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Bjarni og Erla Bender una hag sínum vel í Svíþjóð og hafa náð því að vera edrú í rúm fimm ár en áður lifði Bjarni í fjórtán ár á götum Reykjavíkur. MYND/EYÞÓR
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Fæst í apótekum Heilsuhúsin

Aðgangur að 
helvíti á jörð

Breiðhyltingnum 
Bjarna  Bender 
hlotnuðust 
lyklavöld að hel-
víti þegar hann 
tók fyrsta sop-
ann og fór að 
fikta við fíkniefni 
á unglingsaldri.

Ég var skaðað barn þegar ég 
byrjaði í neyslu, hafði orðið 
fyrir miklum áföllum og var 

auk þess ofvirkur. Því var ég á 
sífelldum flótta undan sjálfum mér 
og umhverfinu,“ segir Bjarni sem 
átti að baki átta víkingameðferðir 
og hafði reynt öll meðferðarúrræði 
hér á landi þegar hann varð loks 
edrú á sænskri grund fyrir hálfu 
sjötta ári.

„Það var komin regla á daglega 
drykkju þegar ég var þrettán ára 
og þegar ég var sautján ára sagði 
pabbi að ég ætti að íhuga að fara í 
meðferð. Ég leit á hann og hugsaði: 
„Mikið rosalega er hann ruglaður, 
þessi kall.“ Hann var þjónn og á 
þeim tíma fóru margir þjónar og 
kokkar í meðferð og eignuðust gott 

líf þegar vel tókst til,“ segir Bjarni 
sem var vinsæll til vinnu og sótti 
sjóinn eftir grunnskóla.

„Ég var sextán ára farinn að 
smygla kjúklingum, áfengi og tal-
stöðvum af þýsku leiguskipi, en svo 
fór ég sjálfur til sjós. Þá fór maður 
blindfullur um borð en í þá daga 
dóu allt að fjórir menn á ári eftir að 
hafa dottið á milli skips og bryggju. 
Ég sóttist mjög í útleguskipin og 
oft var skipstjórinn sá eini edrú 
um borð þegar dallurinn fór frá 
bryggju og maður vann í trollunum 
á skallanum. Fíknin var stjórnlaus. 
Fyrstu dagana var maður þunnur, 
svo pirraður í miðjum túr en restina 
af túrnum réði maður sér ekki af 
kæti yfir því að vera á leið í land 
þar sem maður gat gleymt öllu og 

eytt laununum í vímu og eignast 
ekki neitt,“ segir Bjarni sem í landi 
kynntist ölkunum alltaf fyrst þar 
sem hann bjó á hverjum stað.

„Ég flutti oft en það var alveg 
sama hvar ég dvaldi á landinu, ég 
var alltaf á flótta undan sjálfum 
mér. Um leið og ég fékk mér fyrsta 
glasið gat ég ekki stoppað. Ég flúði 
undan óbærilegum minningum 
um kynferðislega misnotkun og 
óstjórninni í sjálfum mér, vitandi 
hvað var rétt en ekki ráðandi við 
tilfinningarnar. Ég varð aldrei 
fullgild manneskja og kvaldist af 
nagandi samviskubiti dagana langa, 
yfir því hvað ég var búinn að gera 
af mér, hvað ég var búinn að vera 
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lélegur, gerandi skandala í landi, 
keyrandi fullur, eyðilagði bílinn og 
eitt sinn hvarf ég úr matarboði til 
Danmerkur,“ segir Bjarni sem var 
útigangsmaður á götum Reykja-
víkur í fjórtán ár.

„Ég átti hvergi heima, svaf í 
húsasundum og gekk mér til hita 
heilu næturnar því það var svo kalt. 
Stundum fékk ég inni í skýlinu en 
fílaði mig oftast illa. Á endanum 
fékk ég úthlutað gámi fyrir úti-
gangsfólk en ég reyndi aldrei að fá 
íbúð því ég vissi að ég myndi missa 
hana eins og skot. Þá var alveg eins 
gott að nota peninginn í eiturlyf og 
ég notaði allt sem bauðst. Drakk 
handspritt og kardimommudropa 
en það eina sem ég hef aldrei komið 
niður er rauðspritt. Svo var þambað 
þar til maður fann nógu vel á sér til 
að lifa af fráhvörfin en ég var líka í 
læknadópi og götudópi og spraut-
aði mig með heróíni í Danmörku 
til að binda endi á þennan viður-
styggilega lífsstíl,“ segir Bjarni sem 
þá fékk úrskurð lækna um að það 
væri kraftaverk að hann hefði lifað 
af heróínskammtinn.

„Ég var í mörg ár mjög fúll yfir því 
að vakna og reyndi að drepa mig 
með heróíni 1995. Þegar það mis-
tókst fann ég sterkt að mig langaði 
alls ekki að deyja heldur fá hjálp. Ég 
var þá orðinn faðir lítillar stúlku og 
hún sat í mér, eigingirnin að hverfa 
frá henni. Lífið er því búið að vera 
heljarinnar rússíbani og ekki alltaf 
létt en ég er á þunglyndislyfjum í 
dag og Guð hjálpi mér hvað það er 
betra líf.“

Guð er mesti styrkurinn
Talið berst að Guði almáttugum. 
Bjarni hefur frá barnsaldri verið 
trúaður og þrátt fyrir heljargöngu 
hefur trúin ekki yfirgefið hann né 
Guð, sem hann segir sinn mesta 
styrk.

„Það er á hreinu, og því má aldrei 
gleyma, að Guð hefur veitt mér 
samfellda fylgd og hjálp á lífsgöng-
unni. Trúin er mikilvægasta hald-
reipið og ég tala við Guð á morgn-
ana og bið til hans á kvöldin. Ég hef 
auðvitað oft velt því fyrir mér hvað 
Guð á að gera við skítalabba eins og 
mig, en maður má ekki missa sjónar 
á styrkum mætti trúarinnar,“ segir 
Bjarni og harmar að búið sé að loka 
kapellunni á Vogi.

„Ástæðan var sögð að sjúkling-
arnir hefðu samfarir í kapellunni 
en fólk hefur samfarir um allan 
spítalann og mér finnst það ótæk 
afsökun. Nú er því miður í tísku að 
afneita Guði og öllu því andlega og 
það háir unga fólkinu okkar sem 
skortir andlega næringu og er allt 
í leit að henni. Allt er orðið svo 
brenglað og kröfurnar svo óraun-
hæfar að stelpur og strákar falla í 
fíkniefnaheiminn vegna skorts á 
andlegum styrk og þau fatta ekki að 
það eina sem blífur á tilgangsleysið 
er að sækja fundi og iðka trú til að 
komast út úr neyslumynstrinu.“

Dílerinn neitaði um dóp
Bjarni kynntist Erlu eiginkonu sinni 
2010. Bæði voru djúpt sokkin í 
neyslu. Erla er fjögurra barna móðir 
og Bjarni faðir tveggja dætra.

„Við Erla höfðum verið í þriggja 
ára harðri neyslu þegar hún sagði 
við mig: „Bjarni, við verðum að fara 
úr landi til að verða edrú, því annars 
mun ég vakna með þig dáinn við 
hlið mér einn daginn, eða þú með 
mig látna.“ Það var auðvitað rökrétt 
en þremur dögum síðar vorum við á 
leið út af dagsetrinu og áttum 1.500 
kall til að kaupa okkur eina cont-
algín eða rítalíntöflu. Þá hittum við 
Runólf Jónsson, eiganda meðferðar-
stofnunarinnar AB Dennicketorp 
í Filipstad í Svíþjóð, en hann féll 

frá í vor og var hetja sem bjargaði 
mörgum úr fjötrum fíknarinnar. 
Runni, en svo var Runólfur kallaður, 
spyr okkur frétta og ég segi honum 
að ég hafi klikkað á öllum meðferð-
um. Þá spyr hann hvort við viljum 
ekki koma til hans út og við litum 
á hvort annað í mikilli undrun og 
þökk,“ segir Bjarni um gæfuspor 
sem breytt hefur lífi þeirra Erlu til 
hins betra.

„Það tók okkur hins vegar þrjá 
mánuði að komast til Svíþjóðar því 
vorum jafnóðum búin með pening-
inn í eiturlyf. Á endanum neitaði 
dílerinn okkur um meira cont-
algín en hann er einn af mörgum 
sem hjálpuðu okkur að komast 
utan. Þegar við svo loks flugum til 
Stokkhólms vissum við ekki hvað 
meðferðarstofnunin hét og vorum í 
viku á götunni. Runni hafði skilning 
á því öllu og borgaði fyrir okkur í 
lestina þegar við á endanum litum 
við í kirkju sem sendi Runna skila-
boð,“ segir Bjarni en þau Erla voru 
slipp og snauð þegar þau komu í 
Dennicketorp til Runólfs og konu 
hans Elísabetar Bjarnadóttur sem 
nú rekur meðferðarheimilið.

„Í Stokkhólmi vorum við í rosa-
legum fráhvörfum og ég var svo 
veikur að ég þurfti að þvo buxurnar 
í síkinu, standandi á brókunum, í 
einum bol og sandölum. Þetta var 
í ágúst og afar heitt en fyrsta kastið 
gat ég lítið sofið og gekk um enda-
laust, svo mikið að ég var kallaður 
The Walker meðal hinna sjúkl-
inganna. Við lentum í einstaklega 
góðum hóp og ákváðum að fara af 
heilum hug í meðferðina. Bæn og 
hugleiðsla er stór hluti af meðferð-
inni og ég segi það eiga 90 prósent 
af batanum. Að biðja og hugleiða 
tekur einbeitingu frá vandamálinu 
og maður sér það í öðru ljósi. Í 
trúnni er svo mikilvægt að vita að 
það fyrirfinnst eitthvað sem er annt 
um mann og hjálpar manni; ekki 
endilega á þann hátt sem maður 
óskar sér, ekki frekar en móðir sem 
segir ekki alltaf það sem barnið vill 
en beinir því á réttar brautir með 
visku og móðurlegri umhyggju.“

Horfst í augu við erfiða æsku
Liðin eru fimm ár og fjórir mánuðir 
síðan Bjarni og Erla hófu meðferð 

í Dennicketorp og þau hafa verið 
edrú allar götur síðan.

„Fyrstu þrjú árin fórum við á 
fund tvisvar á dag. Það hjálpaði 
mér mikið að vera innan um fólk 
og hafa fasta rútínu. Ég les upp-
byggjandi texta á hverjum degi 
og bið fyrir deginum, stefni að því 
að verða betri manneskja í dag en 
í gær. Í þessi fimm ár hef ég ekki 
skaðað neinn en getað leyst úr 
öllum málum. Ég hef eignast góða 
vini og á einn í Uppsölum sem ég 
tala við tvisvar á dag, um allt og 
ekki neitt, og það skemmir ekki 
fyrir að hann er trúaður.“

Bjarni sér ekki fyrir sér að flytja 
aftur heim.

„Allt mitt líf er nú í Svíþjóð. Hér 
hef ég kirkjuna mína og við Erla 
erum komin með íbúð og eigum 
í fyrsta sinn húsgögn sem við 
höfum keypt sjálf. Við erum bæði 
öryrkjar og fjárhagurinn oft erfiður 
en þannig er það hjá velflestum og 
ástæðulaust að velta sér upp úr því. 
Við höfum fengið vini og ættingja í 
heimsókn og það er virkilega nota-
legt að hafa fólkið sitt hjá sér. Það 
segir mikið um á hvaða stað við 
erum í dag.“

Bjarni segir ólíklegt að þau Erla 
hefðu getað orðið edrú á Íslandi.

„Besta meðferð sem ég hef sótt 
er víkingaprógrammið hjá SÁÁ. 
Þar er vel tekið á málum og mér 
finnst hrikalegt að búið sé að loka 
Staðarfelli því þangað fóru menn 
saman og voru ekki staddir beint 
ofan í vandamálinu. Nálægðin við 
Reykjavík er vandamál fyrir fólk 
sem er langt gengið í fíkn og freist-
ingar á hverju horni, ásamt því að 
maður skammast sín fyrir vanda-
málið og fortíðina sem maður 
rekst á hvarvetna,“ segir Bjarni sem 
saknar áframhaldandi stuðnings 
eftir meðferðirnar heima.

„Heima fór ég í meðferðir og 
vann virkilega góða vinnu en um 
leið og ég kom út var enginn stuðn-
ingur. Í Dennicketorp er mikil 
eftirfylgni og mikið gert til að sýna 
fólki fram á að það er til meira og 
ekki þurfi vímu til að hafa gaman 
og njóta lífsins. Við verðum að 
tryggja að allt sé gert til að hjálpa 
fólki út í lífið eftir meðferð. Að það 
hafi beinan og hraðan aðgang að 

geðlæknum og sálfræðingum, því 
hver og einn á sína sögu og vanda,“ 
segir Bjarni sem í gegnum árin 
hefur bitið á jaxlinn og reynt að 
gráta ekki harm æsku sinnar.

„Í dag, orðinn 54 ára gamall, er 
ég loks á leið að horfast í augu við 
æskuna til að skilja rót vandans. 
Ég hef verið svo þrjóskur að ég hef 
farið það á hörkunni að afneita 
kynferðislegri misnotkun sem 
ég varð fyrir sem lítill drengur og 
beðið í áratugi eftir sálfræðimeð-
ferð. Á sama tíma er ég þakklátur 
fyrir reynsluna og vil opinbera 
hana fyrir ungu fólki og fjöl-
skyldum þeirra sem fá kannski 
skilið af hverju börnin þeirra falla 
aftur og aftur. Það er vegna áfalla 
í barnæsku og fíknisjúkdóms sem 
er ekki tekinn alvarlega sem geð-
sjúkdómur,“ segir Bjarni sem hafði 
verið edrú í tvö ár þegar hann fór 
fyrst á þunglyndislyf sem breyttu 
öllu til batnaðar.

„Þegar fíknisjúklingar biðja 
um samtal við ráðgjafa verður að 
hleypa þeim að strax því ef fólk 
fær ekki hjálp á ögurstundu snýr 
það sér annaðhvort að kúlunni 
eða dettur aftur í það. Því vantar 
sárlega meira fjármagn í þennan 
málaflokk og það þolir enga bið 
því með réttum stuðningi eru 
meiri líkur á að fólk haldi út edrú-
mennskuna.“

Sjálfur er Bjarni ofvirkur.
„Ég var aldrei settur á ofvirknilyf 

og það vegur þungt þegar kemur 
að því að taka rangar ákvarðanir. 
Maður ræður hvorki við hugsanir 
sínar né tilfinningar. Mjög hátt 
hlutfall þeirra sem eru í fangelsum 
eða á götunni hafa raskanir af ein-
hverju tagi og 90 prósent þeirra 
sem eru á götunni eru góðar mann-
eskjur sem hafa lent í áföllum, eru 
miklar tilfinningaverur og einstak-
lega hæfileikaríkt fólk, en á erfitt 
með að standa með sjálfu sér,“ segir 
Bjarni sem hefur alltaf haft áhuga á 
heimspeki og lærði um tíma húsa-
smíði og garðyrkju, en flosnaði upp 
frá námi.

„Mig hefur aldrei langað að vera 
í neyslu. Ég fór ítrekað í meðferðir 
því ég þráði að losna undan þessum 
djöfullega lífsstíl. Það er örlítið brot 
fíkla sem er forhert í neyslu sinni og 

nýtur hennar í raun. Það gleymdist 
líka í metoo-byltingunni að karlar 
hafa margir lent í því sama. Það 
hefur ekki hjálpað í fíknivandanum 
að vera alltaf reiður og burðast með 
hatur gagnvart barnaníðingum 
en maður losar ekki um það á 
fjölmennum AA-fundum heldur 
í einrúmi með fagfólki sem getur 
hjálpað. Ég fór á Stígamót sem var 
eitt það besta sem ég hef gert en 
ráðgjafinn sagði við mig: „Horfðu á 
litla drenginn Bjarna, þennan sex 
ára.“ Það kveikti hjá mér ljós og 
hefur fylgt mér ætíð síðan en mis-
notkunin eyðilagði allt fyrir mér, 
alla möguleika til eðlilegs lífs og 
sársaukalausrar tilveru.“

Þyngra en tárum taki
Bjarni óttast dag hvern að falla.

„Auðvitað, og ég er þakk-
látur fyrir þann ótta. Þá hef ég ekki 
gleymt því hvaðan ég kem og hvar 
ég er staddur núna. Slíkt má aldrei 
gleymast,“ segir Bjarni og sér eftir 
svo ótal mörgu.

„Þetta er ekki alltaf létt. Nú líður 
að jólum og mér er minnisstætt 
þegar pabbi hafði upp á mér á 
aðfangadagskvöld, en ég lokaði 
alltaf á fjölskylduna. Þegar pabbi 
rétti mér sígarettukarton í jólagjöf 
sá ég tár renna niður vanga hans. Ég 
gleymi því aldrei og líður vitaskuld 
endalaust illa vegna alls sem ég 
lagði á foreldra mína og systkin, en 
sérstaklega mömmu sem er fallin 
frá,“ segir Bjarni alvarlegur.

„Þetta er þyngra en tárum taki 
en í dag hugsa ég frekar um hversu 
mikið ég á eftir af lífinu í stað þess 
að dvelja við það sem ég hef sóað 
af mínum lífsins dögum. Ég fékk 
annan séns, ætla að reyna að halda 
honum og fara vel með lífið,“ segir 
Bjarni og er með áríðandi skilaboð 
til unga Íslands:

„Takið aldrei fyrsta sopann né 
fyrsta smókinn og prófið aldrei 
fíkniefni. Í því öllu felst hraðferð 
til helvítis á jörðu. Forðist vítis-
kvalirnar sem fylgja neyslunni, að 
eiga sér ekkert líf og vera í daglegum 
þrældómi þess ljóta og illa. Gefist 
heldur aldrei upp hafið þið fallið og 
farið aftur og aftur í meðferð ef með 
þarf. Lífið er alltof stutt og yndislegt 
til að sóa því í eiturlyf og vímu.“

Það tók Erlu og Bjarna dágóðan tíma að leggja af stað í meðferðina til Svíþjóðar því þau eyddu öllum sínum peningum jafnóðum í eiturlyf.  MYND/EYÞÓR
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30 mínútna vöðvabólgunudd hjá

Heilsudrekanum.
Áður 6.900 kr.

2.760 kr.
Tælenskt kvöldverðarhlaðborð á Rakang.

Áður 2.800 kr.

999 kr.

Gisting fyrir tvo ásamt morgunverði

á Hótel Borealis.

Áður 26.000 kr.

9.999 kr.

Sjónmæling og gler frá Pro Optik.

Áður 22.800 kr.

6.840 kr.

Rafbækurnar vinsælu um mataræði

eftir Gunnar Má.

Áður 4.900 kr.

490 kr.
Leikfangabíll sem eltir strik sem börnin teikna.

Áður 3.990 kr.

1.199 kr.

AÐEINS Í
24 TÍMA

60%
64%

70%

Áður 6.900 kr.

62%

Áður 2.800 kr.

90%

Áður 22.800 kr.

70%

Lægsti afslátturinn á Cyber Monday tilboðunum er 60%! 



Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

EÐALBÍLL TIL SÖLU.
Mercedes - Bens Vito 116 Bluetec 
- 9 manna með bílstjórasæti, 
leðurklædd sæti og aukabúnaður 
ledljós í toppi inní bílnum aftaní 
. Eðaleintak af bíl hentar vel fyrir 
stóra fjölskyldu. Hliðarhurðar aftaní 
opnast á báðum hliðum. TILBOÐ 
Uppl. í s. 775 6080

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

Smiðir geta bætt sig verkefnum. 
Uppl. í s. 783 6006

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

RENNUHREINSUN
Ertu búin að láta hreinsa 
rennurnar fyrir veturinn?
Forðastu raka, myglu og 

vatnsskemmdir.
rennuhreinsun.is

s. 783-0091

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

GÓLFSLÍPIVÉL
TIL SÖLU sem n&yacute; tveggja 
skrúfu gólfslípivél me&eth; 
sæti. Vélin er keyr&eth; 26 tíma. 
Úrvalstæki hér á fer&eth;. Uppl. í 
s.775 6080

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir 

í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI-
ATVINNUHÚSNÆÐI

Til leigu 170,5 fm húsnæði á 
götuhæð, Bolholti 4. Næsta hús 

fyrir aftan Skeljung Laugavegi 180.
Stórir gluggar, ný málað, góð 
lýsing og yfir 40 ljóskastarar í 

loftum.
Laust strax. Uppl. Ragnar  

s:893-8166 eða  
grensas@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

MÚR OG FLÍSAR EHF
óska eftir að ráða múrara og 
verkamenn til starfa næg vinna í 
boði. Íslenskukunnátta æskileg. S. 
8972681 Ásgeir

100x70x85
Einnig 120 - 140 

100x70x85
Einnig 120 - 140 - 160 

60x70x95
Einnig 70 - 80 - 100 - 120

Ítölsk stál vinnuborð með 
eða án handlaugar

Ryðfrýtt burstað stál  Hillur að 

neðan Stillanlegir fætur   

Auðvelt að setja saman  

Frístandandi vinnuborð
5

1
6

8
  

#

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Ryðfrí stál 
vinnuborð fyrir
atvinnueldhús

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

SKIPULAGSBREYTING
Auglýsing vegna skilmálabreytinga deiliskipulags Skarðshlíðar 2. áfanga er endurtekin
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 26. júní 2018 breytingar, skv. 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, á skilmálum deiliskipulags Skarðshlíðar 2. áfanga. 

Breytingar skilmálanna snúa að gólfkóta einbýlishúss við Hádegisskarð 11 og parhúsa við Hádegisskarð nr. 3-5, 7-9 og 13-15. 
Vikmörk frá uppgefnum hæðarkóta er tilgreindur í kafla 4.2. Gerð er breyting á töflu í kafla 4.3, bætt er við heimild til að nýta 
hæðarmun í landi í kafla 4.9 og í kafla 5.1. er bætt inn ákvæði er snertir þakrennur. Breytt lega göngubrautar við Hádegisskarð.  
Að öðru leiti haldast skilmálar óbreyttir. 

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2, frá 
26.11.2018 – 07.01.2018. Hægt er að skoða  breytingatillöguna á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.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 breytinguna og skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi 
síðar en 7. janúar 2018. 

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


