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Sundmaðurinn Róbert Ísak 
Jónsson úr SH/Firði hefur 
lokið keppni á opna ítalska 

meistaramótinu í sundi þar 
sem hann vann til tveggja 
gull verðlauna, einna silfur 

verðlauna og þrennra brons
verðlauna. Þá setti hann eitt 
Íslandsmet í 100 m baksundi 
(S14, þroskahamlaðir).

Íslandsmet Róberts í bak
sundi er 1:06.49 mín. en 
árang ur hans ytra hefur vakið 
athygli þar sem Ísland er í 5. 
sæti heimsmótaraðar IPC yfir 
flestar medalíur í ungmenna
keppni mótaraðarinnar.

Róbert hefur unnið allar 
medalíurnar fyrir Íslands 
hönd en til þessa hefur hann 
keppt á opna breska og opna 
ítalska meistaramótinu.

Miðvikudagur 5. júní 2019   |   21. tbl. 17. árg.   Upplag 10.500 eintök. Dreift vikulega 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

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

Róbert Ísak Jónsson

Verið hjartanlega velkomin  
til okkar á A. Hansen!

Róbert Ísak synti til 
sigurs á Ítalíu

Setti Íslandsmet í 100 m baksundi í flokki S14

Stofnuð 1983

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 
efri hæð í litlu fjögurra íbúða 
stigahúsi vel staðsett miðsvæðis í 
Hafnarfirði.

Glæsileg endurnýjuð og vel 
skipulögð 4ra herbergja íbúð á  
2. hæð. Sérinngangur og rúmgóð 
geymsla ásamt bílskúr

Falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í 
góðu fjölbýli með sérinngangi og 
verönd í Setberginu. Glæsilegt 
útsýni.

KRÓKAHRAUN 12

93,6  m² 41,9 millj. kr. 105,8 m² 52,5 millj. kr. 60 m² 34,9 millj. kr. 

KALDAKINN 10 KLUKKUBERG  35

Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

Ratleikur 
Hafnarfjarðar facebook.com/ratleikur

www.ratleikur.blog.is
Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2019
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Ratleikurinn stendur til 22. september 2019. 
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:

fréttamiðill  Hafnfirðinga

HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

RAT-019

22Fyrstu ratleikskortin 
verða afhent í 
Suðurbæjarlaug kl. 17 
miðvikudaginn 12. júní

Við bjóðum upp á einstaklega gott úrval af mat 
ásamt nýjum vegan matseðli sem er svo 
sannarlega að slá í gegn.
Það er karaoke kvöld á efri hæðinni hjá 
okkur öll föstudags- og laugardagskvöld 
og happy hour á barnum.
Borðapantanir í síma 5651130

http://www.fjardarfrettir.is
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Sunnudagur 26. maí

Alþjóðleg  
guðsþjónusta kl. 11
Nýir Íslendingar sérstaklega velkomnir.

Nýbúar lesa ritningartexta á sínu móðurmáli.

Á eftir guðsþjónustu verður boðið upp á sýnishorn 
af mat frá hinum ýmsu löndum.

Keith Reed leiðir tónlistina og sr. Kjartan Jónsson 
leiðir stundina.

Skráning í fermingar  
á heimasíðu kirkjunnar.

 www.astjarnarkirkja.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Heiðarleiki og einlægni er 
mikil vægur þáttur í mannlegum 
samskiptum. Hann er ekki síður 
mikilvægur þáttur í atvinnulífinu 
þar sem samskipti kaupanda og 
seljanda eru það sem allt snýst 

um. Græðgi og öfund eru hins vegar þættir sem oft 
eru áberandi og stýra um of samskiptum manna.

Við búum í samfélagi þar sem fólk býr við ólíkar 
aðstæður. Þó sagt sé að allir hafi sömu möguleika 
þá er það alls ekki raunin og fólk kemur jafnvel ekki 
í heiminn með sömu möguleika. Samtryggingarkerfi 
okkar reynir að jafna aðstöðumuninn en eftir standa 
vandamál sem enginn virðist geta leyst.

Sem betur fer er stór hópur fólks sem lætur 
græðgi ekki stýra för sinni og er tilbúið að aðtoða 
þá sem minna mega sín í þjóðfélaginu. Fjölmörg 
félög vinna að góðgerðarmálum þar sem ein
staklingar eru tilbúnir að vinna án launa til að hjálpa 
öðrum. Einlægni og heiðarleiki ræður þar ríkjum 
sem er bráðsmitandi og vonandi átta sig sem flestir 
á því hversu nauðsynlegt það er að við tökum 
ábyrgð á velferð samferðafólks okkar.

Hjálparsamtök vinna gríðarlegt starf víðs vegar í 
heiminum en stöðugt er þörf á að fólk finni hjá 
sjálfu sér þörfina til að leggja lið enda verkefnin 
óþrjótandi.

Í velmegunarþjóðfélagi sem við búum í finnum 
við helst fyrir óöryggi þegar eitthvað bjátar á. Þegar 
brotist er inn á heimili okkar og öryggi okkar er 
ógnað. Þá finnum við þörfina fyrir samstarfi við 
nágrannana og allir vilja nágrannavörslu til að 
tryggja veraldlega hluti okkar.

En velferð nágranna okkar ætti að vera jafn 
mikilvæg eins og veraldlegar eignir hans og því 
ættum við að eiga góð samskipti við nágranna 
okkar. Heiðarleiki og einlægni í samskiptum við 
nágranna okkar er mikilvægur þáttur sem allir eiga 
að huga að.

Við erum dugleg að benda á það sem betur má 
fara og gera kröfur um úrbætur. Við getum sjálf gert 
ýmislegt til að bæta umhverfi okkar og hver og einn 
getur lagt sitt af mörkum til að gera umhverfi okkar 
betri og öruggari stað til að vera á. 

Spyrjum ekki hvað hægt sé að gera fyrir okkur, 
spyrjum frekar hvað við getum gert.

Í björtu sumrinu má sjá aukna jákvæðni og 
vonandi nýtum við það til betra lífs okkar allra.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Hvítasunnudagur 9. júní

Hátíðarhelgistund  
kl. 20

Verið velkomin.

Skráning í fermingu 2020 
á vidistadakirkja.is

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

Hvítasunnudagur 9. júní

Hátíðarmessa kl. 11
Ferming. 

Allir velkomnir.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Lúðra sveitar
tónleikar í kvöld

Vortónleikar Lúðrasveitar Hafnarfjarðar verða 
haldnir í Víðistaðakirkju í kvöld, miðvikudag kl. 20.

Á efnisskránni verða lög úr ýmsum áttum; marsar, 
kvikmyndatónlist, djass og fleira. Meðal annars 
verður leikinn Tjarnarmars Páls Pampichlers, svo og 
tónlist eftir Henri Mancini úr kvikmyndunum The 
great race og Breakfast at Tiffany‘s – en Kristinn 
Svavarsson mun stíga fram og blása sóló í laginu 
Moon river úr síðarnefndu myndinni. Einnig verður 
flutt tónlist eftir Philip Sparke, Jan van der Roost, 
Duke Ellington og fleiri. Stjórnandi Lúðrasveitar 
Hafnarfjarðar er Rúnar Óskarsson.

Miða má nálgast í forsölu hjá lúðrasveitarfélögum 
fram að tónleikadegi og við innganginn en aðgangur 
er ókeypis fyrir 16 ára og yngri.

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

Tré og runnar
í garðinn þinn

www.skoghf.is

Viðarvinir verða með sýningu  
á tálguðum, útskornum og renndum 
munum úr tré í Þöll  
milli kl. 10 og 18  
laugardaginn 8. júní
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Ú T S K R I F T A R G J A F I R

Opið virka daga frá 10:00 - 18:00
Laugardaga frá 12:00 - 16:30 

Endurvinnslan hefur opnað �öskumóttöku að
Skútahrauni 11 í Hafnar�rði.

Við viljum bjóða viðskiptavini okkar velkomna í
nýja og tæknivædda móttökustöð okkar með
þrem sjálfvirkum talningavélum sem taka við
heilum drykkjarumbúðum.
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Í sumar mun Siglingaklúbburinn Þytur bjóða upp á 
siglinga nám skeið fyrir börn og unglinga 10 ára og eldri, 
fædd 2009 og fyrr. 

Skráning er hafin á  
www.sailing.is 

Sumarnámskeið

Verð kr. 17.500 kr. fyrir tveggja vikna námskeið.  
Ef ekki er greitt fyrir viðkomandi telst hann ekki skráður á námskeið. Ekki er endurgreitt fyrir námskeið sem búið er að bóka á. 

Siglingaklúbburinn Þytur, kt.: 680978-0189    Sími  555 3422   Bankareikningur: 1101-26-31871

Kennt er eftir nýrri námsskrá sem Siglingasamband Íslands hefur látið þýða og staðfæra. 
Þátttakendum er kennt að bregðast við síbreytilegum aðstæðum, siglingar á kayak og seglbátum, 
siglingareglur og umgengni um báta og búnað þeirra. 

Í lok námskeiðs gerum við okkur dagamun, hópum i sjóinn, buslum og endum á grillveislu. 

Hvert námskeið er í tvær vikur hálfan daginn kl. 9-12 eða kl. 13-16.  
Kennt er í aðstöðu Þyts, Strandgötu 88 og við Hafnarfjarðarhöfn.

11. júní - 21. júní* (fyrir hádegi)  
11. júní - 21. júní* (eftir hádegi)

24. júní - 5. júlí (fyrir hádegi) 
24. júní - 5. júlí (eftir hádegi)

8.  júlí - 15. júlí (fyrir hádegi) 
8. júlí - 15. júlí (eftir hádegi)

* frí 17. júní

Góð stemmning í Opna Bose 
hlaupinu sem var hluti af evrópskri 
hreyfiviku og haldið í miðbæ 
Hafnarfjarðar þriðjudaginn í síðustu 
viku. Frítt var í hlaupið sem haldið var 
af Hlaupahópi FH en kostað af Bose 
sem lét tónlistina dynja og skemmti 
þátttakendum í hlaupinu.

Vel á annað hundrað þátttakendur 
voru í hlaupinu og fóru á þeim hraða 
sem hentaði þeim og allir komu glaðir í 
mark þar sem vel var tekið á móti þeim. 

Hlaupið var eftir Strandstígnum frá 
Íþróttahúsinu við Strandgötu og upp 
Herjólfsbraut og þaðan til baka. Veðrið 
lék við þátttakendur og vonandi verður 
þetta árlegur viðburður með sífellt fleiri 
þátttakendum.

Hlaupið af gleði í miðbænum
Góð stemmning í opna Bose hlaupinu
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Stöðugur 
straumur

SUÐURNESJALÍNA 2

Frummatsskýrslan er aðgengileg á vefsvæði verkefnisins á www.landsnet.is 
og heima síðu Skipulagsstofnunar, skipulag.is. Einnig liggur skýrslan frammi 
hjá Skipulagsstofnun, á bókasöfnum Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar og 
Þjóðarbókhlöðu.

Kynningartími er 5. júní til 18. júlí. Allir geta komið athugasemdum við umhverfismatið á framfæri. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 18. júlí nk. til Skipulagsstofnunar, 
Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Við kynnum frummatsskýrslu vegna Suðurnesjalínu 2 þar sem greint er frá samanburði á áhrifum 
nokkurra valkosta framkvæmdarinnar. Til umfjöllunar er umhverfi, afhendingaröryggi, stefna 
stjórnvalda, skipulag sveitarfélaga og kostnaður.

TAKTU ÞÁTT Í SAMTALINU

Þriðjudaginn 11. júní kl. 17.00-19.00 Álfagerði, Vogum
Miðvikudaginn 12. júní kl. 17.00-19.00 Ásvellir, Hafnarfjarðarbæ

Við bjóðum til samtals þar sem niðurstöður skýrslunnar verða kynntar í upphafi funda og 
í kjölfarið verður hægt að spjalla við þá sérfræðinga sem unnu matið.
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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

Sjómannadagurinn er ávallt stór 
hátíðisdagur í Hafnarfirði enda er saga 
Hafnarfjarðar vörðuð sjómennsku og 
útgerð þó fjölbreytileiki í atvinnulífinu 
sé í orðinn miklu meiri.

„Þetta gekk bara alveg ótrúlega vel í 
einmuna blíðu, ég er vel sólbrenndur 
eftir daginn,“ sagði Andri Ómarsson, 
verkefnastjóri hjá Hafnarfjarðarbæ sem 
kom að skipulagningu dagsins. „Það 
var alveg ótrúlegur fjöldi af fólki sem 
lagði leið sína niður á höfn. Eins og 
venjulega voru fjölmargir sem nýttu sér 
að fara í skemmtisiglingu frá Óseyrar
bryggju þar sem sterkustu menn á 
Íslandi öttu kappi, drógu trukka og báru 
bryggjupolla og þar voru líka furðuverur 
úr undirdjúpunum sem vöktu mikla 
lukku og sjávarlíffræðingar framtíðar
innar mikið búnir að spá í fiskana sem 
voru til sýnis,“ sagði Andri i samtali við 
Fjarðarfréttir.

„Þeir segja að glöggt sé gests augað 
og fréttamaður RÚV sagði við mig að 
við ættum alveg ótrúlega duglega 
krakka sem létu sig ekki muna um að 
svamla um í ísköldum sjónum. Það 
voru ótrúlega margir sem prófuðu 
þrautabrautina og á tímabili var röð í  

rennibrautina út í sjó! Svo voru líka 
ótrúlega flottir krakkar úr Listdansskóla 
Hafnarfjarðar sem sýndu dans og 
sjálfur Elvis söng nokkur lög þegar þær 
höfðu dansað,“ sagði Andri Ómarsson.

Við Íshús Hafnarfjarðar var stöðugt 
verið að smíða báta og föndra sjó
rængingja  hatta og Bergrún Íris Sæv
arsdóttir hélt útgáfuhóf á verð launabók 
sinni, „Kennarinn sem hvarf“ í sólinni 
fyrir framan Íshúsið. Opið var hjá 
listamönnum við höfnina og svo létu 
útskriftarnemar frá Annríki sjá sig á 
bryggjunni í þjóðbúningum. 

Í róðrarkeppninni gerðist það óvænta 
að Cross fit Hafnarfjörður sveit karla 
sigraði lið Stefnis united, sem hefur 
verið ógsigrandi undanfarin ár og lenti í 
öðru sæti á undan Hlaupahópi FH. 
Kvennasveit Stefnis united sigraði hins 
vegar í kvennaflokki og Cross fit 
Hafnarfjörður lenti í öðru sæti. Alls 
voru 8 lið sem kepptu í róðrinum.

Björgunarsveit Hafnarfjarðar lék 
stórt hlutverk í hátíðarhöldunum að 
venju og Siglingaklúbburinn Þytur var 
öflugur á heimavelli.

Sólbrenndur á Sjómannadaginn
Vel heppnaður Sjómannadagur í Hafnarfirði
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Ratleikur Hafnarfjarðar hefur nú 
verið lagður í 22. sinn. Leikurinn nær 
yfir bæjarlandið vítt og breytt og jafnvel 
út fyrir það. Meginþema leiksins í ár er 
jarðmyndanir. Fjölmargt hefur áhrif á 
útlit landsins og áhrifavaldarnir geta 
verið eldgos, jarðhræringar, veður og 
vatn en leikurinn leiðir þátttakendur að 
ýmsum áhugaverðum stöðum.

HVATNING TIL ÚTIVISTAR
Þátttakendur eru leiddir á staði með 

því markmiði að fólk kynnist 
bæjarlandinu um leið og menn njóta 
hressilegrar útivistar. Fjölskrúðugt 
uppland Hafnarfjarðar er gríðarlega 
áhugavert og myndavél, vasaljós og 
sjónauki nauðsynlegt með í för því 
aldrei er að vita hvað rekast má á í 

upplandinu. Víða má rekast á minjar 
um veru fólks í hraununum og sjá má 
stíga, hleðslur og gróna bletti. 

27 ratleiksmerkjum hefur verið 
komið fyrir víðs vegar í bæjarlandinu 
og út fyrir það og allir sem áhuga hafa 
geta tekið þátt, fengið frítt ratleikskort 
og byrjað að leita að ratleiksmerkjunum. 
Miserfitt er að finna merkin en þó eiga 
allir að geta fundið þau þó stundum sé 
löng ganga að þeim.

Þeir sem finna, 9, 18 eða öll merkin 
27 geta skilað inn lausnarblaði og í lok 
leiksins í haust er dregið úr innsendum 
lausnum um það hver verður Þrauta
kóngur ársins, Göngugarpur og Léttfeti.

Það eru ekki bara ratleiksstaðirnir 
sem eru áhugaverðir. Í kringum þá eru 
oft mjög áhugaverðir staðir og því 

mikilvægt að gefa sér góðan tíma á leið 
að ratleiksstöðunum til að upplifa það 
sem á vegi verður. 

Fyrstu kortin verða afhent í 
Suðurbæjarlaug kl. 17, miðvikudaginn 
12. júní en kortin munu liggja frammi í 
Ráðhúsinu, á sundstöðum, í Fjarðar
kaupum, Músik og sport, Altis og fl. 
Stöðum. Sjá nánar á Facebook síðunni 
Ra tleikur Hafnarfjarðar. 

KNATTSPYRNA: 
6. júní kl. 19.150, Ásvellir 

Haukar  Afturelding,  1. deild kvenna

7. júní kl. 18, Ásvellir 
Haukar - Þór, 1. deild karla

6. júní kl. 19.15, Grindavík 
Grindavík - FH,  1. deild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
Breiðablik  FH: 41
Magni  Haukar: 11

FH  ÍA: 21

ÍÞRÓTTIR

Firði, verslunarmiðstöð,  
5. hæð (norðurturn), Hafnarfirði

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is 
Sími:  896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð  

og persónuleg þjónusta“

Frítt söluverðmat 
sanngjörn söluþóknun  

fagljósmyndari

Garðaþjónusta
Garðsláttur, garðvinna. Vanur maður, góðar 

vélar. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Upplýsingar í s. 845 2100. 

Sumarnámskeið frjálsíþróttadeildar 2019

Nánari upplýsingar eru veittar á  www.fh.is/frjalsar/
og hjá umsjónarmanni námskeiðanna, Bjarna Páli Pálssyni íþróttafræðingi, netfang: Bjarnipall@live.com og sími 616 2022.

Hin vinsælu frjálsíþrótta- og leikjanámskeið á vegum frjálsíþróttadeildar FH 
verða haldin í sumar fyrir sex til tíu ára börn (fædd 2009-2013).
Námskeiðin verða haldin á frjálsíþróttavellinum  
og í frjálsíþróttahöllinni í Kaplakrika.

Skráning fer fram í Nora-kerfinu. Auðvelt er að skrá sig í kerfið, en það er 
gert með því að fara á Mínar síður hjá Hafnarfjarðarbæ
Á námskeiðunum kynnast börnin ýmsum greinum frjálsíþrótta og fara í 
íþróttatengda leiki.
Lögð er áhersla á að börnin hafi með sér hollt nesti.
Námskeiðsgjald: 7.900 kr. vikan og 14.000 kr. fyrir tvær vikur.  

Námskeiðin verða sem hér segir:
1. námskeið 11. júní - 14. júní  kl. 09-12
2. námskeið 11. júní - 14. júní kl. 13-16
3. námskeið 18. júní – 21. júní kl. 13-16
4. námskeið 18. júní – 21. júní kl. 09-12
5. námskeið 24. júní – 28. júní kl. 13-16
6. námskeið 1. júlí – 5. júlí kl. 13-16
7. námskeið 29. júlí – 2. ágúst kl. 09-12
8. námskeið 29. júlí – 2. ágúst kl. 13-16
9. námskeið 6. ágúst – 9. ágúst kl. 09-12
10. námskeið 6. ágúst – 9. ágúst kl. 13-16
Boðið er upp á barnagæslu milli klukkan 16 og 17  
meðan á námskeiði stendur.

Hreyfing
Útivera

Fjör
Hollusta

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Ratleikurinn hefst 12. júní
Frítt ratleikskort - fjölskylduleikur sem stendur yfir i allt sumar

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



8    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MIÐVIKUDAGUR 5. JÚNÍ 2019 

Sett M12 með borvél 44Nm og 
höggborvél SDS+ 1.1J. Með 
2x6.0Ah rafhlöðum og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933459813

Tilboð 69.900 kr.

Borvél og 
höggborvél
FPP2B-602X

Áður 81.900 kr.

Kaupauki:

MILWAUKEE 

PEYSA og

FLASKA

Borvél 38Nm
og HD vagn
M12 höggborvél 38Nm, 
2stk 2.0Ah rafhlöður, 
hleðslutæki, taska og 
Milwakee HD vagn.

Vnr. MW 899000KLST1

Tilboð 28.900 kr.
Áður 60.800 kr. 

   
   

 G
ild

ir 
kl

. 9
:00-11:00 

1

AÐEINS

20 SETT
Í BOÐI

Borvél 60Nm og
höggskrúfvél
M18 borvél 60Nm,
höggskrúfvél, 2stk 3.0Ah 
rafhlöður, hleðslutæki og taska. 

Vnr. MW 899000KLST2

Tilboð 49.900 kr.
Áður 84.800 kr. 

   
   

   
  G

ild
ir 

kl. 1
1:00-13:00 

2

AÐEINS

15 SETT
Í BOÐI

Borvél 135Nm, 
SDS max vél,
slípirokkur og
úlpa m/hettu
Sett M18 borvél 135Nm, 
SDS max vél, slípirokkur,
2stk 5.0Ah og 1stk 9.0Ah 
rafhlöður, hleðslutæki, taska 
og svört úlpa með hettu. 

Vnr. MW 899000KLST4

Tilboð 139.900 kr.
Áður 224.800 kr. 

   
   

   
   

 G
ild

ir 
kl. 15:00-17:00 

4

AÐEINS
8 SETT
Í BOÐI

Borvél 30Nm,
höggskrúfvél
og skoðunar-
myndavél
M12 borvél 38Nm,
höggskrúfvél 
2stk 2.0Ah rafhlöður, 
hleðslutæki, taska og 
skoðunarmyndavél, 9mm 
með 320×240 upplausn.

Vnr. MW 899000KLST3

Tilboð 38.900 kr.
Áður 78.890 kr. 

   
   

   
 G

ild
ir 

kl. 1
3:00-15:00 

3

AÐEINS

15 SETT
Í BOÐI

4. JÚNÍ

Þriðjudagur

Hólmavík

Pakkhús

5. JÚNÍ

Miðvikudagur

Milwaukee hátíðin

í Hafnarfirði

Verkfærasalan

 
13. JÚNÍ

Fimmtudagur

Milwaukee hátíðin

í Reykjavík 

Verkfærasalan

11. JÚNÍ

Fimmtudagur

Reykjanesbær

Reykjafell

6. JÚNÍ

Fimmtudagur

Akranes 

Skaginn

18. JÚNÍ

Þriðjudagur

Höfn í 

Hornafirði

N1

19. JÚNÍ

Miðvikudagur

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan 

Smiðjan

BÍLLINN
Á ferðinni um landið

28. maí – 19. júní

ALVÖRU VERKFÆRI
Á ALVÖRU TILBOÐUM
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Sett M18 með borvél 135Nm og 
herslulykli 1/2" 610Nm í PackOut 
tösku. Með 2x5.0Ah rafhlöðum 
og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933459407

Tilboð 99.900 kr.

Alvöru borvél
og herslulykill
FPP2E2-502P

Áður 127.900 kr.

Kaupauki:

MILWAUKEE 

PEYSA

HÁTÍÐIN
HAFNARFIRÐI

Dalshrauni 13, í dag, miðvikudaginn 5. júní. 

 GRILLAÐIR HAMBORGARAR

OG GOS Í HÁDEGINU
Komdu og prufaðu allt það nýjasta.

Sjáðu öll
tilboðin á

vfs.is

4 Geggjuð klukkutilboð sem 

gilda einungis í dag í 

Hafnarfirði í 2 klst. í senn.

Borvél 60Nm
CBLPD-202C

Borvél M18 kolalaus 60Nm, 
aðeins 165mm að lengd. Með 
2x2.0Ah rafhlöðum og 
hleðslutæki.

Vnr. MW 4933464320

Tilboð 39.900 kr.
Áður 48.900 kr. Kaupauki:

MILWAUKEE 

BITASETT

Borvél 32Nm
BPD-202

Borvél M12 32Nm með 
10mm patrónu. 
Með 2x2.0Ah rafhlöðum 
og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933441940

Tilboð 26.900 kr.
Áður 35.900 kr.

Kaupauki:

MILWAUKEE 

BITASETT

KAUPAUKAR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Packout 
töskusett
Grunneining með 
hjólum og 5 töskur.

Vnr. MW 4932464083-1

Tilboð 59.900 kr.
Áður 86.780 kr.

Sett M18 með borvél 60Nm og 
höggskrúfvél 170Nm. Með 2x4.0Ah 
rafhlöðum og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933464536

Tilboð 62.900 kr.

Borvél og 
höggskrúfvél
CBLPP2A-402C

Áður 79.900 kr.

Kaupauki:

MILWAUKEE 

PEYSA og

FLASKA

M18 með borvél 135Nm, 
höggskrúfvél 226Nm, stingsög, 
fjölnotavél, 5m málbandi, 
2x5.0Ah rafhlöðum og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933471208

Tilboð 144.900 kr.

Alvöru
verkfærasett
FPP4F2-502B

Áður 179.900 kr.

Kaupauki:

BLUETOOTH

HEYRNATÓL

og PEYSA

Taktu þátt

í happdrættinu! 

Þrír heppnir

vinna glæsilegt

Milwaukee
kolagrill
og tjald.


