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Þjóðhátíðardagurinn var 
einstaklega glæsilegur í Hafn
ar firði í góðviðrinu. Þjóð
búningaklætt fólk setti svip á 
hátíðina sem og víkingar sem 

settu svip á skrúðgönguna, 
síðasta dag Víkingahátíðar
innar á Víðistaðatúni. Gríð
arlega fjölmennt var í mið
bænum og sennilega hefur 

sjaldan eða aldrei verið fjöl
mennara í miðbænum en 
núna á þjóðhátíðardegi 
Íslend   inga sem fögnuðu 75 
ára lýðveldi.

Miðvikudagur 19. júní 2019   |   23. 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

Víkingar og þjóð bún
ing ar settu svip á 17. júní

Sjaldan verið fjölmennara í miðbænum

Stofnuð 1983

Sérlega fallegt og vel viðhaldið 
ein býlis hús á einni hæð með bílskúr 
og 4 svefnherb. Skjólgóður og gróinn 
garður með fallegum trjágróðri.

Björt og glæsileg 3ja herbergja íbúð 
við Strandgötu í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Sérinngangur á neðri 
hæð. Byggingarár 2016.

Glæsileg 3ja herbergja endaíbúð á  
2. hæð í nýlegu lyftuhúsnæði við 
Norðurbakkann. Stæði í bílahúsi og 
geymsla í sameign. Fallegt útsýni.

SVÖLUHRAUN 12

178,6  m² 77,5 millj. kr. 93,8 m² 48,9 millj. kr. 113,4 m² 53,7 millj. kr. 

STRANDGATA 19B NORÐURBAKKI 5
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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

22
Fáðu frítt Ratleikskort 
og njóttu sumarsins í 
bráðskemmtilegum leik.
Kortin fást á sundstöðum, 
bókasafni, Fjaraðkaupum og víðar.

BJARKARVELLIR 1B 
OPIÐ HÚS

Í dag, miðvikudag, 19. júní 
kl. 17.30-18.  Sjá bls. 2

Á Víðistaðatúni fór saman þjóðleg hátíð og þjóðhátíð á 75 ára afmæli lýðveldisins.

Fleiri myndir á fjardarfrettir.is

Fjölskyldudagur í Höfðaskógi
Þann 22. júní efna Skógræktarfélag Hafnarfjarðar og Íshestar til 
samverustundar í hinum fallega Höfðaskógi við Hvaleyrarvatn.
Kl. 14  Guðni Gíslason kynnir Ratleik Hafnarfjarðar
Kl. 14.15-15.15  Skógarganga undir leiðsögn Árna Þórólfssonar.
Kl. 14-15  Krakkar fá að fara á bak í gerðinu hjá Íshestum, Sörlaskeiði 26.
Kl. 14:30-16  Ratleikur í Höfðaskógi.
Kl. 16:15  Úrslit í ratleik.
 Óvæntar uppákomur við Þöll!

www.skoghf.is

v/Kaldárselsveg 555 6455 - 894 1268

Laugardaginn 22. júní kl. 14-16.15

http://www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Góða veðrið hefur greinilega 
góð áhrif á fólk. Fleiri eru á ferli 
úti, glaðværir og ánægðir með 
veðurblíðuna sem svo óvænt 
hefur komið og er mikil and
stæða við rigningarsumrið á síð

asta ári. Veðrið hefur leikið við þá sem staðið hafa 
fyrir hátíðum utanhúss, rigningavanir úr Krýsuvík 
héldu skátar Vormót sitt við Hvaleyrarvatn í 
einmunablíðu og hlauparar sólbrunnu í Hvíta
sunnu hlaupi Hauka. Víkingarnir hafa nýtt tjöldin til 
að verjast sólinni en Víðistaðatúnið er gult og 
grætur þurrkinn og enginn hefur gefið því 
nauðsynlegan vökva. Þjóðhátíðargestir voru gríðar
lega fjölmennir í miðbæ Hafnarfjarðar og nutu góða 
veðursins og líklega er langt síðan álíka fjöldi hefur 
tekið þátt í þjóðhátíð í Hafnarfirði.

Hátíðin fór vel fram, fjölbreytt framboð af 
skemmtun og afþreyingu með ýmsum nýjungum. 
Fólk stóð ekki í sömu sporunum á Thorsplani eins 
og stundum áður og var fólk á röltinu á milli staða 
en dagskrá var á Strandgötunni, frá Lækjargötu að 
Reykjavíkurvegi. Þá var opið í Byggðasafninu og 
Víkingahátíðin var á Víðistaðatúni. Þá var Austur
götuhátíðin vel sótt en finna mátti fyrir þreytu 
íbúanna að standa að henni og var hún minni í 
sniðum en áður og nær eingöngu sölubásar. Vonandi 
ná íbúar gleði sinni á ný eða að boltinn færist á 
Hverfisgötuna. Helst saknaði maður menningar
viðburða við götuna og kannski ætti það að vera 
hluti af skipulagi þjóðhátíðarinnar.

En allir voru glaðir og maður var manns gaman 
eins og sagt var forðum. Ekki er hægt að biðja um 
meira.

Það var við fögnuð margra þegar ný úsýnisskífa 
var sett upp á Helgafelli. Þangað fara tugþúsundir 
manna á hverju ári og njóta útiverunnar, um  hverf
isins og útsýnisins. Þrátt fyrir ört vaxandi útiveru 
bæjarbúa er lítið gert í að laga gönguslóða eða setja 
upp merkingar. Víða eru gönguslóðar illa farnir eftir 
hesta og mótorhjól en einnig er átroðningur 
göngufólks mikill og breiðist yfir stærra svæði en 
þörf væri á ef mótaðir væru betri göngustígar. Á 
öðrum stöðum er göngufólki jafnvel gert erfiðara 
um vik að komast að upplandinu með lokunum og 
jafnvel bómum þvert yfir malbikaðar götur í 
bæjarlandinu. Bætum aðstöðu göngufólks!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 23. júní

Hjólreiðamessa
í Hafnarfirði og Garðabæ

Komið við í Víðistaðakirkju kl. 11
Stund í kirkjunni og hressing í safnaðarsal.

Sjá nánar 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

Jónsmessugleði Grósku verður haldin í ellefta sinn 
á fimmtudaginn kl. 19.3022. Eins og endranær verða 
fjölbreytileg listaverk til sýnis við Strandstíginn í 
Sjálandshverfi Garðabæjar. Auk félaga úr Grósku, 
myndlistarfélagi Garðabæjar, koma gestalistamenn 
frá Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík og Blönduósi. 
Sýnd verða málverk á striga, innsetningar og önnur 
verk og hægt verður að fylgja fjölbreytilegum þráðum 
því þemað er að þessu sinni „Þræðir“.

Jónsmessugleði Grósku teygir sig inn í Jónshús til 
málverkasýningar eldri borgara og til ungu lista
mannanna í Skapandi sumarstarfi sem sýna vestast 
við Strandstíginn og verða líka með önnur listatriði. 

Ungir sem aldnir láta ljós sitt skína enda er 
Jónsmessugleði fyrir fólk á öllum aldri. Auk sjálfrar 
sýningarinnar verða margir skemmtilegir listviðburðir 
á dagskrá, svo sem söngur, tónlist, leiklist og fleira og 
Gróska býður upp á veitingar. Að venju lýkur 
Jónsmessugleði Grósku svo með óvæntum gjörningi 
kl. 22.

Grósku hefur tekist að festa sig í sessi í menningarlífi 
Garðabæjar svo um munar með árvissum og ein

stökum viðburðum og hlaut nýlega viðurkenningu á 
Menningaruppskeruhátíð Garðabæjar fyrir merkt 
framlag til menningar og lista. 

Fólk er hvatt til að fjölmenna og gera einkunnarorð 
Jónsmessugleði að sínum með því að gefa, gleðja og 
njóta.

Jónsmessugleði á 
Strandstígnum í Garðabæ

Eva Bryndís 
lögð af stað

ArkarinnEva er lögð af stað í göngu í kringum 
landið og hvetur fólk til að heita á hana og styðja 
þannig við Barnaspítalann en bróðir Evu Bryndísar er 
langveikur með hjartagalla og liggur á spítalanum. 
Hún lagði af stað kl. 9 á sunnudag og fylgdu henni 
hópur fyrsta spölinn og sumir ætluðu að ganga með 
henni allan daginn.

Áheitareikningur: er 0545141153 kt. 2908022290
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BJARKARVELLIR 1B – OPIÐ HÚS
Í dag, miðvikudag, 19. júní kl. 17.30 til 18

Nýleg, vönduð þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi. Sér inngangur af svalagangi. 
Mjög vel staðsett fremst í Vallahverfinu. Íbúðin er skráð 69,9 m² m/ geymsluherbergi með 
glugga innan íbúðar sem getur nýst sem þriðja herbergið. — Verð: 38,9 millj. kr.

Nánari uppplýsingar veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteignasali hjá Hraunhamri í síma 892 9694
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Ein fjölmennasta þjóðhátíð í Hafnarfirði í áratugi! – Svipmyndir

Fleiri myndir má sjá á www.fjardarfrettir.is
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Ein fjölmennasta þjóðhátíð í Hafnarfirði í áratugi! – Svipmyndir

Fleiri myndir má sjá á www.fjardarfrettir.is
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Stóra tækifærið
Á komandi áratugum eru fyrir

sjáanlegar miklar breytingar í sam
göngum í lofti og á láði. 

Stjórnvöld hafa fyrir þó nokkru síðan 
opinberað þá sýn sína að þau hyggist 
byggja nýjan flugvöll undir kennslu, 
æfinga og einkaflug í nágrenni höfuð
borgarsvæðisins. Einn álitlegasti stað
ur inn fyrir slíkan flugvöll er við 
Hvassa hraun. Í kjölfarið hefur einnig 
einhver skoðun farið fram á því hvort 
endurskoða eigi kostnaðarsamar 
breytingar á Keflavíkurflugvelli eða að 
byggja upp nýjan alþjóðaflugvöll á 
Hvassahrauni. 

Á sama tíma gerist það að skip verða 
sífellt stærri og engar hafnir á Íslandi 
eru tilbúnar til þess að þjónusta djúprist 
risaskip. Einn hagkvæmasti kostur 
stórskipahafnar fyrir Suðvesturhornið 
er að Óttarstöðum, handan Straums
víkur, steinsnar frá Hvassahrauni. 

Besta leiðin til að spá fyrir um 
framtíðina er að skapa hana. Hafnar
fjörður er í dauðafæri til að verða mið
punktur alþjóðlegrar verslunar, við
skipta og flutninga fyrir landið allt með 
samtengdri alþjóðahöfn og flugvelli. 

Svona risaverkefni gerast þó ekki að 
sjálfu sér. Ef þessi tækifæri eiga að 
raungerast, öllum landsmönnum til 
hagsbóta, þurfa bæjaryfirvöld að taka 
frumkvæði í málinu, hafa skýra afstöðu 
og róa að því öllum árum að gera 
aðstæður hér í bænum þannig að erfitt 
verði að horfa framhjá okkur þegar 
ákvarðanir verða teknar. 

Það er í raun samkeppnishæfni alls 
landsins sem er undir þegar möguleikar 
eru á því að stytta ferðina frá flugstöð 
að miðborg um meira en helming. 
Höfuð borgarsvæðið færi að líkjast 
borgum sem eru hvað fremstar í heimi 
í tengingum flugstöðvar til miðborga, 
eins og Kaupmannahöfn þar sem 
einung is 15 mínútna ferð er frá Kastrup 
til Kongens Nytorv.

Flugvellir skapa um það bil 1.000 
störf fyrir hverja milljón farþega í 
áætlanaflugi. Það sýnir glögglega 
hversu stórt tækifæri er um að ræða, allt 

eftir því hversu langt fram í tímann er 
horft. Atvinnutengd tækifæri eru fjölda
mörg: bílaleigur, ferðaþjónusta, 
vöruflutningar, vinnsla á ferskum fiski í 
flug og margt fleira má telja til.

Ákvarðanir dagsins í dag móta 
samkeppnishæfni Hafnarfjarðar í 
framtíðinni. Ráð er ekki nema í tíma sé 
tekið. Við í Viðreisn teljum skynsamlegt 
fyrsta skref að fá úttekt á efnahagslegum 
áhrifum flugvallar fyrir bæjarfélagið, 
nánar tiltekið hver áhrifin gætu verið á 
útsvarstekjur bæjarins og lóðatekjum. 

Eitt af hlutverkum bæjarstjórnar er að 
hugsa langt inn í framtíðina, greina 
tækifæri og gera sveitarfélagið eins vel 
í stakk búið og hægt er til að grípa 
gæsina þegar hún gefst. Það er auð
veldara að verða heppinn ef maður 
undir býr sig. Af þeirri ástæða kallar 
Viðreisn í bæjarstjórn eftir betri upp
lýsingum þannig að bæjarbúar, em 
bættismenn og kjörnir fulltrúar geti 
betur myndað sér skoðun á þessu 
mögu lega stærsta hagsmunamáli 
Hafnarfjarðar á næstu 20 árum. 

Framtíðin hefst í dag.
Jón Ingi er oddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar
Óli Örn er varaáheyrnarfulltrúi 
Viðreisnar í skipulags- og 
byggingaráði.

Óli Örn  
Eiríksson

Jón Ingi 
Hákonarson

Sigurjón Ólafsson, 50 ára Haf nfirð
ingur, hefur verið ráðinn sviðsstjóri á 
nýju sviði þjónustu og þróunar hjá 
Hafnarfjarðarbæ. Sigurjón hefur frá 
árinu 2013 rekið sitt eigið fyrirtæki, 
Fúnksjón vefráðgjöf, auk þess að starfa 
sem aðjúnkt í vefmiðlun við Háskóla 
Íslands. Fyrir þann tíma starfaði Sigur
jón sem deildarstjóri vef og netbanka 
Íslandsbanka, vef og kynningarstjóri 
hjá Háskóla Íslands og deildarstjóri 
vefdeildar hjá Kaupþing banka. Sigur
jón er með meistaragráðu í alþjóðlegum 
samskiptum.

Sigurjón hefur verið þátttakandi í 
stafrænni vegferð margra fyrirtækja og 
ekki síst opinberra fyrirtækja þar sem 
hann hefur stýrt stórum verkefnum og 
aðstoðað við að breyta stafrænni ásýnd 

og við að innleiða ný vinnubrögð og 
hugsunarhátt. Verkefni Sigurjóns síð
ustu misseri hafa sér í lagi snúið að 
notendamiðaðri hönnun og þróun 
notenda ferla.

Alls bárust 48 umsóknir um starf 
sviðsstjóra en 5 drógu umsókn sína til 
baka. Sigurjón mun hefja störf 1. ágúst.

Ráðinn í nýja stöðu sviðs
stjóra þjónustu og þróunar

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg þjónusta

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

Inger Steinsson

Rúnar Pálsson hlaut nýju nafnbótina 
og viðurkenninguna Hafnfirðingur til 
fyrirmyndar á toppi Helgafells sl. 
fimmtudag, þegar vígð var ný útsýn
isskífa Rótarýklúbbs Hafnar fjarðar. 

Rúnar fer nær daglega á fjallið og 
hefur til 22 ára séð um gestabókina á 
Helgafelli. Áætla má að Rúnar eigi í 
dag um 150 bækur með alls konar 
skemmtilegum kveðjum frá gestum og 
gangandi. 

Þegar Rúnar fékk hugmynd að því að 
setja gestabók á fjallið fékk hann 
þáverandi vinnuveitenda sinn, ÍSAL, til 
að smíða kassa utan um bókina. 

Fjölmargir koma á fjallið árlega og 
sagði Rúnar að eftir hrunið hafi um 16 
þúsund manns komið á fjallið á ári og 
hafði fjöldinn tvöfaldast á örfáum 
árum. Segist hann hættur að reyna að 
telja fjöldann í dag en fjallið er geysilega 
vinsælt hjá göngu og hlaupafólki.

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri 
afhenti Rúnari viðurkenningarskjal og 
150 þús. kr. ávísun til kaupa á næstu 
100 gestabókum og þakkaði honum 
fyrir hönd bæjarbúa.

Sjá má beina útsendingu frá 
athöfninni á fjallinu á Facebook síðu 
Fjarðarfrétta.

Hafnfirðingur til 
fyrirmyndar

Rúnar Pálsson hefur séð um gestabók á Helgafelli

Ungur Hafnfirðingur aðstoðar Rósu Guðbjartsdóttur bæjarstjóra og afhendir 
Rúnari ávísun og viðurkenningarskal frá Hafnarfjarðarbæ.

Rúnar Pálsson þakkaði heiðurinn og sagði frá skemmtilegri sögu á Helgafelli 
þegar erlendur maður bað hann um að taka myndir af sér og kærustu sinni, 
féll svo niður á hné og bað hennar.
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Hönnun 
& umbrot

hhus@hhus.is  |  stofnað 1990

KNATTSPYRNA: 
19. júní kl. 19.15, Akranes 

ÍA - Haukar,  1. deild kvenna

20. júní kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  Leiknir R., 1. deild karla

21. júní kl. 19.15, Kaplakriki 
FH  ÍR, 1. deild kvenna

23. júní kl. 19.15, Kaplakriki 
FH  KR, úrvalsdeild karla

24. júní kl. 19.15, Njarðvík 
Njarðvík - Haukar,  1. deild karla

25. júní kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar  FH, 1. deild kvenna

ÚRSLIT KARLA:
FH  Stjarnan: 22

Afturelding  Haukar: 12

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. 

Þú getur tekið þátt!

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�örð
ur

RAT-019

22

Markmiðið með leikn um er að hvetja til útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu landi upplands 
Hafnarfjarðar og um leið að vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum sem leynast í okkar næsta nágrenni.

Ratleikskortin má fá á sundstöðum, í bókasafninu, ráðhúsinu, bensínstöðvum, í Fjarðarkaupum,  
Altis, Músik og sport og víðar. Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

Stendur til 23. september

Ratleikur 
Hafnarfjarðar

Klofaklettur v/Hvaleyrarvatn „Gatið“ í Helgafelli Urðarás

Fjallið eina Selhöfði og Hvaleyrarvatn „Slunkaríki“
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Það var hátíðarstund á 
Helga   felli sl. fimmtudag og 
fjölmenni þegar Rótarýklúbbur 
Hafnarfjarðar vígði nýja út 
sýnis  skífu, eða hringsjá, sem 
klúbburinn hafði látið gera.

Veðrið lék við göngufólkið, 
næstum logn á fjallinu og sólin 
skein og fólk léttklætt.

Guðbjartur Einarsson, for
seti Rótarýklúbbs Hafnar fjarð
ar, ávarpaði gesta í upphafi. 
Sagði hann marga hafa lagt 
fram mikla vinnu við gerð 
skífunnar en hann þakkaði 
sérstaklega Rio Tinto á Íslandi 
fyrir styrk við verkefnið og 
vinnuframlag verkfræðistof
unnar Mannvits.

Tryggvi Jónsson, formaður 
samfélagsnefndar klúbbsins, 
sagði frá tilurð skífunnar og 
minntist föður síns Jóns Bergs
sonar, sem hafði verið í sömu 
stöðu og hann fyrir 33 árum 
síðan þegar Rótarýklúbbur 
Hafnarfjarðar gaf útsýnisskífu 
á Ásfjall. Sagði hann ýmis 
leyfi hafi þurft m.a. frá 
Umhverfisstofnun þar sem 
fjallið er á Reykjanesfólkvangi.

Því næst afhjúpuðu Guð
bjartur og Tryggvi útsýnis
skífuna sem sett er á land
mælingarstöpul. 

Á stöpulinn hefur verið 
komið fyrir skildi með erindi 
úr ljóði Tómasar Guðmunds
sonar, Fjallgangan, sem endar 

á orðunum: „..Landslag yrði 
lítils virði, ef það héti ekki 
neitt.“ Þótti það vel við hæfi 
við þessa upplýsingaskífu sem 
gefur fólki kost á að vita hvað 
fjöllin í kring heita.

Sr. Kjartan Jónsson, félagi í 
Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar, 

blessaði skífuna, Garðar 
Eiríks  son, umdæmisstjóri Rót
arý á Íslandi flutti stutt ávarp 
og sungin voru nokkur lög á 
fjallstoppnum.

MARGAR LEIÐIR Á 
HELGAFELL
Helgafell er að mörgu leyti 

magnað fjall, 338,85 m mó 
bergs  stapi sem myndaðist við 
eldgos undir jökli seint á síð
ustu ísöld. Auðveldasta leiðin 
upp á fjallið er úr norðaustri, 
við Valahnúkaskarð en einnig 
er vinsæl leið upp skarð NV í 
fjallinu en hún er brattari á 
köflum. Þá er mörkuð leið upp 
á fjallið úr vestri en einnig úr 
SA, brött leið en liggur í gegn
um stóran steinboga, „gat ið“

Beina útsendingu frá athöfn
inni má sjá á Facebook síðu 
Fjarðarfrétta og fleiri myndir 
má sjá á fjardarfrettir.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

Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar setti upp 
útsýnisskífu á bæjarfjallinu, Helgafelli

Mörg þúsund manns koma á fjallið á hverju ári og útsýnisskífa því kærkomin fyrir fróðleiksfúsa

Fjölmennt var við vígslu útsýnisskífunnar á Helgafelli.

Guðbjartur Einarsson, forseti 
Rótarý klúbbs Hafnarfjarðar.

Tryggvi Jónsson og Guðbjartur Einarsson afhjúpa skífuna við fögnuð viðstaddra.

Skífunni er haganlega komið fyrir ofan á landmælingarstöpli 
og hækkað er í kringum hann svo skífan sé í þægilegri hæð.

Fjölmörg kennileiti má finna með hjálp úsýnisskífunnar.
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