigutaka hafa skrifað undir samning
Lífsgæðasetrið í gamla St.
Jósefsspítala verður opnað
form
lega í september en
fyrstu fyrirtækin flytja inn í

Ljósm.: Guðni Gíslason

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON

Sími 842 2217

STAÐARBERGI

sumar en í húsinu á að vera
samfélag sem býður upp á
forvarnir, heilsuvernd, snemm
tæka íhlutun, fræðslu og skap

Töluverðar endurbætur hafa verið gerðar á húsnæðinu.

andi setur. Meðal fyrirtækja
sem flytja inn í húsið í fyrsta
áfanga eru Örmælir, Verald
arvinir, Eld
móður mark
þjálfun, Unnandi fræðasetur,
Saga – Story House og Lex
familia.
Eva Rún Michelsen, verk
efnisstjóri setursins, segir
undirbúning hafa staðið yfir í
tæp 2 ár eða frá því Hafnar
fjarðarbær festi kaup á hús
næðinu sumarið 2017.
Setrið verður rekið sem
sjálfbær rekstrareining á
vegum Hafnarfjarðarbæjar.
Sjá nánar á fjardarfrettir.is

520 1212

Treystu
mér fyrir
veislunni!
www.kökulist.is
Firði • sími 555 6655

Síðasti séns að sjá
þessa einstöku sýningu
“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”
SH Morgunblaðið

mánudaginn
20. maí
kl. 20.00
Hafnarfjörður
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

Í viðtali við talsmann Hafnar
fjarðarbæjar um skamm
tíma
stæði kom fram að fjölga ætti
skammtímastæðum í miðbæ
Hafnarfjarðar. Jafnframt kom
fram að enginn fylgdist með því
hversu lengi eigendur bifreiða legðu þeim í
miðbænum! Umræða um stöður bíla í miðbænum
hefur staðið yfir í fjölmörg ár. Menn hafa ekki einu
sinni komist að því hvernig megi hindra að fólk
leggi bílum sínum uppi á gangstétt á vistgötunni,
beint fyrir framan skrifstofu bæjarstjóra.
Lengi hefur verið rætt um að stofna bílastæðasjóð
og hafa eftirlit með stöðu bíla í bænum. Ekki sinnir
lögreglan því að neinu marki enda þar skorið við
trog þegar kemur að fjárveitingum. Loksins hefur
verið stofnaðar bílastæðasjóður en ekki hefur
komið fram að neinir fjármunir hafi verið settir í
hann þótt ljóst sé að fjölmargir hafa sloppið við að
gera bílastæði við hús sín gegn því að greiða í slíkan
sjóð. Ekkert bólar enn á reglum eða ráðningu fólks
til að sinna eftirliti og á meðan nýta fyrirtæki eins
og Atlantsolía opinber bílastæði í miðbænum til að
planta auglýsingabíl sínum. Oft er fátt um bílastæði
og engin hvatning til þeirra sem í miðbænum starfa
að leggja lengra í burtu og veita viðskiptavinum
tækifæri á að leggja nær.
Hvað tefur að taka upp bílastæðaskífur eins og
notaðar eru á Akureyri og mjög algengar eru t.d. í
Danmörku. Þar eru reglur einfaldar. Þú stillir
skífuna á næsta korter og færð að vera eins lengi og
ákvæði er um á hverjum stað. Farir þú framyfir það,
færðu sekt.
Hér er fólk vanið á það að lítið sem ekkert eftirlit
er með svo mörgu í umferðinni. Hjólafólk getur
óátalið farið um ljóslaust og bjöllulaust. Reglur
okkar eru gerðar undarlegar og leyfilegt er að hjóla
á gangstéttum! Settar eru upp hraðamyndavélar úti
á vegum en ökumenn aka daglega vel yfir
hámarkshraða á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur,
séu þeir þá ekki stopp í biðröð.
Er ekki kominn tími til að fylgja fordæmi
Kópavogsbúa sem þegar hafa ráðið fólk til að
fylgjast með stöðulagninu bíla og ganga skrefinu
lengra og taka þegar upp bílastæðaskífur til að stýra
því hvar og hversu lengi er lagt í miðbænum.
Gangstéttar eru ekki bílastæði, ekki við skólana
og alls ekki úti í hverfunum. Aukum öryggi!
Guðni Gíslason ritstjóri.

Messa kl. 11
Kór Ástjarnarkirkju syngur
undir stjórn Keiths Reed.

Guðsþjónusta kl. 11

Prestur er sr. Arnór Bjarki Blomsterberg

Skráning í fermingu 2020

Skráning í fermingar 2020
er á heimasíðu kirkjunnar

Hressing í safnaðarsal á eftir.

leiðarinn

Sunnudagur 19. maí

ef hafin á vidistadakirkja.is
www.vidistadakirkja.is

www.astjarnarkirkja.is

Sunnudagur 19. maí

Messa kl. 11

Sr. Þórhildur Ólafs messar.
Hilmar Örn leikur á orgelið og félagar úr
Barbörukórnum syngja.

Sunnudagur 26. maí

Ganga á Helgafell
Skráning í fermingarstarfið
2019-2020 stendur yfir.
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja

Kammerkórinn
með tónleika í
höfuðborginni

Kammerkór Hafnarfjarðar heldur vortónleika
sunnudaginn 19. maí í Háteigskirkju kl. 20.
Á efnisskránni verða róleg og rómantísk verk úr
ýmsum áttum, sem flest hafa verið samin eða útsett á
síðustu 25 árum. Meðal annars verða sungin verk eftir
Morten Lauridsen, Ola Gjeilo, Arvo Pärt, Pärt
Uusberg, Ērik Ešenvalds og fleiri tónskáld.
Auk þess að láta tónlistarhæfileika sína í ljós fá
kórfélagar að sýna hvað í þeim býr á tungumálasviðinu,
því á tónleikunum munu hljóma samtals tíu tungumál,
þar á meðal eistneska, xhosa, samíska og álfatunga.
Píanóleikari á tónleikunum er Ástríður Alda
Sigurðardóttir. Stjórnandi kórsins er sem fyrr Helgi
Bragason. Miða má kaupa hjá kórfélögum eða við
innganginn.

Jón Gestur fékk æðsta heiðursmerki ÍSÍ
Á þingi ÍBH sem haldið var í
Hásölum sl. laugardag var Jón
Gestur Viggósson heiðraður með
æðsta heiðursmerki ÍSÍ, heiðurs
krossi ÍSÍ. Það var Hafsteinn
Pálsson, úr framkvæmdastjórn ÍSÍ
sem afhenti honum viður
kenn
inguna. Hann sagði að Jón Gestur
hafi verið virkur í íþróttastarfinu í
Hafnarfirði um áratuga skeið og
hafi lagt mörg lóð á vogarskálarnar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Ljósm.: Guðni Gíslason

Frjálsíþróttafólk heiðrað af FRÍ á þingi ÍBH sl. laugardag

Jón Getur Viggósson og Hafsteinn.
í íþróttastarfinu. Hann væri vel að
þessum heiðri kominn. Jón Gestur

lék 257 leiki með meistaraflokki
FH í handknattleik. Hann hefur
setið í framkvæmdastjórn ÍSÍ og
gegnt fjölda annarra trúnaðarstarfa.
Þá heiðraði Frjálsíþróttasamband
Íslands þá Helga Frey Kristinsson,
Pétur Smára Sigurgeirsson,
Friðleif Friðleifsson, Hörð J. Hall
dórsson og Bjarka Val Bjarnason
fyrir þeirra störf að frjálsum íþrótt
um. - Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Flatahraun 5a

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

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

Ljósm.: Guðni Gíslason

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Helgi Freyr, Pétur Smári, Friðleifur, Sigurður formaður frjálaíþ.d. FH og Fjóla Signý varaformaður FRÍ.
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Jói P & Króli

www.fjardarfrettir.is

Selma Björns
Hitar upp fyrir Eurovision

Systra Akt
Lalli Töframaður
Kynnir

Ú T S K R I F TA R G J A F I R
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Leikfélag Flensborgarskóla
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DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345

EUROVISION-TILBOÐ
Stór pizza af matseðli
Kjúklingavængir að eigin vali með sósu
2 L gos

3.550 kr.
Gildir 13.–19. maí

Ef þú sækir
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Dansað, sungið og keppt
Líflegt hjá öllum aldurshópum í Hafnarfirði - Svipmyndir

KIRKJUSKRÚÐGANGA

Í Hafnarfirði er öflugt kirkjustarf og
barnastarfið sérstaklega líflegt með
kórum og skemmtilegum hópum. Frí
kirkjan hélt vorhátíð sína í Hellisgerði á
sunnudag. Var gengið í skrúðgöngu frá
kirkjunni í Hellisgerði með Lúðraveit
Hafnarfjarðar í fararbroddi. Í Hellisgerði
réð gleðin ríkjum, barnakórar sungu,
hljómsveit kirkjunnar lék og farið var í
leiki.

Sjá fleiri myndir og frásagnir á
fjardarfrettir.is

Ljósm.: Guðni Gíslason

Góð stemmning var á fjölskylduhátíð
Fríkirkjunnar í Hellisgerði.
Eldri borgar dönsuðu af gleði.

Ljósm.: Guðni Gíslason

HAUKAR Í ÚRSLIT
Hafnfirskt handboltaáhugafólk hefur
verið með taugarnar spenntar undan
farið þegar Haukar og ÍBV léku í
undanúrslitum Íslandsmótsins. Liðin
höfðu skipst á að vinna og staðan 2-2 í
einvígi liðanna þegar kom að úrslita
leiknum á Ásvöllum. Haukastrákarnir
létu áhangendur sína ekki verða fyrir
vonbrigðum og sigruðu 29-26 í hörku
spennandi leik.
Leika Haukar því til úrslita við Sel
foss um Íslandsmeistaratitilinn og er
fyrsti leikurinn þriðjudagskvöld, eftir
að blaðið er farið í prentun en fyrsti
heimaleikur er á sunnudag kl. 19.30.

Ljósm.: Vignir Guðnason

Félag eldri borgara í Hafnarfirði stóð
fyrir mikilli dansleikfimihátíð í hátíðar
salnum í Kaplakrika sl. fimmtu
dags
morgunn. Er þetta liður í að vekja
athygli á að Hafnarfjörður er heilsubær
og hvatning til fleiri að taka þátt.
Auk hafnfirskra dansara mættu eldri
borgarar út Garðabæ og úr Hæðargarði
í Reykjavík og um 150 eldri borgarar
dönsuðu af mikilli gleði undir dynjandi
tónlistinni.
Auður Harpa Andrésdóttir zumba
kennari stjórnaði af mikilli röggsemi en
hún er reglulega með zumbadans í
Hraunseli.
Dansararnir komu uppveðraðir af
gólfinu eftir dansinn og þeir sem stóðu
álengdar og horfðu á, nöguðu sig í
handarbökin að hafa ekki haft kjark til
að dansa með.
Konurnar voru í miklum meirihluta
og aðeins sáust þrír karlmenn á gólfinu
og endurspeglar það örugglega ekki
dansgleði hafnfirskra karlmanna.
„Að dansa það er lífsins list“, segja
eldri borgarar og það voru greinilega
orð að sönnu.
Ásgeir Örn Hallgrímsson skoraði 3
mörk fyrir Hauka gegn ÍBV.

5

Síðasta
skiptið
Sjónvarpsupptaka

Sara Hermannsdóttir

Löggiltur fótaaðgerðarfræðingur
hefur flutt sig um set og hafið störf hjá
Snyrtistofunni Jónu.
Sara býður nýja og eldri viðskiptavini
velkomna á nýjan stað.

Snyrtistofan Jóna - Hamraborg 10. - Kópavogi.

Tímapantanir í síma 554 4414 og Noona appinu. noona.is/snyrting

Sérstök aukasýning verður á Síðasta
Skiptið mánudaginn 20. maí kl 20.00 í
Gaflaraleikhúsinu.þegar sýningin verð
ur tekin upp til notkunar í sjónvarpi og
til kennslu.
Þetta er síðasta tækifærið til að sjá
sýninguna á sviðinu í Gaflaraleikhúsinu
og því hafa um 100 miðar verið settir í
sölu á tix.is fyrir þá örfáu sem misstu af
sýningunni en hún var vinsælasta
ungmennasýningin á Íslandi í vetur.

Garðaþjónusta
Einyrki tekur að sér klippingar og tiltekt í stærri
görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.
Upplýsingar í s. 845 2100.

6 www.fjardarfrettir.is
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ÍÞRÓTTIR
HANDBOLTI:
17. maí kl. 19.30, Selfoss
Selfoss - Haukar, bikarkeppni karla
19. maí kl. 19.30, Ásvellir
Haukar - Selfoss, bikarkeppni karla
ÚRSLIT KARLA:
Haukar - Selfoss: (þriðjudag)
Haukar - ÍBV: 29-26
ÍBV - Haukar: 30-27

Haukar í úrslit
Leika við Selfoss
Gríðarlega spennandi rimmu Hauka
og ÍBV lauk með sigri Hauka í 5.
leiknum og keppir liðið því til úrslita
um Íslandsmeistaratitilinn í handknatt
leik karla við lið Selfoss.
Sagt er frá oddaleiknum á fjardar
frettir.is og þar má sjá myndasyrpu.

SKIPULAGSBREYTINGAR

KNATTSPYRNA:

Breyting á deiliskipulagi Suðurhafnar í
Hafnarfirði / Óseyrarbraut 25

15. maí kl. 19, Þróttarvöllur
Þróttur R. - Haukar, bikarkeppni kvenna
15. maí kl. 19.15, Akranes
ÍA - FH, úrvalsdeild karla
16. maí kl. 19.15, Framvöllur
Fram - Haukar, 1. deild karla
19. maí kl. 14, Ásvellir
Haukar - Þróttur R., 1. deild kvenna
19. maí kl. 15, Sauðárkrókur
Tindastóll - FH, 1. deild kvenna
20. maí kl. 19.15, Kaplakriki
FH - Valur, úrvalsdeild karla

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann
6. mars 2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi
lóðarinnar að Óseyrarbraut 25 í samræmi við 1. mgr. 43.
gr. skipulagslaga nr.123/2010. Um er að ræða breytingu á
deiliskipulagi Suðurhafnar í Hafnarfirði.
Deiliskipulagsbreytingin felur í sér stækkun byggingarreits,
nýtingarhlutfall lóðarinnar verður Nh=0,4.

Kapelluhraun 2. áfangi, breyting á deiliskipulagi
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 2. maí
sl. að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Kapelluhrauns 2. áfanga og að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst í
samræmi við 1.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

ÚRSLIT KVENNA:
FH - ÍA: (þriðjudag)
ÍA - FH: 1-1
Haukar - Tindastóll: 0-1
ÚRSLIT KARLA:
Haukar - Víkingur Ó.: 0-0
FH - KA: 3-2

Í breytingunni felst að: lóðirnar Álhella 2 og 3 eru sameinaðar í
eina lóð, Álhellu 3.
Samanlögð stærð lóðanna fyrir breytingu er 17.367 m² en verður
eftir breytingu 18.275 m². Við sameiningu lóðanna færist til vegur
að Álhellu 1 og mun þá liggja milli Álhellu 3 og 4.

Skipulagt íþróttastarf
er öflugasta forvörnin

Nýtingarhlutfall við eftirtaldar lóðir hækka: við Álhellu 3 og 4, og
11 til 17 verður nhl. 0,5 í stað 0,4. Stálhellu 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16 og 18 verður nhl. 0,5 í stað 0,35.

Það var ánægjulegt að fá að flytja barna, akstur foreldra minnkar og
ávarp á 51. þingi ÍBH sem fram fór um íþróttamannvirki verða enn betur nýtt.
helgina. Stærsta fjöldahreyfingin í Bæði frístundastyrkurinn og frístunda
Hafn
arfirði er íþróttahreyf
aksturinn eru stöðugt til
ingin og það gefur því auga
skoðunar og þróunar hjá
leið að öflugasta forvarnar
bæjarfélaginu, með það að
verkefnið sem rekið er í Hafn
markmiði að bæta umgjörðina
arfirði er íþróttastarfið. Mikil
og gera hana betri.
vægi þess er mikið, það sýna
TEKIÐ Á
rannsóknir, m.a. þær sem
OFBELDISMÁLUM
gerðar hafa verið á landsvísu
Í janúar var skrifað undir
og hafa gefið Hafnarfirði
Ágúst Bjarni
samstarfssamning milli Hafn
góða niðurstöðu. Af þeirri
Garðarsson
arfjarðarbæjar og ÍBH. Samn
ástæðu - og fjölda annarra munum við halda áfram að hvetja börn ingurinn er í raun regnhlífasamningur
milli
allra
íþróttafélaga
og
til þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi.
Hafnarfjarðarbæjar og stefnumarkandi
FRÍSTUNDASTYRKUR OG
fyrir öll samskipti og samvinnuverkefni
FRÍSTUNDAAKSTUR
milli aðila. Í gegnum samn
inginn er
Frístundastyrkurinn hefur reynst vel í formleg samþykkt um stofnun óháðs
því verkefni að tryggja að allir hafi jöfn fagráðs sérfræðinga í Hafnarfirði sem
tækifæri til þátttöku í skipulögðu tekur á ágreinings- og álitamálum frá
íþróttastarfi, óháð aðstæðum og efna íþróttafélögum í Hafnarfirði varð
andi
hag. En það er ekki bara frístunda mál sem tengjast ofbeldi, þar á meðal
styrkurinn, það er líka frístundaaksturinn kynferðislegu ofbeldi og eineltis
sem er mikilvægur í þessu sambandi. málum. Þetta er gríðarlega mikilvægt
Frístundaakstur er nú fyrir sex til níu skref. Börnin eru það dýrmætasta sem
ára börn í fyrsta til fjórða bekk. við eigum og það er mikilvægt að þau
Verkefnið hefur gengið vel og um 1800 séu örugg í öllu okkar íþróttastarfi.
börn nýta sér aksturinn í viku hverri.
Við munum halda áfram að styðja vel
Ekið er á æfingar sem hefjast kl. 15:00 við íþróttalífið í Hafnarfirði og huga að
og 16:00 og er ekið frá öllum grunn heildinni og heildarhagsmunum.
skólunum í tónlistarskóla og til allra Áfram
haldandi öflugt og fjölbreytt
íþrótta- og tómstundafélaga í Hafnar íþróttalíf er það sem skiptir okkur öll
firði sem eru með æfingar á þessum mestu máli.
tíma. Með þessu styttist vinnudagur
Höfundur er formaður bæjarráðs.

565 3066 - 896 4613 – gudni@fjardarfrettir.is

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og
skipulagsþjónustu. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og
skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 20. júní nk.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Slæm umgengni
Sorglegt að sjá skemmdarstarfsemina
Glæsilegt grillhús er á Víðistaðatúni,
þar sem hægt er að grilla undir þaki og
setjast við borð og snæða. Meðfylgjandi
myndir tók íbúi á svæðinu en þá hafði
verið sóðað út og tómatsósu sprautað út
um allt. Blöskraði íbúanum umgengnin

Ljósm.: Sveinn Þráinn

Auglýsingar

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar
Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að
Norðurhellu 2 frá 09.05.-20.06 2019. Hægt er að skoða
deiliskipulagstillögurnar á www.hafnarfjordur.is

sem von var. Á síðu íbúa í Norðurbænum
kemur fram að talið er að vitað sé hver
hafi verið að verki að þessu sinni.
Víða á höfuðborgarsvæðinu hafa grill
verið fjarlægð vegna lélegrar umgengni
og skemmdarverka.
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www.fjardarfrettir.is

Tilboð mánaðarins
STÓR BBQ PÖNNUPIZZA
með BBQ-sósu, nautahakki,
rauðlauk og beikonkurli
10 BEINLAUSIR BBQ-VÆNGIR

3.490
Pantaðu í síma 515 1617 eða á pizzahut.is
Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði

7

8 www.fjardarfrettir.is
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Hnattrænt jafnrétti er þema
Leikskólans Hvamms
Leikskólabörnin fögnuðu fjórða Grænfánanum með nýjum umhverfissöng

Flatahrauni 5a
Boltinn í beinni og lifandi
tónlist allar helgar.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Tilvalinn staður fyrir samkvæmi
stærri og smærri hópa.

skólans sem skólinn hefur
markvisst unnið að því að fá.
Grænfáninn er alþjóðlegt
verkefni um menntun til
sjálfbærni rekið af FEE-

sími 578 0200

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ásta María Björnsdóttir leikskólastjóri og Katrín Magnúsdóttir.

Happy Hour alla daga
kl. 15 - 19 og fleiri
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði
Ljósm.: Guðni Gíslason

Þau byrja snemma börnin að
huga að vernd umhverfisins en
flestir leikskólar bæjarins láta
umhverfismál til sín taka og
það á svo sannarlega við í
Leikskólanum Hvammi sem
fékk fjórða Grænfána sinn
afhentan í síðustu viku. Skól
inn hefur verið að vinna með
þemað hnattrænt jafnrétti og
víst að börnum í dag er
umhugað um umhverfi sitt.
Katrín Magnúsdóttir, verk
efnastjóri Skóla á grænni grein
hjá Landvernd ávarpaði leik
skólabörn og starfsfólk skólans
og afhenti fjórða Græn
fána

Foundation for Environmental
Education.
Nýr skólasöngur, sem kalla
má umhverfissöng, var sung
inn í fyrsta sinn opinberlega en
lag og texta samdi starfsmaður
við skólann, Ingveldur Thorar

ensen. Dóttir hennar, Sóley
Stefánsdóttir tónlistarkona,
útsetti lagið. Sungu krakkarnir
sönginn af mikilli ánægju en
sönginn og fleiri myndir má
sjá á fjardarfrettir.is

AUGLÝSINGAR

Náðu til
Hafnfirðinga
sími 565 3066 - 896 4613
gudni@fjardarfrettir.is

Við erum hér
Opnum 9. maí

Endurvinnslan hefur opnað flöskumóttöku
að Skútahrauni 11 í Hafnarfirði.
Við viljum bjóða viðskiptavini okkar velkomna í
nýja og tæknivædda móttökustöð okkar með
þrem sjálfvirkum talningavélum sem taka við
heilum drykkjarumbúðum.
Leggðu þitt að mörkum við að halda
náttúru okkar hreinni.
Opið virka daga frá 10:00 - 18:00
Laugardaga frá 12:00 - 16:30

HVER
FLASKA
SKIPTIR
MÁLI

