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Þann 3. maí sendi ritstjóri 
Fjarðarfrétta fyrirspurn um 
for   sendur og útreikning vatns    
gjalds í Hafn ar firði þar sem 
Vatnsveitan skilaði 39% hagn
aði af rekstrartekjum síð asta ár 

en í lögum um vatns veitur 
sveitarfélaga eru ákvæði um 
að aðeins megi innheimta 
gjald til öflunar vatns og 
dreifingar. Í svari sem barst 
mán uði síðar fylgir enginn 

útreikningur en upplýst að fjár
festingar Vatnsveitu á næstu 10 
ár um séu 2,4 millj ón ir kr. en til 
sé 1 milljarður í sjóði. Þann 
sjóð er þó ekki að finna í 
reikningum bæjarins sem 
aðgengilegur er almenn ingi. 

Ef hagnaður Vatnsveitu 
verður jafn mikill og á síðasta 
ári þá safnast 1,56 milljarðar á 
næstu 10 árum! Það er 160 
milljónum kr. meira en áætlað 
er að framkvæma á þessum 
tíma. Vatnsgjald er ekki skatt
stofn þó bæjarfulltrúar rugli 
vatnsgjaldi oft við fasteigna
skatt í samanburði.

Miðvikudagur 12. júní 2019   |   22. 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

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
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520 1212
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Stofnuð 1983Í fararbroddi fyrir Hafnfirðinga í áratugi
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Loðin svör um of hátt 
vatnsgjald í bænum
Vatnsgjald má í raun ekki skila hagnaði – Ekki skattstofn

NÝ ÚTSÝNISSKÍFA Á HELGAFELLI

Rótarýklúbbur
Hafnarfjarðar

Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar býður þér 
að vera við vígslu nýrrar útsýnisskífu á 
Helgafelli, fimmtudaginn 13. júní kl. 18.
Áætla má að ganga frá bílastæði taki um 55 mínútur.
Skífan er gjöf Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar  
til Hafnfirðinga með stuðningi frá Rio Tinto,  
Mannviti og fleirum.
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Hafnfirðingar fá sjálfrennandi vatn úr Kaldárbotnum
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Mánudagurinn 17. júní

Þýsk-íslensk 
guðsþjónusta kl. 11
leidd af íslenskum og þýskum unglingum.

Ath. breyttan messutíma - þjóðhátíðardagur.
Prestar verða Arnór Bjarki Blomsterberg  

og Stefán Már Gunnlaugsson.

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 

Hafnarfjarðarbær hefur undan
farin ár haft verulegan hagnað af 
Vatnsveitu Hafnarfjarðar og á 
síðasta ári var hagnaðurinn 39% 
af tekjum. Þetta er þrátt fyrir að 
hlutfall vatnsgjalds af fasteigna

mati hefur lækkað en eins og kunnugt er hefur 
fasteignamat hækkað gríðarlega á undanförnum 
árum. Kostnaður við öflun kalda vatnsins í 
Hafnarfirði og dreifingar á því hefur ekki hækkað 
að sama skapi og því er Hafnarfjarðarbær að taka 
gjald umfram það sem gert er ráð fyrir í lögum og 
reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga. Í greinargerð 
með frumvarpi því sem varð að lögum um 
vatnsveitur sveitarfélaga er tekið fram að ekki skuli 
ákveða í gjaldskrá hærra gjald en nemur 
meðalkostnaði af því að veita þjónustuna.

Þrátt fyrir yfirlýst markmið um að bæta 
upplýsingaþjónustu tók heilan mánuð að svara 
fyrirspurn blaðsins um forsendur og útreikning 
vatnsgjalds en nýráðinn vatnsveitustjóri hafði þær 
upplýsingar ekki á takteinum. Þrátt fyrir ósk þar um  
var blaðið ekki upplýst um útreikning vatnsgjalds 
en sagt að á næstu tíu árum sé gert ráð fyrir 
fjárfestingum Vatnsveitu upp á rúma 2,4 milljarða 
króna. Þar er m.a. nefnd endurnýjun stofnæða en 
það voru líka rökin fyrir nokkrum áratugum þegar 
Hafnarfjarðarbær var dæmdur til að endurgreiða 
bæjarbúum oftekið vatnsgjald.

Í svari samskiptastjóra bæjarins er upplýst að 
Hafnarfjarðarbær sé með lægstu álagninguna í 
samanburði við sveitarfélögin á stórhöfuð borgar
svæðinu miðað við fasteignamat en um það var 
ekki spurt. 

Í svarinu kemur hins vegar fram að Vatnsveitan 
sé skuldlaus og eigi 1.000 milljónir kr. í sjóði.

Árið 2017 var hlutfall vatnsgjalds lækkar en 
þáverandi bæjarstjóri sagði vatnsgjald oftekið. Hins 
vegar hækkaði bæjarstjórn á móti hlutfall 
fasteignaskatts svo lækkunin kom ekki til skila til 
bæjarbúa. Virtust bæjarfulltrúar ekki gera greinar
mun á skatttekjum sem fasteignaskatturinn er og 
þjónustugjaldi sem vatnsgjaldið er en fullyrt var að 
fasteignagjöld hafi ekki breyst.

Kalla ég enn eftir útreikningi á vatnsgjaldinu og 
fróðlegt væri að vita hver reiknar það út ef það er 
ekki vatnsveitustjórinn eða fólk á hans vegum.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Hvítasunnudagur 16. júní

Helgistund kl. 20
Verið velkomin!

Fermingarskráning 
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

Sunnudagur 16. júní

Hátíðarhelgistund kl. 11
Þjóðhátíðarhelgistund

Félagar í Barbörukórnum syngja 
ættjarðarsálma og ættjarðarlög.

Sr. Þórhildur Ólafs leiðir stundina.

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

Undanfarna áratugi hefur MarkoMerki útvegað 
Hafnarfjarðarbæ blöðrur til að nota á alls konar mann
fögnuðum eins og t.d. 17. júní. 

Í ár var brotið blað í þeim málum. Pétur í Marko 
Merki hefur látið umhverfismál skipta sig miklu máli 
og einbeitt sér að geta boðið upp á vörur sem eru 
umhverfis vænar, niðurbrjótanlegar í moltu eða í 
venjulegum jarðvegi.

Nýjasta afurð MarkoMerkja eru latexblöðrur sem 
eru framleiddar úr vökva gúmmítrjáa og eru eru 100% 
niðurbrjótanlegar. 

Hafnarfjörður kaupir 
umhverfisvænar blöðrur

Síðdegisvakt á 
Heilsugæslunni 

Sólvangi 
Á heilsugæslunni Sólvangi í Hafnarfirði er boðið 

upp á fjölbreytta heilbrigðisþjónustu. 
Heilsugæslan er opin 816 virka daga fyrir bókaða 

móttöku, heilsuvernd og símaráðgjöf en einnig er 
boðið upp á samdægurs móttöku fyrir smáslys og 
bráð erindi. 

Einfaldast er að óska eftir lyfjaendurnýjun í 
Heilsuvera.is með rafrænum skilríkum en það er líka 
tekið á móti lyfjaendurnýjunum 911.30 virka daga í 
síma 513 6202 (sjá nánar á www.heilsugaeslan.is).

Síðdegisvakt heilsugæslunnar er opin 1618 virka 
daga fyrir bráð stutt erindi og smáslys. Fram til þessa 
hefur verið bókað samdægurs á síðdegisvaktina en frá 
og með þriðjudeginum 18. júní verður því hætt. 
Skjólstæðingum  okkar er nú bent á að mæta á 
síðdegisvaktina þar sem fyrirfram tímabókun er 
óþörf.  Með þessu vonumst við til að geta sinnt betur 
þeim sem þurfa á bráðaþjónustu að halda og bendum 
þeim sem eiga við fjölþættan eða langvarandi vanda 
að stríða að leita frekar eftir þjónustu á daginn. 

Með sumarkveðju frá starfsfólki

Pétur H. Hansen, framkvæmdastjóri Marko-Merkja 
og Sunna Magnúsdóttir rekstrarstjóri  íþrótta- og tóm-
stunda sviðs við afhendingu á fyrstu latex blöðrunum. Lj
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GleÐilega þjóÐhátíÐ í HafnarfirÐi

Göngum í bæinn
Göngum í bæinn, tökum Strætó eða
leggjum löglega nærri miðbænum

Bílastæði nærri miðbænum
Fjölmörg bílastæði við Lækjarskóla, Tækni-
skólann, Flensborg eða Íþróttahúsið Strandgötu.
Bílastæði fatlaðra eru við Linnetstíg 1

Engin bílaumferð
Miðbærinn verður lokaður
fyrir bílaumferð á meðan
hátíðarhöldum stendur

Skiljum hundana eftir heima
Ekki er leyfilegt að vera með hunda á
viðburðasvæðunum - hvorki lausa né í taumi

• 8:00 Fánar dregnir að húni og fánahylling á 
Hamrinum. Skátafélagið Hraunbúar flaggar
víðsvegar um bæinn.

• 11:00 Þjóðbúningasamkoma í Flensborg
Annríki - Þjóðbúningar og skart veitir aðstoð við 
að klæðast þjóðbúningum og hvetur Hafnfirðinga 
til að taka fram þjóðbúninga allra landa. 
Þjóðbúningamyndataka við Hafnarborg kl. 15:00.

• 13:00 Skrúðganga frá Flensborgarskóla
Gengið niður Hringbraut, eftir Lækjargötu og inn 
Strandgötu að Thorsplani. Lúðrasveit Hafnarfjarðar 
og skátafélagið Hraunbúar leiða skrúðgönguna.

• Kl. 13:30-17:00 Hátíðarhöld á Thorsplani
• Karlakórinn Þrestir, ávarp fjallkonu Katla Sif 

Snorradóttir, setning Rósa Guðbjartsdóttir 
bæjarstjóri og ávarp nýstúdents Nanna Björg 
Guðmundsdóttir.

• 14:00 Latibær - Íþróttaálfurinn & Solla stirða
• 14:20 Sigurvegarar í söngkeppni félagsmiðstöðva
• 14:30 Lína langsokkur
• 14:50 Fútlúz - atriði frá söngleik Víðistaðaskóla
• 15:00 Víkindabardagi - Rimmugýgur
• 15:05 Katrín Halldóra syngur lög Ellýjar Vilhjálms
• 15:30 Karíus og Baktus
• 15:45 Systra-Akt söngleikur leikfélags Flensborgar
• 16:00 BRÍET
• 16:30 JóiP og Króli 
• 17:00 Maxi X Daxi 
• Kynnir er Björgvin Franz Gíslason

Nánari upplýsingar á hafnarfjordur.is og á 
Facebook síðu Hafnarfjarðarbæjar

 Opið í Hafnarborg frá kl. 12-17
• Tímahvörf: Sýn átta samtímaljósmyndara á 

Hafnarfjörð og sýningin comme ça louise?
• Þjóðbúningasýning þar sem sérstök áhersla er 

lögð á þjóðbúninga kvenna og þróun þeirra.
 Í aðalsal Hafnarborgar
• 14:00 Guðrún Árný söngkona
• 15:30 Ingó Geirdal töframaður
 Við Hafnarborg frá kl. 14-16
• Línudans félags eldri borgara, Dansíþróttafélag 

Hafnarfjarðar, stúlkur frá Fimleikafélaginu Björk, 
gjörningur listahóps Vinnuskólans og 
hljómsveitirnar Little Menace og Ravison.

Skemmtidagskrá 
við Hafnarborg

 Opið í sex húsum Byggðasafnsins frá kl. 
11-17 auk ljósmyndasýningar á Strandstíg

 Við Pakkhúsið
• Hestvagn Bettínu og hoppukastali.

Skemmtidagskrá 
við Byggðasafnið

 Austurgötuhátíð
• Íbúar Austurgötu bjóða 

Hafnfirðinga og 
nærsveitarmenn velkomna.

 Linnetstígur
• Brettafélag Hafnarfjarðar 

setur upp snjóbrettasýningu
 Gamli Lækjarskóli
• Siglingaklúbburinn Þytur 

verður með báta og kajaka 
á Læknum

• Teymt undir börnum á 
hestum frá Hestamanna-
félaginu Sörla 

 Dagskrá á Strandgötu, 
stræti og torg

• Á Standgötunni verða 
sölubásar, leiktæki, 
skotbakkar, borðtennis, 
bogfimi, pílukast og tónlist.

• Skapandi sumarstörf og 
listahópur Vinnuskóla 
Hafnarfjarðar verða á 
ferðinni

 Sjúkrastofnanir
• Heiða Ólafsdóttir og Helgi 

Hannesson heimsækja 
sjúkrastofnanir og flytja 
íslenskar perlur

Hátíðarhöld um
allan bæ

Hátíðardagskrá

• Diskótekið Dísa, hoppukastalar, litli róló
• 15:00 Leikhópurinn Lotta

Skemmtidagskrá 
við Bókasafnið

• Víkingahátíð Rimmugýgjar á Víðistaðatúni frá 
kl. 13-19. Aðgangur ókeypis.

Víkingahátíð á 
Víðistaðatúni
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Skátafélagið Hraunbúar hélt 79.
Vormót Hraunbúa við Hvaleyrarvatn 
um helgina en undanfarna áratugi hefur 
mótið verið haldið í Krýsuvík og fyrir 
löngu landsþekkt rigningarmót. Nú 
kom ekki dropi úr lofti og tjaldbúðin 
var á módelflugvellinum en dagskráin 
vítt og breitt í umhverfi Hvaleyrarvatns 

og við Skátalund. Þema mótsins var Í 
víking og er þá vísað í flutning mótsins 
á nýjan stað. Rimmugýgur aðstoðaði 
skátana með víkingaleiki og þrautir en 
félagið var með tjaldbúð á fótbolta
vellinum við hlið flugvallarins.

Umhverfi Hvaleyrarvatns er ævin
týra heimur fyrir skátastarf og nutu hinir 
ungu skátar og aðrir veðurblíðunnar og 
tóku þátt í fjölbreyttri dagskrá. 
Hátíðarkvöldvaka var við Skátalund á 
sunnudagskvöldinu og mikil og góð 
stemmning í hópnum.

HVÍTASUNNUHLAUP 
HAUKA
Á annan í hvítasunnu skilaði 471 

hlaupari sér í mark eftir 14, 17 og 22 

km hlaup um uppland Hafnarfjarðar. 
Þeir sem lengst fóru hlupu frá Ás 
völlum, í kringum Hvaleyrarvatn, upp á 
Stórhöfða, Seldal, að Kjóadalsháls og í 

kringum Kjóadalinn, Húshöfða og til 
baka og er þá leiðinni mjög gróft lýst. 
Mjög góð stemmning var í hlaupinu 
enda skein sólin skært.

Úrslitin má sjá á timataka.net.

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Ungur Hafnfirðingur, Eva Bryndís 
Ágústsdóttir, sem er 16 ára ætlar að 
ganga í kringum landið og hefst gangan 
á sunnudagsmorguninn við Hafnar
fjarðarkirkju kl. 09. 

Egill Friðleifsson, fyrrverandi kór
stjóri Kórs Öldutúnsskóla skipulagði 
með henni fyrsta legginn, út úr 
Hafnarfirði, frá Hafnarfjarðarkirkju, 
gegnum Vellina, að Kleifarvatni og inn 
á Suðurstrandarveg. Hann mun líka 
ganga með henni fyrsta daginn og er 
búinn að vera að hvetja eldri borgara og 
aðra til að fylgja henni fyrsta spölinn að 
sögn Evu Bryndísar. 

„Ég ætla að setja fram áheitasöfnun 
og peningurinn á að fara til Barna
spítalans, þar sem bróðir minn er lang
veikur með hjartagalla og spítalinn 
hefur hjálpað honum og fjölskyldu 
minni yfir árin,“ segir Eva Bryndís.

„Ég vil að sem flestir geti tekið þátt í 
að labba með mér fyrsta daginn hvort 
það er 2 km eða allur dagurinn, þá væri 
það æði ef fleira fólk gætu hugsað um 
heilsuna sína og notað göngu sem góða 
byrjun á hollum lífsstíl,“ segir Eva 
Bryndís en nánar má fylgjast með 
henni á facebook.com/ArkarinnEva/

Eva Bryndís (16) ætlar að ganga í kring
um landið til styrktar Barnaspítalanum

Hvetur bæjarbúa að ganga með sér fyrsta spölinn á sunnudag kl. 9

Eva Bryndís á Stórhöfða.

Umhverfi Hvaleyrarvatns iðandi af lífi 
með skátamót og keppnishlaup

Veðurblíðan kallaði fram það besta í fólki enda frábært veður um þessar mundir

Tjaldbúð skátanna var á módelflugvellinum en dagskráin vítt og breitt í kringum Hvaleyrarvatn.
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Svokallður ærslabelgur var settur upp 
á Víðistaðatúni fyrir skömmu og var 
hann opnaður formlega sl. fimmtudag.. 
Það þótti mjög viðeigandi að fá þá 
nemendur, tvær stúlkur í Hvaleyrarskóla 
og samnemendur þeirra sem sendu inn 
formlega beiðni um uppsetningu á belg 
til bæjarstjóra, til að hoppa fyrst á 
belgnum. Ærslabelgir sem þessir hafa 
verið settir upp víða um land og notið 
mikilla vinsælda. 

Í árslok 2017 settu þær Vala Björk og 
Hafdís Ólöf, þá nemendur í 7. bekk í 
Hvaleyrarskóla sig í samband við 
bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar og 
lögðu til þá hugmynd að ærslabelgur 
yrði settur upp á Víðistaðatúni.  
Stúlkurnar færðu góð rök fyrir því að 
Heilsubærinn Hafnarfjörður myndi 
eignast slíkan belg enda um að ræða 

góða afþreyingu fyrir börn og unglinga 
og til þess fallinn að ýta undir ánægju
legar samverustundir með fjölskyldu 
og vinum. Hugmyndin þótti mjög 
áhugaverð en þar sem um nýjung á 
leiktækjamarkaði var að ræða þótti 
ástæða til að rýna hugmyndina vel og 
þar með öll öryggisatriði. Fræðsluráð 
Hafnarfjarðarbæjar samþykkti svo á 
fundi sínum 9. maí sl. að fjárfesta í 
ærslabelg og tók undir bókun 
umhverfis og framkvæmdaráðs frá 8. 
maí um að fyrsti ærslabelgurinn sem 
fjárfest yrði í yrði staðsettur á 
Víðistaðatúni. Þykir leiktækið falla vel 
að þeim hugmyndum sem uppi hafa 
verið með uppbyggingu á Víðistaðatúni 
en áhugi er fyrir því að skoða 
uppsetningu á öðrum ærslabelg í syðri 
hluta bæjarins. 

Ærslabelgur er loftknúin niðurgrafin 
hoppudýna sem er jafnhá landslaginu 
og er hugsaður fyrir fólk á öllum aldri 
sem hefur áhuga á að hoppa og leika 
sér. Allir „hopparar“ eru vinsamlegast 
beðnir um að skemmta sér kostulega en 
fara á sama tíma varlega og eftir þeim 

umgengnisreglum sem settar hafa verið 
upp við belginn. Belgurinn er tíma
stilltur og verður loft í honum frá kl. 
922 alla daga í sumar. 

KNATTSPYRNA: 
13. júní kl. 19.15, Varmárvöllur 

Afturelding - Haukar,  1. deild karla

14. júní kl. 19.15, Kaplakriki 
FH  Stjarnan, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Afturelding: 30

Grindavík  FH: 21  

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Þór: 03

ÍÞRÓTTIR

Garðaþjónusta
Garðsláttur, garðvinna. Vanur maður, góðar 

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

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Landsnet áformar byggingu 220 kV 
raflínu, Suðurnesjalínu 2 milli Hafnar
fjarðar og Rauðamels í landi Grinda
víkur. Línan hefur verið lengi í undir
búningi en nauðsynlegt er að 
ráðast í framkvæmdir til að 
bæta afhendingaröryggi raf
orku á svæðinu og auka flutn
ingsgetu raforkukerfisins milli 
höfuðborgarsvæðisins og 
Suðurnesja. Í dag er ein 132 
kV raflína sem sér um flutning 
til og frá Suðurnesjum, Suður
nesjalína 1, sem liggur frá 
Hamranesi í Hafnarfirði að 
Fitjum í Reykjanesbæ. Þar sem Suður
nesjalína 1 er eina línan sem flytur 
raforku til og frá Suðurnesjum, eru ekki 
til staðar aðrar flutningsleiðir ef hún fer 
úr rekstri. Áhrif þess að Suðurnesjalína 
1 fari skyndilega úr rekstri er nær 
undantekningarlaust straumleysi á 
Suður nesjum með tilheyrandi neikvæð
um áhrifum á heimili og fyrirtæki. Með 
tilkomu nýrrar línu, Suðurnesjalínu 2 
verður flutningskerfið sveigjanlegra í 
rekstri og eykur afhendingaröryggi til 
muna. 

LANDSNET LEGGUR TIL: 
32 KM LOFTLÍNU UM 

HRAUNTUNGUR OG 1,4 KM 
JARÐSTRENG Í 
HAFNARFIRÐI

Við erum stödd á mikil
vægum tímamótum í undir
búningi fram kvæmdarinnar 
þar sem vinnu við gerð frum
mats skýrslu vegna Suður
nesja línu 2 er lokið og skýrsl
an hefur verið lögð fram til 
kynningar. Í frum mats skýrsl
unni er fyrirhugaðri fram
kvæmd lýst, lagt mat á þá 
umhverfisþætti sem tilgreindir 

voru í matsáætlun og lagðar til 
mótvægisaðgerðir til að draga úr 
áhrifum framkvæmdarinnar. Aðal
valkostur Landsnets felst í lagningu 32 
km loftlínu um Hrauntungur og 1,4 km 
jarðstreng í Hafnarfirði. Auk aðal
valkostar eru metin umhverfisáhrif 
fimm valkosta í skýrslunni bæði loftlínu 
og jarðstrengskosta.

SAMRÁÐ OG SAMTAL
Í undirbúningsferlinu hefur verið 

lögð áhersla á samráð og samtal við 
hagsmunaaðila en stofnað var verk
efnaráð sem fundað hefur reglu lega, 
haldnir hafa verið upplýsingafundir 

fyrir landeigendur, sveitarstjórnir ofl. 
Fjölmargar ábendingar og athugasemdir 
hafa komið fram á þessum fundum sem 
við höfum brugðist við og má sjá nánar 
um það ferli á vefsíðu Landsnets undir 
framkvæmdir, Hafnarfjörður – Suður
nes

MÁ BJÓÐA ÞÉR Í SPJALL 
VIÐ OKKUR?
Við verðum með opið hús í Álfagerði 

í Vogum þriðjudaginn 11. júní og á 
Ásvöllum miðvikudaginn 12. júní á 
báðum stöðum kl. 1719 þar sem hægt 
er að fá allar upplýsingar um fyrir
hugaða framkvæmd vegna Suðurn
esjalínu 2. Á staðnum verða sér fræð
ingar sem stóðu að gerð frum mats
skýrslunnar en skýrslan er í kynningu 
til 18. júlí. Það geta allir komið með 
athugasemdir um það sem betur má 
fara eða lýst ánægju sinni með fyrir
hugaða framkvæmd. Athugasemdir 
skulu vera skriflegar og berast til 
Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á 
skipulag@skipulag.is Skýrsluna og 
viðauka má finna á vefsíðu 
Suðurnesjalínu 2 á landsnet.is

Höfundur er samráðsfulltrúi 
Landsnets.

Elín Sigríður 
Óladóttir

Suðurnesjalína 2
Af hverju þarf að byggja nýja línu á milli Hafnarfjarðar og Reykjaness? 

Ærslabelgur á Víðistaðatúni

Vala Björk og Hafdís Ólöf opna hér 
ærslabelginn formlega með Rósu 
Guðbjartsdóttur bæjarstjóra. 

Vala Björk og Hafdís Ólöf hoppa formlega í fyrsta sinn. Í baksýn má sjá samnemendur þeirra í Hvaleyrarskóla.

Nemendur í Hvaleyrarskóla hoppa hér með bæjarstjóra á nýjum ærslabelg. 
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Þann 5. júní var 30 ára 
afmælis Setbergsskóla minnst  
með afmælishátíð og opnu 
húsi kl.  1014. Undirbúningur 
hefur staðið yfir í allan vetur 
undir stjórn kennara og annarra 
starfs  manna og nemendur tóku 
þátt af fullum krafti. 

Afraksturinn var afar fjöl
breytt hátíð en það sem vakti 
mesta athygli þeirra fjölmörgu 
gesta sem fögnuðu þessum 

tímamótum var óskatré sem 
nemendur unnu undir stjórn 
myndmenntakennara skólans. 
Verkið er samvinnuverkefni 
allra nemenda þar sem hver og 
einn útbjó platta úr leir og valdi 
sér eina ósk sem skrifuð var á 
plattann. Öllum plöttunum var 
svo safnað saman og myndar 
verkið Óskatré framtíðarinnar 
sem prýðir nú skólann. 

Boðið var upp á ýmis 
skemmti  atriði á sal skólans. 

Ný leiktæki voru tekin í notkun 
á afmælisdaginn og börnin 

nutu þess að leika sér úti í 
veðurblíðunni. 

Setbergsskóli fagnaði 30 ára afmæli
Glæsileg afmælishátíð og unglingadeildin safnaði fyrir drengi frá Got Agulu í Kenía

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

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, hoppum í 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
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Hún hring minn ber

Unglingadeild skólans var með kaffisölu og hlutaveltu og 
söfnuðu peningum til styrktar drengjunum frá Got Agulu, í 
Kenía sem stefna á Rey Cup knattspyrnumótið í sumar.


