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Kerhraunsfréttir 

Efni: 

• Vatnið Vatnið Vatnið Vatnið ———— 1 1 1 1    

• Vegurinn  Vegurinn  Vegurinn  Vegurinn  ---- 2  2  2  2     

Kæru Kerhraunarar! 

 
Vatnslaust var um helgina. 

 
Eigandi vatnlagnar í Kerhrauni er fjölskylda  

Jóns heitins Loftssonar. 
 
Til þess að reyna að flýta fyrir því að JL láti lögnina af 

hendi til hreppsins verðum við að láta eigendur 
lagnarinnar finna fyrir okkur. 

 
Hringjum öll og kvörtum 

 
Þórarinn Jónsson, lögfræðinur JL  sími: 562 –2200 
 
Ásta Hávarðardóttir eignadi:         sími: 554-2535    
        gsm   892-1604 
 
Jón S Loftsson eigandi:    gsm  892-0045 



Kerhraunsfréttir 

Framkvæmdir í Kerhrauni 

Þeir sem vilja koma einhverju á framfæri í Kerhraunsfréttum vinsamlegast sendi póst á gudrunmn@simnet.is 

Kæru Kerhraunarar! 
  
Allnokkrar kvartanir hafa borist stjórninni 
 
 Nokkuð hefur verið um framkvæmdir í Kerhrauninu undanfarið, fólk verið 
að taka grunna og fyrirsjáanlegt er að hús verða flutt á svæðið í nánustu 
framtíð. 
 
 Vegurinn á svæðinu er víða mjög illa farinn eftir mikla þungaflutninga og 
vegna ábendina sem stjórn félagsins hafa borist vill hún beina því til þeirra 
sem standa í framkvæmdum á svæðinu að þeim er skylt að laga veginn 
eftir sig að framkvæmdum loknum. Félagið mun ekki taka að sér að laga 
veginn eftir hvern og einn. Rétt er að taka fram að ef þeir sem í fram-
kvæmdum standa laga ekki veginn eftir sig að framkvæmdum loknum og 
skila honum eins og hann var fyrir framkvæmdir, sér stjórn félagsins sig 
knúna til að laga veginn á kostnað þeirra enstaklinga sem ollu 
skemmdunum. 
  
  Það liggur í hlutarins eðli að félagið getur ekki staðið í því að laga veginn 
eftir hvern og einn. Það er ekki sanngjarnt að þeir sem standa ekki í fram-
kvæmdum taki þátt í því að greiða fyrir lagfæringu á veginum í hvert 
skipti. Að framkvæmdum loknum getur það ekki verið mikið mál að laga 
veginn og nýta þær þungavinnuvélar sem á svæðinu eru til þess að fram-
kvæmdum loknum. 
  

  Rétt er að taka fram í lokin að stjórn félagsins hefur ákveðið að ekki verði 
farið  í framtíðar  lagfæringar á veginum fyrr en  meiri byggð  hefur risið  á 
svæðinu. 
 
 
STJÓRNIN 


