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Hvaða mál brenna 
á Suðurnesjamönnum

Þingmenn Suðurnesja voru á ferðinni í síðustu viku að hitta kjósendur. Hvaða mál eru það helst sem brenna á Suðurnesjamönnum 
þessa dagana. reykjanes leitaði til fjögurra þingmanna Suðurnesja til að fá svör við þeirri spurningu. Svörin eru í blaðinu í dag.

ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
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Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.

BÍLDSHÖF‹A 14  •  110 REYKJAVÍK  •  SÍMI 587 7000  •  WWW.GASTEC.IS

PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ

Grillbarinn 
er nýr skyndibitastaður
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Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta. ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Verulega skiptar skoðanir eru um það meðal landsmanna hvort það sé 
bóta fyrir landsmenn að ganga í ESB eða halda sig utan við bandalagið.
Hart hefur verið tekist á um þetta mál og er enn.Eins og allir vita erum 

við umsóknarríki um aðild að ESB,þótt umsóknin sé nú á ís. 

Utanríkisráðherra hefur boðað tillögu á Alþingi þess eðlis að umsóknin verði 
formlega dregin til baka. Forystumenn Samfylkingarinnar boða hávaða og 
læti komi þessi tillaga fram.

Samfylkingin virðist vera með aðild að ESB sem stóra málið og innganga Ís-
lands í bandalagið leysi flest okkar mál. Sól og gleði ásamt almennri velmegun 
verði þá um ókomna framtíð á Íslandi.Margir sjá þetta ekki fyrir sér enda lítið 
jákvætt að gerast á Evrusæðinu um þessar  mundir.

Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa líst því yfir að þeir séu á 
móti að Ísland gangi í ESB. Er þetta þá eitthvað vandamál? Jú,vandamálið er 
að menn sögðu að þjóðin ætti að kjósa um áframhaldandi viðræður.Forysta 
Sjálfstæðisflokksins lofaði þessu mjög sterkt. Mikill meirihluti Sjálfstæðismanna 
er á móti aðild,en þeir Sjálfstæðismenn sem eru fylgjandi segja að standa verði 
við þetta loforð um þjóðaratkvæðagreiðlsu.

Þeir sem vilja halda áfram viðræðum segja að við verðum að fá að kíkja í 
pakkann. Nú hefur það marg oft verið upplýst að ekkert sé til sem heitir að 
kíkja í pakkann. Annað hvort erum við að sækja um aðild eða ekki. Við fáum 
ákveðinn tíma til að aðlaga okkur að regluverki ESB. Með inngöngu erum við 
að afsala okkur ýmsum réttindum um eigin ákvarðanatöku.

Það var vilji Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma að spyrja ætti þjóðina að því 
hvort Ísland ætti að sækja um aðild að ESB eða ekki. Sú spurning er enn í fullu 
gildi. Eina vitið er að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu og spyrja kjósendur. Vilt 
þá að Ísland gangi í ESB?

Stjórnmálamenn tala á góðum stundum um íbúalýðræði og þjóðaratkvæð-
greiðslur.Það er mjög eðlilegt að kjósendur taki nú ákvörðun um það hvort 
við viljum ganga til alvöru viðræðna við  eða ekki.Kjósendur eru fullfærir um 
að meta hvort þeir segja Já eða Nei við spurningunni.

Fimmtíu og fimm eru á biðlista
Eitt af stóru málunum hér á Suðurnesjum er staða öldunarmála. Það eru núna 
55 á biðlista eftir hjúkrunarrými. Þetta eru gildar umsóknir sem farið hafa í 
gegnum vistunarmat. Félag eldir borgara á Suðurnesjum undir forystu Eyjólfs 
Eysteinssonar hefur bent á það um langt skeið að nauðsynlegt sé að vinna að 
úrbótum í málinu. Bent hefur verið á að húsnæði Garðvangs er ónotað. Vinna 
verður að því koma þeirri stofnun í gagn á ný . það eitt og sér er ekki nægjanlegt 
til að leysa vandann til frambúðar. Sveitastjórnarmenn á svæðinu verða að vinna 
að sameiginlegri lausn og knýja ríkisvaldið til að aðgerða. Það gengur  ekki að 
55 séu á biðlista eftir hjúkrunarrými og  mun fara fjölgandi. Aðgerða er þörf.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Vilt þú að Ísland 
gangi í ESB?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 5. mars 2015.NÆSTA BLAÐ

Hreint mataræði

Girnilegar og saðsamar uppskriftir, 
fræðsla, hvatning og ráð
Þrjár vikur – og lífið verður enn betra!

Bókin Hreint mataræði eftir Dr. 
Alejandro Junger er komin 
út. Hér mætast vestrænar og 

austrænar lækningar og árangurinn 
er sannarlega magnaður. 

Hreint mataræði hefur setið 
mánuðum saman á metsölulista New 
York Times, enda boðar hún lausnir 
sem eru viðurkenndar, bæði hjá fag-
fólki og þeim sem reynt hafa. 

Hreint mataræði er aðferð sem hægt 
er að nota til að endurbyggja sig, jafnt 
líkamlega og andlega. Þessi þriggja 
vikna áætlun er gerð með þarfir önnum 
kafins fólks í huga; einföld og hagnýt 
afeitrun sem hentar daglegum þörfum 
okkar og athöfnum. Hin náttúrulega 
hæfni líkamans til að hreinsa sig vaknar 
og áhrifin láta ekki á sér standa. 

Girnilegar og saðsamar uppskriftir, 
fræðsla, hvatning og ráð. Þrjár vikur – 
og lífið verður enn betra!

Höfundurinn, Alejandro Junger, 
lauk námi í hjartalækningum í New 
York og lagði eftir það stund á aust-
rænar lækningar á Indlandi. Nánari 
upplýsingar um hann má finna á www. 
cleanprogram.com. 

Nanna Gunnarsdóttir og Guðrún 
Bergmann íslenskuðu. 

Ég hef prófað marga afeitrunarkúra, 
en Hreint mataræði er sá langbesti. Lík-
amleg og andleg orka óx jafnt og þétt 
á þeim þremur vikum sem ég fylgdi 
uppskriftum og leiðbeiningum bókar-
innar. Það er engu líkara en kroppurinn 
hafi náð að endurnýja sig á þessum 
stutta tíma – og það besta var að ég 
fann aldrei til svengdar. 

Ef þú nýtir þér Hreint mataræði 
færðu fljótlega hrós fyrir skínandi húð 
og flottan vöxt, en það er bara byrjunin. 
Það sem mestu máli skiptir er að lík-
aminn endurheimtir eiginleika sína til 

að heila sig, jafnvægi kemst á insúlínið 
og lifrin nær að hreinsast. 

Ukulele
Í mars og apríl býður Tónlistarskóli 

Sveitarfélagsins Voga upp á námskeið 
þar sem nemendur, 6-16 ára, geta lært 
að spila á Ukulele. Kennt verðu á mið-
vikudögum, strax eftir að skóla lýkur og 
verður fyrsti tíminn 4. mars og sá síðasti 
22. apríl. Miðað er við 8 nemendur í hóp. 

Ukulele er 4ra strengja hljóðfæri, 
lítur út eins og lítill gítar og því létt og 
meðfærilegt. Það er ódýrt og tiltölulega 
auðvelt að ná tökum á því og góður 
grunnur fyrir gítarnám. 

Námskeiðið tekur 8 vikur, 1 tími á 
viku og kostar 19.000 kr. 

Nánari upplýsingar og skráning hjá 
Dísu ritara frá kl.7: 30-15: 30 fyrir 25. 
febrúar. 

Landsamband eldri borgara 
mótmælir úthlutun Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra 
Neðangreind ályktun var sam-

þykkt á fundi stjórnar Land-
sambands eldri borgara 10. 

febrúar 2015: 
„Landssamband eldri borgara mót-

mælir því harðlega að fjármagn Fram-
kvæmdarsjóðs aldraðra verði notað til 
þess að greiða rekstur hjúkrunarheim-
ila. Aðalmarkmið sjóðsins er að stuðla 
að fjölgun hjúkrunarheimila. Neyðar-
ástand er að skapast vegna vöntunar 
á hjúkrunarrýmum, á höfuðborgar-
svæðinu, Suðurnesjum og víðar á 
landinu. Ástandið á enn eftir að versna 
ef ekkert er að gert, þar sem áætlanir 
gera ráð fyrir mikilli fjölgun þeirra sem 
verða að leita eftir þjónustu og geta 
ekki bjargað sér lengur heima hjá sér 
vegna veikinda. Samfélagið allt verður 
að bregðast við vandanum nú þegar 
með gerð áætlunar um fjölgun hjúkr-
unarrýma til að mæta áætlaðri þörf á 
næstu árum. Brýnt er að sveitarfélög 
og ríki standi saman að gerð slíkrar 
áætlunar ásamt Landssambandi eldri 
borgara“

Síðustu ár hafa tekjur Framkvæmda-
sjóðsins verið nefskattur sem lagður 
hefur verið á skattgreiðendur frá 

sextán ára aldri til sjötugs. Gjaldið var 
á síðasta ári 9.911 kr. á hvern gjald-
greiðanda eða um það bil 1.7 miljarðar 
árið 2013. 

Mikill hluti tekna sjóðsins hafa 
farið til þess að greiða annað en stofn-
kostnað hjúkrunarheimila þrátt fyrir 
að megintilgangur sjóðsins sé að stuðla 
að fjölgun hjúkrunarrýma. 

Nú stefnir í neyðarástand þar sem að 
þeim sem verða að dvelja á stofnunum 
og geta ekki verið heima hjá sér fjölgar 
mjög, sérstaklega hér á Suðurnesjum. 

Til þess að leysa bráðavanda á 

Suðurnesjum þarf að gera lagfæringar 
og breytingar á Garðvangi og opna þar 
hið fyrsta hjúkrunarheimili fyrir 15 til 
16 eldri borgara. 

Til framtíðar verða sveitarfélögin á 
Suðurnesjum að sameinast um áætlun 
um uppbyggingu hjúkrunarheim-
ila og fjölgun hjúkrunarrýma fyrir 
sjúka aldraða í Hjúkrunarumdæmi 
Suðurnesja. 

Eyjólfur Eysteinsson
Gjaldkeri Landsambans eldri borgara 

Formaður Félags eldri borgara á 
Suðurnesjum



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Mishá fasteignagjöld 
sveitarfélaganna
Reykjanes kannaði hvernig 

þremur þáttum fasteigna-
gjalda er háttað í sveitarfé-

lögun. Spurt var um gjöld á einbýl-
ishúsi, þar sem fasteignamatið er 30 
milljónir króna. 
1. Hvað þarf að greiða mikið í fast-

eignagjöld af einbýlishúsi í þínu 
sveitarfélagi sem er að fasteignmati 

kr. 30 milljónir. (fasteignaskattur, 
holræsagjald, sorphirðugjöld)

2. Hve háan afslátt fá hjón sem bæði 
eru eftirlaunaþegar og hafa sam-
tals 5 milljónir í árstekjur mikinn 
afslátt. 
Til viðbótar þurfa íbúðareigendur 

að greiða vatnsskatt og lóðarlegu. Við 
tókum það ekki með í þetta sinn.

Kirkjur á 
Suðurnesjum
Á morgun 20. febrúar er Léttur 

föstudagur á Nesvöllum kl.14: 
00. Hörður Gíslason mun þar vera 
með erindi um kirkjur á Suðurnesjum. 
Kaffihúsið opið. Allir velkomnir. 

Grindavík:

Menningarvikan 
verður 14. -22. mars - 
Viltu vera með í fjörinu? 
Athygli er vakin á því að frí-

stunda- og menningarnefnd 
hefur samþykkt að hin ár-

lega Menningarvika verði að þessu 
sinni 14 - 22. mars nk. Þetta verður 
í sjöunda sinn sem Menningarvikan 
verður haldin og að þessu sinni verður 
hún með alþjóðlegu ívafi þar sem 
markmiðið er að sýna þá fjölbreyttu 
flóru mannlífs sem er í Grindavík. 

Jafnframt hefur verið ákveðið að 
setja á laggirnar fjölmenningarund-
irbúningshóp til að aðstoða við ver-
kefnið. Þess má geta að vinabærinn 
Piteå ætlar að senda listafólk til 
Grindavíkur til að taka þátt í menn-
ingarvikunni, bæði tónlistarfólk og 
listmálara. Þá mun bókasafnið vera 
með sérstaka fjölþjóðlega dagskrá í 
mennigarvikunni. 

Þá er auglýst eftir tilnefningum til 
Menningarverðlauna 2015. Óskað er 
eftir tilnefningum á netfangið thor-
steinng@grindavik.is

Grindvíkingar, fyrirtæki, stofnanir, 
þjónustuaðilar og allir þeir sem hafa 
áhuga á menningu eru hvattir til þess 
að skipuleggja menningarviðburði í 
þessari skemmtilegu viku. 

Til þess að komast í auglýsta dag-
skrá Menningarvikunnar þarf að 
senda upplýsingar um viðburðinn á 
thorsteinng@grindavik.is, í síðasta 
lagi 25. febrúar nk. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri 
frístunda- og menningarsviðs á net-
fangið thorsteinng@grindavik.is eða 
í síma 420 1100. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Þjóðleg á Þorrablóti
Þau voru aldeilis flott, fín og þjóðleg á 

Þorrablóti Félags eldri borgara, sem 
fram fór á Nesvöllumn 7. febrúars s.l. 
Úlfar, Halldóra, Elías og Kolbrún Bára. 

Grindavík
Fasteignaskattur 108.000
Holræsagjald 30.000
Sorpgjöld 37.435
Samtals; 175.435 krónur
Hjón með tekjur kr.  5.000.000 fá í 
afslátt að fjárhæð 103.500 kr.

Sandgerði
Fasteignaskattur 0,5% kr. 150.000
Holræsagjald 0,4% kr. 120.000
Sorphirðugjald kr. 14.225
Sorpeyðingargjald kr. 23.210
Samtals kr. 307.435
20% afslátt fengju þessi eldri borg-
ara hjón af fasteignaskatti. 

Garðvangur

Fylgja á 
samþykkt-
inni eftir
Á fundi bæjarstjórnar 
Garðs 4. febrúar s.l. var 
eftirfarandi samþykkt 
samhljóða

Í fundargerð 95. fundar Þjónustu-
hóps aldraðra á Suðurnesjum 

kemur fram að 50 einstaklingar á 
Suðurnesjum séu á biðlista eftir 
hjúkrunarrýmum. Bæjarstjórn 
Garðs vísar í eftirfarandi samþykkt 
aðalfundar DS þann 28. apríl 2014: 
„Aðalfundur DS samþykkir að stjórn 
DS vinni að því í samstarfi við að-
ildarsveitarfélög DS að heimildir 
fáist fyrir fjölgun hjúkrunarrýma 
á Suðurnesjum. Jafnframt að leitað 
verði eftir því við heilbrigðisráðherra 
að fjármagn fáist sem allra fyrst til 
nauðsynlegra endurbóta á Garð-
vangi þannig að þar verði rekið 15-
20 rúma hjúkrunarheimili.“

Bæjarstjórn Garðs skorar á stjórn 
DS að hefja nú þegar vinnu við að 
fylgja þessari samþykkt aðalfundar 
DS eftir, enda liggur fyrir að sam-
kvæmt fundargerð Þjónustuhóps 
aldraðra á Suðurnesjum er mikil og 
knýjandi þörf fyrir mun fleiri hjúkr-
unarrými en nú eru heimildir fyrir. 

Grindavík:

Hjartastuðtæki 
í allar stofnanir
Vinnuverndarnefnd leggur 

til að Grindavíkurbær sam-
þykkti að hjartastuðtæki 

verði komnar í allar stofnanir Grinda-
víkurbæjar í árslok 2020. Jafnframt að 
Grindavíkurbær bjóði starfsfólki sínu 
upp á námskeið í skyndihjálp með-
höndlun hjartastuðtækja með reglu-
bundnum hætti og að fræðsla verði í 
Grunnskóla Grindavíkur um skyndi-
hjálp fyrir nemendur, á hverju skólaári. 

Bæjarráð felur Vinnuverndarnefnd 
að kostnaðarmeta tillöguna og koma 
henni á framfæri við gerð næstu fjár-
hagsáætlunar fyrir árin 2016- 2019.

Vogar
Í Vogum er fasteignaskattur 
0,5% af fasteignamati. Af húsi 
sem er 30 m. kr. að fasteigna-
mati er fasteignaskatturinn því 
kr. 150.000

Holræsagjald er 0,19% af fast-
eignamati. Af húsi sem er 30 m. kr. 
að fasteignamati er holræsagjaldið 
því kr. 57.000

Sorphirðugjald pr. sorptunnu er kr. 
14.900 (flestir eru með eina tunnu)

Sorpeyðingagjald á hvert fast-
eignanúmer er kr. 23.170. 

Samtals 245.610 krónur
Við þetta má svo bæta að flestir 

greiða lóðarleigu, sem er 
1,4% af fasteignamati lóðar 
og vatnsgjald sem er 0,19% 

af fasteignamati. 
Saman mynda framangreind 

gjöld fasteignagjöld í sveitarfélaginu. 
Afsláttur af fasteignaskatti fyrir 

hjón sem hafa tekjur á bilinu 3.4 - 5,7 
m. kr. er 25%. Afslátturinn er einungis 
veittur af fasteignaskattinum, ekki af 
öðrum fasteignagjöldum. 

Gjaldskráin í heild sinni er á vef 
sveitarfélagsins http: //vogar.is/reso-
urces/Files/638_Gjaldskra_%202015. 
pdf

Reykjanesbær
Í Reykjanesbæ er fasteignaskattur 
íbúða 0,5% af fasteignamati. Af 
fasteign sem metin er á 30 milljónir 
króna þarf eigandi því að greiða 
150 þúsund krónir í fasteignaskatt 
á ári. Holræsagjald er 0,17% af fast-
eignamati sem í þessu dæmi er 51 
þúsund krónur. Sorphirðugjald er 
14.225 krónur á hverja fasteign og 
sorpeyðingargjald 23.210 krónur. 

Samtals 238.435 krónur
Hjón sem bæði eru efirlaunaþegar 

og hafa samanlagt 5 milljónir í árs-
tekjur fá 50% afslátt af fasteignaskatti 

á árinu 2015. 
Rétturinn til 
lækkunar nær 
til einstaklinga 
sem eru 67 ára og 
eldri. Miðað er við 
almanaksárið þegar 67 
ára aldri er náð. 

Gjaldskrá Reykjanesbæjar má 
nálgast í heild sinni á upplýsinga-
vef bæjarins, www. reykjanesbaer.
is/stjornkerfi/fjarmal-og-rekstur/
gjaldskra 

Garður
Fasteignaskattur 0,4% 120.000 kr.

Holræsagjald 0,15% 45.000 kr.
Sorphirðugjald 14.225 kr.
Sorpeyðingargjald 23.210 kr.
Samtals kr. 202.435
Eldri borgarar hjón með árstekjur 
5 milljónir

Afsláttur fasteignaskattur  49.200 kr.
Afsláttur holræsagjald 18.450 kr.
Afsláttur samtals 67.650



Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 87.920,-
Verð áður kr. 109.900,-

Þvottavél
Lavamat 60460FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 95.920,-
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 75470FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

Þvottavél
Lavamat 75670FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

fyrir heimilin í landinu
Þvottadagar
Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

LOKADAGAR

Hafa skal það sem betur hljómar

H6675 lÍNaN
UHD-LED SJÓNVARP · 600 Hz. 
· Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · USB afspilun 
· Gervihnatta (DVB-S2) og 
DVB-T2 móttakarar. · Micro 
Dimming · 4x HDMI

55” 269.900,-

H6475 lÍNaN
LED sjónvarp - 400 Hz - 3D 
SMART tv með þráðlausu neti.

55” 249.900,-
65” 449.900,-

HU6905 lÍNaN 
UHD-LED sjónvarp · 200 Hz · 

3840x2160 (4K) · smart TV með 
þráðlausu neti SMART TV ·· USB 

afspilun · UHD upscale · Gervihnat-
ta (DVB-S2) og DVB-T2 móttakarar. 

· 4x HDMI

50” 219.900,- 

FLOTT VERÐ & VEGLEG TILBOÐ

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HafNargötU 25 · reykjaNesbæ · sÍmi 530 2800 · ormsson.is
opið virka daga kl. 10-18 · laUgardaga kl. 11-15
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Loðnan að þvælast 
fyrir Norðurlandinu
Febrúar byrjaði mjög vel.  Það 

gaf vel til róðra fyrstu þrjá dag-
anna enn síðan kom ansi langt 

og mikið stopp vegna mikillar brælu.  
Núna þegar þetta er skrifað þá hafa 
bátarnir komist á sjóinn tvo daga í röð, 
og hefur veiðin hjá þeim verið mjög 
góð.  Lítum á smábátanna.  Addi Afi 
GK er kominn með um 18 tonn í 3 
róðrum,  Guðrún Petrín GK 10 tonn 
í 3, Stella GK 5 tonn í einni löndun á 
Skagströnd.  Birta Dís GK 8 tonn í 2.  
Daðey GK um 30 tonn í 4.  Daðey GK 
komst á sjóinn eins og hinir bátarnir 
eftir 6 daga brælutíð og fór þá austur 
frá Grindavík.  Gekk veiðin það vel 
að báturinn kom til Þorlákshafnar í 
það sem þeir kölluðu “ millilöndun” 
og fóru svo aftur út til að draga rest.  
Pálína Ágústdóttir GK var með 19,5 
tonn í fyrstu þrem löndunum sínum í 
febrúar, svo kom um viku brælustopp 
og það byrjaði með látum.  11 tonn í 
fyrsta róðri eftir brælu og deginuim 
eftir tæp 10 tonn.  

Muggur HU 30 tonn í 6, Gottileb 
GK 17 tonn í 3, Óli Gísla GK 28 tonn 
í 5.  Gulltoppur GK um 55 tonn í 8, 
Hafdís SU sem landar í Sandgerði 60 
tonn í 7.  Þar af kom báturinn með 12 
tonn fyrsta dag eftir brælutíð.   Gísli 
Súrsosn GK 45 tonn í 8, Óli á Stað GK 
50 tonn í 9.  Guðbjörg GK 28 tonn í 5, 
Andey GK 18 tonn í 3, og Katrín GK 
18 tonn í 4.  

Af stærri línubátunum þá hafa 
þeir lítið getað aðhafst vegna brælu.  

Páll Jónsson GK er kominn með 190 
tonn, Fjölnir GK 183 tonn, Sighvatur 
GK 178 tonn, Sturla GK 176 tonn, 
Ágúst GK 174 tonn, Tómas Þorvalds-
son GK 153 tonn , Valdimar GK 119 
tonn, allir eftir tvær landanir.  Jóhanna 
Gísladóttir GK kom með fullfermi til 
Grindavíkur því landað var úr bátnum 
138 tonnum.  

Fyrir bræluna þá var afli dragnóta-
bátanna mjög tregur.  Örn GK var þá 
með 14 tonn í aðeins fimm róðrum.  
Sigurfari GK var á sama tíma með 12 
tonn í 4, Benni Sæm GK 9,5 tonní 
3, Arnþór GK 9,3 tonn í 3 og Aðal-
björg RE 9,3 tonn í 3.  allir að landa í 
Sandgerði.  Þar er byrjaður nýr bátur 
á veiðum og er það Markús HF.  

Netaveiðin hefur gengið vel.  Sunna 
Líf KE sem er um 15 brl plastbátur 
fiskaði ansi vel í byrjun febrúar og 
kom  með 20 tonn í þremur róðrum.  
Af þeim róðrum var einn fullfermis-
túr því báturinn kom með 12 tonn 
að landi til Sanderðis sem allt var 
þorskur.  Af öðrum netabátum má 
nefna að Erling KE er kominn með 
86 tonn í 7.  Grímsnes GK 24 tonn 
í 3 og þar af 19 tonn í einni löndun .  
Gunnar Hámundarsson GK 20 tonn 
í 5 og þar af 11 tonn í einni löndun .  
Askur GK 14,5 tonn í 4, Maron GK 
14 tonn í 3, Hraunsvík GK 9 tonn í 2.

Af togskipunuim þá hefur Berglín 
GK landað 151 tonn í 3 , og hefur 
landað má segja ansi víða.  Á Ísafirði, 
Siglufirði og Eskifirði.  Vörður EA 130 

tonn í 2, Áskell EA 104 tonn í 2.  Soley 
Sigurjóns GK 70 tonn í einni löndun.  

Enn sem komið er hefur engri 
loðnu verið landað í Helguvík enda 
er loðna í einhverju rugli núna, því 
að hún er að fara allt aðra leið enn 
hún hefur gert.  Alveg síðan loðnu-
veiðar voru fyrst stundaðar fyrir um 
50 árum síðan þá hefur loðnan gengið 
þannig að hún fór að nálgast landið 
fyrir austfjörðum og færði sig síðan 
suður eftir alveg inn í Faxaflóa og að 
nokkru leyti í Breiðarfjörðinn.  Þar 
á þessum stöðum hryngdi hún og 
drapst síðan.  Núna ber svo við að 
loðan er þvælast fyrir norðurlandinu 
og veiddist vel af henni útaf Húsavík 
og hefur hún færst sig síðan nær 
vestfjörðum, og spurning hvort að 
hún komi bakdyrameginn af Faxa-
flóanum.  

Þetta gerir siglingu frá miðunum 
gríðarlega langa þar sem að enginn 
loðnuverkskmiðja er á öllu norður 
eða vesturlandinu.  Um 30 norsk 
loðnuskip hafa verið að veiðum 
hérna við land og landað hátt í 30 
þúsund tonnum af loðnu hérna.  Og 
talandi um Noreg þá má nefna að 
Sanderðingurinn Sævar Guðjónsson 
er kominn til Noregs og er tekinn við 
skipstjórn á norska bátnum Norliner.  
Norliner er samskonar bátur og faðir 
hans gerir út frá Sandgerði sem heitir 
Óli Gísla GK.  Hefur Sævari gengið 
ágætlega á Norliner og var með 55 
tonn í 11 róðrum.  Á sama tíma var 
Óli Gísla GK með 64 tonn í 16.  Núna 
í Febrúar þá hefur Norliner landað 
13 tonnum í 4 róðrum.  Þar hefur 
veðráttan verið að gera þeim lífið leitt 
eins og hérna heima á Íslandi.

Gísli R.

Aflafréttir

Heimanámsstefna 
Gerðaskóla
Á heimasíðu Gerðaskóli er birt 

hver heimanámsstefna skól-
ans er. Nemendur og foreldrar 

geta þar séð til hvers er ætlað varðandi 
heimanám og tafla yfir það hvað hver 
árgangur þarf að áætla mikinn tíma á 
viku til að sinna heimanámi. 

Það er stefna Gerðaskóla að setja 
fyrir heimavinnu. Það eru þrír hópar 
sem mynda skólasamfélagið í hverjum 
skóla; nemendur, starfsfólk skólans og 
foreldrar. Mikilvægt er að þessir hópar 
vinni vel saman að mótun skólasamfé-
lagsins. Menntun og velferð nemenda 
er sameiginlegt verkefni heimilis og 
skóla. „Foreldrar bera ábyrgð á því að 
börnin þeirra sinni því heimanámi 
sem skólinn og foreldrar hvers einstaks 
barns hafa orðið ásátt um og að frí-
stundastarf og annað starf utan skóla 
komi ekki niður á námi barnanna.“ 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur 
hluti 2011). 

Markmið með heimanámi er: 
· Að nemendur rifji upp, ígrundi og 

þjálfi það sem þeir hafa lært í skól-
anum. 

· Að auka sjálfstæði nemenda og 
ábyrgð á eigin námi. 

· Að þjálfa skipulagsfærni. 
· Að gefa foreldrum/forráðamönnum 

tækifæri til að taka þátt í og fylgjast 
með námi barna sinna. 
Áætlaður tími sem fer í heimanám: 
Það fer eftir aldri hve nemendur geta 

einbeitt sér lengi í einu og einnig er 
það einstaklingsbundið. Ef foreldrum/
forráðamönnum finnst fara óeðlilega 
mikill tími heimanám þá er mjög mik-
ilvægt að ræða málin strax við kennara 
og leita lausna. 
· 1. bekkur – 10-15 mínútur að með-

altali á dag, fimm daga vikunnar. 
· 2. -3. bekkur – 20-30 mínútur að 

meðaltali á dag, fimm daga vikunnar. 

· 4. -5. bekkur – 30-40 mínútur að 
meðaltali á dag, fimm daga vikunnar. 

· 6. -7. bekkur – 45-60 mínútur að 
meðaltali á dag, fimm daga vikunnar. 

· 8. -10. bekkur – 6 klukkustundir að 
meðaltali á viku. 
Þar fyrir utan er heimalestur, bæði 

í lestrarbókum og frjálslestrarbókum. 
Lestur er undirstaða alls náms og 

því er heimalestur afar mikilvægur 
og á að vera skemmtilegur. Til að ná 
góðum árangri í lestri er mjög mik-
ilvægt að barnið lesi upphátt heima 
alla virka daga. 

Hlutverk kennara, nemenda og 
foreldra/forráðamanna varðandi 
heimavinnu

Kennarar: 
· Setja fyrir og hafa eftirlit með að 

heimavinna sé unnin
· Fara yfir heimavinnu og gefa nem-

endum endurgjöf. 
· Sjá til þess að heimavinna sé við hæfi 

nemenda. 
Nemendur: 

· Ljúka við heimavinnu á tilsettum 
tíma. 

· Leggja sig jafn vel fram við 
heimavinnu og aðra skólavinnu hvað 
varðar frágang og viðleitni. 
Foreldrar/forráðamenn: 

· Fylgjast með og hjálpa barni sínu að 
ljúka við heimanám á réttum tíma. 

· Styðja við bakið á barni sínu og hvetja 
það áfram við skólanámið. 

· Láta kennarann vita ef heimavinna 
er ekki við hæfi nemenda (til dæmis 
of létt/of erfið). 
Upplýsingar um heimanám: 

· Kennarar færa alla heimavinnu 
inn á Mentor. Þeir nemendur sem 
ekki hafa aðgang að Mentor skrá 
heimavinnu í skóladagbók eða fá 
heimanámsáætlun vikunnar útprent-
aða hjá ritara. 



Tryggið ykkur miða
565 5900

midi.is
www.ga�araleikhusid.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
þrjár leiksýningar =  þrjú hlátursköst

Farsi fyrir alla �ölskylduna

Svo..fyndið og  svo..satt
 

Frumsýning 21. febrúar
Sunnudagur 22. febrúar kl 13.00
Sunnudagur 1. mars kl. 13.00
Sunnudagur 8. mars kl 13.00 

Sunnudagur 22. febrúar kl 20.00 Aukasýning
Fimmtudagur 26. febrúar kl. 20.00 Uppselt
Fimmtudagur 12.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars kl 20.00 Uppselt

Föstudagur 27. febrúar kl 20.00 
Föstudagur 6. mars kl 20.00 
Föstudagur 13.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars Uppselt

Stórt læk ..ógeðslega fyndin

Víkingastræti 2 Hafnar�örður

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggis fatnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur markaðarins. 

Hafðu samband og við aðstoðum!

Öryggis- og 
hlífðarfatnaðurFatnaður s.s.:

  -endurskin
  -hitaþolinn
  -regn
  -kulda
  -ljósboga
  -rafsuðu
 - efnaþolinn
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Hvaða mál brenna 
helst á Suður- 
nesjamönnum? 
Í síðustu viku var Kjördæmavika Alþingis. Þingmenn 
notuðu þá tímann til að halda fundi í kjördæminu, heim-
sækja fyrirtæki og stofnanir. Reykjanes leitaði til fjögurra 
þingmanna hér á Suðurnesjum úr jafnmörgum flokkum 
og bað þá að svara spurningunni, Hvaða mál brenna helst 
á Suðurnesjamönnum? 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins:

Kyrrstaðan rofin
Þingmenn Framsóknarflokksins 

skipulögðu 40 opna fundi vítt 
og breytt um kjördæmið. Þeir 

voru almennt mjög vel sóttir og góðar 
umræður. Það eru nú svipuð mál sem 
brenna á mönnum hvar sem þeir eru 
búsettir á landinu, þó svo að svæðis-
bundin mál komi að sjálfsögðu einnig 
upp á svona fundum. Ég myndi segja 
að efnahagsmálin væru efst á blaði hjá 
fólki alls staðar á landinu, þ. e staða 
ríkisfjármála, systurnar verðtryggingin 
og verðbólgan, vinnumarkaðs og kjara-
málin og að sjálfsögðu málefni heil-
brigðiskerfisins, hjúkrunarheimili, 
ljósleiðaravæðingin og síðast en ekki 
síst málefni aldraðra. Auk þessara 
málaflokka eru atvinnumálin og hús-
næðismálin mjög ofarlega á blaði á 
Suðurnesjum. 

Áhersla á afnám verð-
tryggingar
Mér heyrist á fólki að því sé umhugað 
um að afnema verðtrygginguna af 
húsnæðislánum og það verðum við 
að gera. Nú stendur nú yfir vinna við 
að gera ákveðnar breytingar á verð-
tryggingunni, þ. e. að verðtryggð hús-
næðislán megi ekki vera skemmri en 
til 10 ára og ekki lengri en til 25 ára. 
Auk þess verður að auka hvata til að 
fólk taki óverðtryggð lán. 

Varðandi leiðréttinguna þá heyri ekki 
betur en fólk sé almennt ánægt með 
leiðréttingu lána. Sumir fengu meira 
en þeir áttu von á og aðrir minna og 
eru því ekk eins ánægðir, eins og gefur 
að skilja. Nú hafa rúmlega 62% pró-
sent þeirra sem sóttu um, samþykkt 
leiðréttinguna en meðalréttingin var 
1.3 mi. kr. 

Stöðugleiki í efnahagsmálum hefur 
skilað okkur 5% kaupmáttaraukningu 
þar sem verðbólgan hefur haldist mjög 
lág í þó nokkurn tíma. Við verðum að 
halda þessum stöðugleika því ef verð-
bólgan ríkur upp þá er stöðugleikinn 
fyrir bý. Við töpum öll á því. 

Áframhaldandi  
fjölgun starfa
Atvinnuleysi hefur minnkað tals-
vert á landsvísu en enn er það mest á 
Suðurnesjum, eða um 4%. Menn sjá þó 
fram á bjarta tíma í þeim efnum. Ragn-
heiður Elín, iðnaðarráðherra, mælti 
nýlega fyrir á Alþingi staðfestingu á 

fjárfestingasamningi við kísilfyrirtækið 
Thorsil í Helguvík. Sá samningur felur 
í sér að bæði Reykjanesbær og Ríkið 
gefi afslátt eða felli niður ýmis gjöld 
sem nema samanlagt rúmlega 700 mi. 
kr. Þegar uppbygging kísilversins fer 
af staða skapast í kringum það um 350 
störf og þegar verið hefur starfsemi 
sína þá verða til 130 störf, auk afleiddra 
starfa. Þannig að þessi starfsemi mun 
verða mikil lyftistöng fyrir atvinnulífið 
hér. 

Gríðarleg uppbygging hefur átt sér 
stað á flugstöðvarsvæðinu og það sér 
í raun ekki fyrir endann á henni. Mér 
heyrist að það sé jafnvel orðið erfitt að 
fá fólk til starfa. Við erum ekki bara að 
tala um störf við stækkun flugstöðvar-
innar heldur hafa mörg þjónustufyrir-
tæki byggst upp í kringum flugstöðina. 

Hjólin snúast í rétta átt
Ég tel að Suðurnesjamenn eigi mikla 
möguleika á að vera þátttakendur í 
uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Við 
höfum ekki náð þeim markaði sem við 
vildum í þeim bransa og þurfum því 
að herða okkur enn frekar. En það er 
undir frumkvæði og dugnaði einstak-
linga á Suðurnesjum komið hversu stór 
við ætlum að verða í ferðaþjónustunni. 
Reykjanesið býður svo sannarlega upp 
á mikla möguleika. 

Þannig að staðan er að snúast við í 
atvinulífinu, okkur í hag. Það lítur út 
fyrir að þeir sem vilja og geta unnið, eigi 
góðan möguleika á að fá starf auk þess 
er gróskumikill jarðvegur til staðar fyrir 
þá sem vilja stofna fyrirtæki. Þegar stór 
fyrirtæki hefja starfsemi sína á svæðinu 
þá skapast tækifæri fyrir alls kyns þjón-
ustu; snjóboltinn fer af stað. 

Við þurfum fyrst og fremst fjöl-
breytni í atvinnulífi, smá og stór 
fyrirtæki, stöf fyrir menntað fólk og 
verkafólk. Þannig náum við ákveðnum 
stöðugleika og getum byggt upp til 
framtíðar. 

Nýtt húsnæðis- 
kerfi á leiðinni
Húsnæðismálin eru ekki í nógu góðu 
lagi á landsvísu. Ástandið er sérlega 
bágborið á Suðurnesjum þar sem 
Íbúðalánasjóður á fjölda eigna. Góðu 
fréttirnar eru þó þær að Eygló Harðar-
dóttir, húsnæðismálaráðherra, hyggst 
leggja fram fjögur frumvörp á vorþingi 

2015. Þau eru eftirfarandi; um húsnæð-
ismál, um húsnæðisbætur, um húsnæð-
issamvinnufélög og um húsaleigu. 

Staða Íbúðalánasjóðs og framtíð 
hans er svo risavaxið sér vandamál 
sem verður að leysa. Við höfum hér á 
Suðurnesjum setið uppi með mikið af 
tómu húsnæði. ÍLS hefur sett talsvert af 
eignum í leigu og sölu og hyggst halda 
áfram að selja eignir. Hefur m.a. auglýst 
tvö eignasöfn til sölu. Mörg tilboð bár-
ust sem eru nú til skoðunar. Þannig að 
með tíð og tíma fer vonandi að færast 
líf í öll tómu húsin og húsnæðismark-
aðurinn að verða örlítið eðlilegri og í 
tak við þörfina. 

Það gengur auðvitað ekki að fólk geti 
ekki verið í öruggu leiguhúsnæði og 
greitt sanngjarna leigu í takt við meðal-
laun. Ég hef trú á að stjórnarandstaðan 
muni ekki hefta framgang frumvarpa 
húsnæðismálaráðherra þegar þau koma 
fyrir þingið þar sem menn virðast vera 
sammála um mikilvægi þess að búa hér 
til heilbrigðan húsnæðismarkað sem 
þjónar ólíkum þörfum fólks. 

Brýn þörf á fleiri  
hjúkrunarheimilum
Auk þess sem fram hefur komið hér að 
framan þá urðu víða góðar umræður 
um nýja fiskveiðistjórnunarkerfið, en 
þar leggur ráðherra ríka áherslu á að 
nýtingarréttur hinnar sameiginulegu 
sjávarauðlindar sé hjá ríkinu og jafn-
framt að útgerðin hafi ákveðinn fyrir-
sjáanleika í sínum rekstri, sem og aðrir 
sem eru í viðskiptum með fiskafurðir. 

Vöntun á hjúkrunarheimilum um 
allt land og bág aðstaða víða, var líka 
mikið rædd. Við verðum virkilega 
að spíta í lófana í þeim efnum. Við 
getum ekki boðið eldri borgurum upp 
á þetta. Framkvæmdasjóður aldraðra 
stendur illa, ríkissjóður er enn allt of 
skuldugur en engu að síður þá verðum 
við að setja heilbrigðismálin og upp-
byggingu hjúkurnarheimila í algeran 
forgang. Við getum örugglega öll verið 
sammál aum það.

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingar:

Ójöfnuður og 
mismunun í samfé-
laginu fer vaxandi
Í kjördæmavikunni heimsótti ég 

bæjarskrifstofur, skóla og verka-
lýðsfélög og ræddi við alla bæj-

arstjóra á Suðurnesjum. Fyrri hluta 
vikunnar fundaði þingflokkur Sam-
fylkingarinnar á Austfjörðum og á Hér-
aði. Það má finna samhljóm í mörgum 
málum þar og á Suðurnesjum. Málefni 
framhaldsskólanna voru mikið rædd 
og málefni aldraðra. Kjaramál brenna 
einnig á öllum launamönnum lands-
ins þessa dagana. Þúsundir Íslendinga 
dönsuðu gegn ofbeldi föstudaginn 13. 
febrúar. Í Stapanum var dansað af mik-
illi innlifun og ég dansaði með. 

Málefni aldraðra
Suðurnesjamenn hafa þungar áhyggjur 
af því hversu langur biðtími er eftir 
hjúkrunarrýmum. Nú eru rúmlega 50 
sjúkir aldraðir á biðlista og ljóst þykir 
að í óefni stefnir ef ekkert verður 
að gert. Það er mjög mikilvægt að 
sveitarfélögin á Suðurnesjum komi 
sér saman um stefnu í málefnum 
aldraðra og vinni saman að leiðum 
til að fjölga hjúkrunarrýmum. Vonir 
eru bundnar við samstarf sveitarfé-
laganna og öldungaráðs Suðurnesja 
sem er ný stofnað og hefur m.a. það 
hlutverk að vera ráðgefandi um fram-
tíðarskipulag öldrunarþjónustu. Ekki 
er hægt að sætta sig við að ævikvöld 
aldraðra Suðurnesjamanna einkennist 
af áhyggjum og biðtíma eftir þjónustu 
við hæfi. Ég mun vinna að framgangi 
þessa máls á þingi en sú vinna verður 
auðveldari ef skýr sameiginlega stefna 
kemur frá sveitarfélögunum. 

Framhaldsskólar
Framhaldsskólarnir sem ég heimsótti, 
bæði á Austurlandi og á Suðurnesjum, 
hafa allir áhyggjur af hringlandahætti í 
rekstrarumhverfi skólanna. Þeir þurfa 
einnig að glíma við fjöldatakmarkanir 
vegna bóknámsnemenda sem eru 
orðnir 25 ára. Sú aðgerð kemur verst 
niður á litlu skólunum úti á landi en um 
menntastefnu að ræða sem skellt var 
fram án umræðu í fjárlagafrumvarpi 
og samþykkt af stjórnarliðum. Þetta er 
afar óskynsamleg og í raun óskiljanleg 
aðgerð vegna þess að það er einfaldlega 
þjóðhagslega hagkvæmt að aðgengi að 
námi allra aldurshópa sé sem best. Það 

er gott fyrir samfélagið, fyrir einstak-
linginn og ríkissjóð til lengri tíma litið. 
Ég mun berjast fyrir því að þessi vit-
leysa verði brotin á bak aftur. 

Kjaramál
Stéttarfélög hafa lagt fram launakröfur 
sínar. Það hlýtur að teljast sanngjarnt 
að krefjast þess að fólk geti lifað 
mannsæmandi lífi á launum sínum. 
Sumir segja að kröfur launafólks muni 
ógna stöðugleika og hafi slæm áhrif á 
hagstærðir og láta eins og ekki sé hægt 
að hreyfa við neinu öðru í því reikn-
ingsdæmi. Ég vil að í kjaraviðræðunum 
sé horft á þá staðreynd að ójöfnuður og 
mismunun í samfélaginu fer vaxandi. 
Það eru mikil verðmæti til á Íslandi 
og ríkidæmið er á fárra höndum, sem 
segir okkur að við verðum að skipta 
kökunni með öðrum hætti. Ég styð því 
kröfur verkalýðsfélaganna heils hugar 
og vil að ríkisvaldið liðki til fyrir samn-
ingunum með aðgerðum sem stuðla að 
auknum jöfnuði og réttlæti. 

Baráttan gegn ofbeldi
Í Stapanum var dansað gegn órétt-
læti og ofbeldi eins og gert var á sama 
tíma víða um heim. Kynbundið ofbeldi 
veldur ómældum skaða hér á landi. Ein 
af hverjum þremur konum verður fyrir 
ofbeldi á lífsleiðinni. Þessi ömurlega 
staðreynd mun ekki breytast nema að 
við tökum öll höndum saman. Finnst 
einhverjum ofbeldi gegn konum töff? 
Eða kynferðisleg áreitni á vinnustað? 
Nauðganir? Ofbeldi gegn konum er 
smánarblettur á samfélaginu. Það eiga 
nefnilega allir rétt á að lifa lífi án of-
beldis. Líka dætur þessa lands.

Ragnheiður Elín Árnadóttir ráðherra Sjálfstæðisflokki:

Stóra málið að hér verði til störf
Eins og alltaf var gaman að nota 

þessa daga í kjördæmavikunni 
til að ferðast um svæðið og hitta 

fólk. Fólk var almennt frekar jákvætt 
hvar sem maður kom. 

Atvinnumálin stóðu klárlega uppúr 
í umræðunni og þó fólk sé almennt 
bjartsýnt á framhaldið þá vissulega er 
alvarlegur undirtónn. Við vitum öll að 
það er algjört grundvallarmál á þessu 
svæði að vel takist með þá uppbyggingu 
sem í pípunum og ekki síður að nýta 
tækifæri svæðisins enn frekar. Ég hef 
marg sagt að hér eru ótal vannýtt tæki-
færi og svæðið á alla möguleika til að 
snúa vörn í sókn. Þá er hægt að fjölga 
þessum tækifærum margfalt, ekki síst 
með því að efla nýsköpun og styðja enn 

frekar við sprotastarfssemi, m.a. sem 
byggir á auðlindanýtingu og rúmast 
innan Auðlindagarðsins á Reykjanesi. 

Eins má nefna hjúkrunarmálin og 
velferðamál almennt. Þó margt gott 
hafi verið gert er alltaf þörf á að gera 
betur og við höfum ríkan vilja til þess. 
Það eru biðlistar eftir hjúkrunarrými á 
svæðinu og ég ber vonir til að sveitar-
félögunum hérna takist í samvinnu við 
ríkisvaldið að leysa vel úr þeim málum. 

Þá voru skólamálin einnig nefnd. 
Við heimsóttum Keili og ræddum þar 
um ýmis tækifæri fyrir skólann og 
svæðið í heild. Skólinn hefur verið í 
sókn og á enn töluvert inni. Ég vona 
að það verði allt að veruleika. 

En stóra málið er að hér verði til störf 

og þar verðum við öll að standa saman 
sem eitt því svæðið þolir ekki miklar 
tafir í þeim efnum. 



19.  Febrúar 2015 9

Fimmtíu og fimm manns á biðlista 
eftir hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum!
Fundur í Öldungaráði Suðurnesja 

var haldinn fimmtudaginn 5. 
febrúar 2015 kl 16: 00 á Nes-

völlum. 
Formaður er Jórunn A. Guðmunds-

dóttir og fundarstjóri og ritari voru 
kosin Hanna B. Konráðsdóttir og Sig-
urður Jónsson. 

Ragnheiður Ásta Magnúsdóttir 
flutti fróðlegan fyrirlestur um Þriðja 
æviskeiðið. Hún lagði áherslu á að 
láta ekki draga úr sér kjarkinn. Það 
væri margt í boði fyrir eldri borgara. 
Við gætum alltaf lært eitthvað nýtt. 
Hún kom einnig inn á, að dýpka þekk-
inguna. Að eldast, hvað gerist? Jákvætt, 
neikvætt. Hægjum á öldruninni. Að 
eldast vel. Hreyfing er góð. Að takast 
á við aldurinn. Næringin skiptir máli. 

Erindi Ragnheiðar fékk mjög góðar 
undirtektir fundarmanna. 

Ása Eyjólfsdóttir félagsráðgjafi og 
Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir félags-
málastjóri kynntu hvað væri í boði 
fyrir aldraða í sveitarfélögunum. Fram 
kom í máli þeirra að ótrúlega margt er 
í boði, bæði á vegum sveitarfélaganna 
og af hálfu FEBS. 

Rósa Víkingsdóttir formaður 
Vistunarmatsnefndar flutti kynningu 
á störfum Færni og heilsufarsnefndar. 
Í máli hennar kom fram að 55 aðilar 
eru nú á biðlista eftir hjúkrunarrými á 
Hrafnistu Nesvöllum , Hrafnistu Hlé-
vangi og Víðihlíð . 

Þessi fjöldi hefur farið með sínar 
umsóknirt í gegnum nefndina. 

Jórunn Alda Guðmundsdóttir for-
maður fór yfir verkefni og verkaskipt-
ingu stjórnar og ráðs. Jórunn sagði frá 
fyrsta stjórnarfundi og greindi frá upp-
lýsingum um stöðu Garðvangs. Jórunn 
kynnti tillögu sem hún lagði fram og 
tekin var til afgreiðslu í lok fundar. 

Tekin var til afgreiðslu eftirfarandi 
tillaga sem Eyjólfur Eysteinsson, for-
maður FEBS flutti: 

„Stjórnarfundur FEBS 29. janúar 
samþykkir að endurflytja svohljóðandi 
ályktun sem verði kynnt fyrir Öldunga-
ráði Suðurnesja: 

„Stjórn FEBS telur að nú þegar 
verði að fjölga hjúkrunarrýmum á 

Suðurnesjum með endurbyggingu 
hjúkrunarheimilisins Garðvangs til 
að leysa bráðan vanda.“ 

Þá telur fundurinn að það verði að 
vinna að samstarfi sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum um uppbyggingu hjúkr-
unarheimila. 

Til bráðabirgða verði fjölgað hjúkr-
unarrýmum í húsnæði Dvalarheimilis 
Suðurnesja í Garði til þess að mæta 
bráðavanda, þar sem að á biðlista eru 
nú 50 eldri borgara. 

Sveitarfélögin sem eru eigendur að 
DS en þau eru Sveitarfélagið Garður, 
Sandgerði, Reykjanesbær og Sveitarfé-
lagið Vogar geri með sér samning um 
lagfæringar og byggingu á Garðvangi. 

Grindavík verði boðin þátttaka 
í framkvæmdinni. Þá verði gerður 

samningur með Sveitarfélögum á 
Suðurnesjum um áætlun til framtíðar 
um þjónustu við eldri borgara í Hjúkr-
unarumdæmi Suðurnesja. 

Til að leysa mestan vandann verði 
hraðað lagfæringu á húsnæði á Garð-
vangi svo að hægt væri að fá 15 eins-
manns rými á Garðvangi. 

Gera þarf áætlun um kosnað á 
breytingum með hliðsjón af teikn-
ingum. 

Sækja tímalega til stjórnar Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra um framlag til 
breytinganna með hliðsjón af lögum 
og reglugerðum. 

Vinna þarf þegar að undirbúningi 
að breytingum Garðvangs. 

Vinna að samkomulagi með sveitar-
félögum að samningi um lagfæringu 

Garðvangs og samningi með Sveitar-
félögunum á Suðurnesjum um gerð 
samkomulags til framtíðar um þjón-
ustu við eldri borgara í Hjúkrunar-
umdæmi Suðurnesja. 

Eyjólfur Eysteinsson formaður Fé-
lags eldri borgara á Suðurnesjum”

Tillagan var samþykkt samhljóða. 
Tillaga Jórunnar Öldu Guðmunds-

dóttur var þannig að hún lagði til að 
fulltrúum í Öldungaráði Suðurnesja 
yrði skipt í 5 hópa: 

Hópur 1: Fulltrúar Reykjanesbæjar
Hópur 2: Fulltrúar Sandgerðisbæjar. 
Hópur 3: Fulltrúar Sveitarfélagsins 

Garðs. 
Hópur 4: Fulltrúar Sveitarfélagsins 

Voga. 
Hópur 5: Fagaðilar og Félagasamtök. 

Verkefnið yrði „Að brúa bilið“: 
Koma með tillögur eða hugmyndir 
að þjónustu eða búsetuformi sem þarf 
að efla til að brúa bilið þar til nægt 
framboð er á hjúkrunarrýmum. Hér 
mætti horfa m.a. til þess að samræma 
og efla heimahjúkrun og heimilishjálp, 
dagdvalarrými, hvíldar og endurhæf-
ingarrými, horfa til annarra búset-
uforma en hjúkrunarrýma og efla 
forvarnir með því t.d. að auka félagsleg 
úrræði, heilsugæslu og hreyfingu.

Hóparnir komi allir saman fimmtu-
daginn 26. mars 2015 og vinni úr þeim 
hugmyndum sem komið hafa fram í 
hópunum.

Þessi tillaga var einnig samþykkt 
samhljóða.

(Útdráttur úr fundargerð. Silla E.)

Páll Valur Björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar:

Suðurnesin eru svæði tækifæranna
Kjördæmavika hin seinni á 

þessum þingvetri var við-
burðarík og skemmtileg. 

Hún hófst reyndar frekar brösuglega 
þar sem að ekki var hægt að fljúga 
til Ísafjarðar en þangað hafði stefnan 
verið sett hjá hluta þingflokks Bjartrar 
framtíðar, ég þar með talinn. Veður-
guðirnir láta ekki af sér hæða hér á 
landi og því miður komust við ekki 
vestur í þetta sinn, það bíður bara 
betri tíma. Í stað þess að syrgja orðin 
hlut skellti ég mér upp í bílinn minn 
og rauk af stað í heimsóknir hingað 
og þangað um kjördæmið mitt hér í 
suðrinu. Ég hitti sveitarstjórnarfólk, 
bæjarstjóra, sveitarstjóra, kíkti í fyr-
irtæki og hitti líka allskonar fólk hér 

og þar allt frá leikskólabörnum upp 
í stútungskarla og kerlingar. 

Það verður seint sagt um okkur 
Suðurnesjafólk að við séum vælandi 
og nöldrandi yfir hinu og þessu sem 
betur mætti fara. Hvarvetna sem 
maður kemur mætir manni velvild 
og hlýja og fólk er þrátt fyrir ágjöf 
undanfarinna ára frekar jákvætt og 
telur að brátt komi betri tíð með 
bættum lífsgæðum og hagsæld 
öllum til handa. Málefnin og það sem 
brennur helst á fólki eru þau sömu 
og hafa verið á undanförnum árum, 
atvinnu, heilbrigðis, mennta, sam-
göngu og hafnamál eru þau málefni 
sem ætíð koma til umræðu hvar sem 
maður kemur. Málefni eldri borgara 

eru einnig fólki hér á Suðurnesjum 
hugleikin eins og allstaðar annar-
staðar. Fólk var sammála mér um 

þörfina á enn frekari samráði milli 
ríkisstjórnar, Alþingis, sveitarfé-
laga, atvinnulífsins, launþega, fjár-
málageirans og alls konar samtaka í 
þjóðfélaginu um langtímamarkmið 
og umbætur á ýmsum sviðum eins 
og við höfum lagt mikla áherslu á í 
störfum okkar í Bjartri framtíð. 

Allir tóku undir það að til þess að 
ná sem bestum árangri í þeirri við-
leitni okkar að skapa samfélag sem 
setur framfarir og hag almennings 
í forgrunn verðum við að hafa víð-
sýni og kjark til að leita allra leiða til 
að leggja ágreiningsefnin til hliðar. 
Það verður mikið verkefni fyrir íbúa 
og stjórnendur Reykjanesbæjar að 
koma rekstrinum í viðunandi horf 

og mun reyna verulega á þolrifin. Það 
er skylda okkar allra sem störfum á 
löggjafarþinginu, sveitarstjórnum og 
svo íbúana allra sem hér á svæðinu 
búa að hjálpa til og sýna samhug og 
samheldni við þessar erfiðu aðstæður. 
Því eins og ég hef margoft sagt áður 
þá eigum við ekki að horfa fyrst og 
mest á það sem skilur okkur að, okkur 
greinir á um og sundrar okkur heldur 
eigum við að horfa fyrst og fremst á 
það sem við eigum sameiginlegt og 
hvernig við getum eflt og styrkt það 
sem sameinar okkur. Þannig náum 
við árangri. Suðurnesin eru svæði 
tækifæranna, það er okkar að grípa 
þau og vinna úr þeim okkur sem þetta 
landsvæði búa til heilla. Lifið heil 



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa getur haft mikil  áhrif á 
bakflæði, brjóstsviða, andremmu, 
candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  
hægðartregðu og margt fleira. Hann 
hefur reynst bæði mér og mínum 
skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans 
fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma 
meltingunni í lag og halda henni í lagi.”
Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

M EIRI NÆRINGARUPPTAKA 

B ETRI MELTING

B ETRI LÍÐAN

Fæst í: Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi, Selfossi og Akureyri, Gló Fákafeni, Lifandi makaði, Mamma veit best, Heilsuverinu Suðurlandsbraut, 
Lyfsalanum Glæsibæ, Lyfjavali Mjódd, Apótekinu í Spöng, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Systrasamlagið Seltjarnarnesi, Akureyrarapóteki og organic.is

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH SUNSEEDS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH CARROT AND RAISINS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH DATES

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH STEM GINGER

SPROUTED RYE BREAD
SPROUTED SPELT BREAD

RYE & STEM GINGER CAKE 
WHEAT FREE

LÍFRÆNT

ÁN MJÓLKURAFURÐA

ÁN DÝRAAFURÐA

ENGINN VIÐBÆTTURSYKUR

VEGAN

GERLAUST

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Gló Fákafeni, Víði, Lifandi markaði, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, 
Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi og Selfossi, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Mamma veit best, Fjarðarkaup og organic.is

Fæst í: Gló Fákafeni,  Heilsuhúsinu Kringlunni, Mamma veit best og organic.is 

MEDICINE FLOWER
AROMATIC APOTHECARY

Lífrænir og hitaeiningarlausir
Allt að 70% sterkari en aðrir bragðefnis dropar

Jarðaberja
Hindberja

Ferskju
Mangó

Græn epl i
But terscotch

Dökkt  súkkulaði
Karamellu

Kaff i
Myntu

Ananas

Upplifðu nýjan heim í eldhúsinu

Breyttu bústinu í karamellubúst með 1-3 dropum

LJÚFFENGT RISTAÐ MEÐ KÓKOSOLÍU 
OG SALTFLÖGUM

ÁVÍSUN Á BETRI HEILSU 2015

... E IN MEST SELDA GÓÐGERLABLANDA Í DANMÖRKU UNDANFARIN 10 ÁR ...

H   llustufreistingar
„Ég leita eftir hreinni og næringarríkri fæðu og elska þessar 
dásamlegu freistingar.”

Góð prótein
Flókin kolvetni
Góðar fitur
og svo mikið meira ...

Inniheldur EKKI: Hveiti, sykur, ger, mjólkurafurðir og aukaefni

Katrín Edda, afrekskona í Model fitness

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Krónunni 
Bíldshöfða, Lindum og Granda, Víði, Nóatúni, Lifandi markaði, 10-11 
Austurstræti, Borgartúni og Lágmúla, Shell Suðurfelli, Hagasmára og 
Vesturlandsvegi, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, 
Laugarvegi og Smáratorgi, Græna hlekknum, Heilsutorginu 
Blómaval, Lifandi markaði, Mamma veit best og Fjarðarkaup

Í spírubrauði er heilkornið 
spírað, hnoðað og bakað 

án þess að nokkru sé 
viðbætt.

Við spírun eykst hlutfall 
próteins á kostnað kolvetnis, 

einnig inniheldur híðið 
fjölmörg steinefni. 

Hvað er spírubrauð?

Afhverju er það betra?
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Kominn í gang á ný
Hreystihópurinn í Garði er 

kominn í gang á ný eftir gott 
jóla-og áramótahlé. Mikil 

ánægja er með fríkortin í þreksalinn 
sem sveitarfélagið Garður hefur afhent 
öllum Garðbúum 67 ára og eldri. 

Ætlunin er að þessi aldurshópur 
hittist í þreksalnum á þriðjudögum 
og föstudögum kl. 14: 30 og nýti sér 
tækin til heilsueflingar. Svo væri gott 
að fara í heita pottinn á eftir, en það er 
einnig ókeypis í sundlaugina. 
• Gönguhópurinn verður áfram á 

mánudögum og fimmtudögum kl. 
11: 00

• Létt leikfimi er í Auðarstofu á mið-
vikudögum kl. 15: 45

• Minnisþjálfun eða heilaleikfimi er í 
bókasafninu á fimmtudögum kl. 16: 
00. Þar eru í boði ýmsar þrautir og 
spil sem henta vel til að efla heila-
starfsemina og eru samverustund-
irnar notalegar

• Félagsfundir með léttu ívafi og kaffi-
veitingum verða í Auðarstofu við 
Heiðartún 2 og var sá fyrsti mánu-
daginn 26. janúar. Næstu fundir 
verða svo 16. febrúar og 23. mars

• Við höfum bent fólki á að Vatns-
leikfimin í Vatnaveröld í Keflavík 
er í boði Félags eldri borgara á 

Suðurnesjum og er á mánudögum 
kl. 14: 30 og föstudögum kl. 09: 00  
 Einnig bendum við á aðstöðu fyrir 
göngur í Reykjaneshöllinni alla virka 
morgna 

• Okkur er velkomið að vera með á 
söngstundum í skátaheimilinu í 
Keflavík sem sönghópurinn Upp-
sigling stendur fyrir annan hvern 
föstudag kl. 20: 00
Skráðir félagar í Hreystihópnum eru 

30, en að sjálfsögðu eru allir velkomnir 
í hópinn óháð því hvort þeir eru skráðir 
félagar eða ekki. Því fleiri sem mæta því 
skemmtilegra verður hjá okkur. Það 
kostar ekkert að vera með. 

Rannsóknir sýna að regluleg hreyf-
ing og virkni eru mjög mikilvægur 
þáttur í heilsueflingu og þá ekki síst 
fyrir þá sem komnir eru á efri árin. 
Einnig er talið að samvera með öðrum 
sé ríkur þáttur í að styrkja okkur and-
lega. 

Það er von okkar sem stöndum að 
Hreystihópnum að sem flestir sjái sér 
fært að vera með í því sem hér er í boði 
og fái vini og vandamenn með sér. 

Nánari upplýsingar eru í síma 
4227278 eða 8645250 

Með bestu kveðjum, fyrir hönd 
Hreystihópsins í Garði. 

Hver ber 
ábyrgðina? 
Ályktun frá Kjaramálanefnd  
Landssambands eldri borgara

Kjaramálanefndin lýsir yfir 
undrun sinni á ummælum 
forsætisráðherra í nýjársávarpi 

sínu um að búið væri að leiðrétta 
skerðingar eldri borgara. 

Enn er ólokið við að meta og lagfæra 
skerðingar á tímabilinu 2009- 2014. 

Talið er að þær nemi 17-18 millj-
örðum. Þá er ólokið við að draga úr 
fjármagnstekjuskatti og áhrifa hans á 
lífeyristekjur. 

Lítið hefur spursts til bygginga 
hjúkrunarheimila sérstaklega á suð-
vesturhorninu en þar er vandinn 
mestur. Notkun á fjármunum í rekstur 
úr framkvæmdasjóði aldraðra er óá-
sættanlegt. Hér er um nefskatt að ræða 
sem ætlaður er til að byggja upp hjúkr-
unarheimili. 

Nefndin lýsir yfir þungum áhyggjum 

af lokun endurhæfingarrýma á Hrafn-
istu í Reykjavík sem þjónar fólki af 
höfuðborgarsvæðinu til að gera því 
kleift að búa lengur heima og eykur 
lífsgæði þeirra s.s. gönguöryggi og 
betri líkamlega færni. Sparnaður af 
því mun auka kostnað annars staðar 
í heilbigðiskerfinu. 

Þörfin fyrir Umboðsmann aldraðra 
hefur enn aukist og teljum við að það 
megi ekki dragast að stofna embætti 
Umboðsmanns aldraðra. 

Skortur á viðunandi leiguhúsnæði 
fyrir eldri borgara eykur á misskipt-
ingu. Skorturinn er orðin mjög alvar-
legur og hefur valdið miklu hærri leigu 
sem fáir ráða við. 

Í hópi aldraðra er fólk sem á ekki 
fyrir nauðsynjum út mánuðinn.

Hver ber ábyrgðina?

Grindavík: 

Veisla hjá eldri borgurum
Öllum eldri borgurum, 60 ára og 

eldri í Grindavík, er boðið í fiski-
hlaðborð í Stakkavík (Bakkalág 15b) 
föstudaginn 20. febrúar næstkomandi 

kl. 17: 00. Á boðstólnum verður m.a. 
dýrindis siginn fiskur ásamt fleira 
góðgæti. 

Velunnarar eldri borgara í Grindavík

Vinstri græn vakna
Eftir langan og væran svefn hafa 

Vinstri græn vaknað. Þau segj-
ast styðja allar kröfur launþega-

hreyfingarinnar um hækkun launa. 
Þau studdu líka hækkanir hálauna-
stétta. Vinstri græn gera einnig kröfur 
á að ríkisstjórnin bæti kjör hinna lægst 
launuðu með skattalækkunum, að-
gerðum í húsnæðismálum o. fl. Allt 
er þetta gott og blessað. Snjókallinn 
er samt að velta fyrir sér að VG var í 
ríkisstjórn í rúm fjögur ár. Hvers vegna 
gerðu þingmenn VG ekkert í að bæta 

verulega kjör launþega þegar þau sátu 
í ríkisstjórn?

Snjó kall inn skrif ar: 
Garður: 

Vinnuhópur 
skipaður
Á síðasta fundi bæjarstjórnar Garðs 

var samþykkt samhljóða að 
Magnús Stefánsson bæjarstjóri, Eyþór 
Kolbeins skólastjóri tónlistarskóla, 
Pálmi Guðmundsson og Einar Jón Páls-
son skipi vinnuhóp sem fari yfir þarfa-
greiningu og skili tillögum til bæjarráðs. 

Skólastefnan 
endurskoðuð
Fræðsluráð Reykjanesbæjar hefur 

samþykkt að skólastefnan verði 
endurskoðuð á árinu. Anna Hulda 
Einarsdóttir, umsjónarmaður Fjöl-
skylduseturs verður verkefnisstjóri 
vinnuhóps um skólastefnuna. Stefnt 
er að því að endurskoðun ljúki í haust. 
Í hópnum verða formaður fræðsluráðs, 
fræðslustjóri, Anna Hulda og fulltrúar 
foreldra, fulltrúar kennara í leik-, 
grunn-, og tónlistarskóla. Fræðslu-
stjóra falið að finna fulltrúa í vinnu-
hópinn.





ATVINNA

Helstu verkefni  og ábyrgð:
- Umsjón með símsvörun 
 á skrifstofu
- Sjá um erlenda 
 reikningagerð
- Tímaskráningar starfsmanna
- Tollskýrslugerð
- Almenn þjónusta við 
 viðskiptavini og starfsmenn

Menntun og reynsla:
Almenn góð menntun sem 
nýtist í starfi og rík reynsla af 
skrifstofu og þjónustu-
störfum.  

Hæfniskröfur:
- Hæfni í mannlegum 
 samskiptum
- Skipulagshæfni
- Samviskusemi
- Sveigjanleiki
- Geta unnið undir álagi
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
- Almenn góð tölvukunnátta  
 (unnið á DK og Navision)
- Íslensku og enskukunnátta

Skrifstofuþjónusta  
Icelandic Ný-Fiskur óskar eftir að ráða starfsmann í 50% 
starf við skrifstofuþjónustu. 
Almennur vinnutími frá kl 12:30-16:30 alla virka daga en 
viðkomandi þarf að geta leyst af í 100% stöðu eftir þörfum. 

Icelandic Ný-Fiskur er sjávarútvegsfyrirtæki í eigu Icelandic Group 
sem sérhæfir sig í framleiðslu hágæða ferskra sjávarafurða til 
útflutnings.  Hjá Icelandic Ný-Fiski vinna um 100 manns.

Umsóknir skulu sendar á netfangið katrin@nyfiskur.is  
fyrir 20. febrúar nk.

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Páskar 2015
Orlofshús VSFK  

Eftirtalin orlofshús félagsins verða leigð út um páskana:

      2 hús í Svignaskarði
      3 hús í Húsafelli
      2 hús í Ölfusborgum
      2 hús í Hraunborgum
      1 íbúð í raðhúsi að Núpasíðu 8h, á Akureyri

Útleigutímabil er frá miðvikudeginum 1.apríl til miðvikudagsins 8. 
apríl 2015. Umsóknir liggja frammi á skrifstofu félagsins og á 
heimasíðu vsfk.is umsóknarfrestur er til kl. 15.00 föstudaginn 
27. febrúar 2015.

Úthlutað verður samkvæmt punktakerfi.

Orlofsstjórn VSFK  
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál
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Brúum bilið - 
Skólahópurinn 
kom í heimsókn 
til stjórnenda
Grunnskólinn í Sandgerði 

og Hjallastefnuleikskólinn 
Sólborg hafa átt í farsælu 

samstarfi undanfarin ár. Elstu nem-
endur leikskólans koma í fjölmargar 
heimsóknir í grunnskólann ár hvert 
og nemendur úr 1. bekk fara í reglu-
legar heimsókn á leikskólann. Þessar 
gagnkvæmu heimsóknir fara alla jafna 
fram vikulega og er áherslan lögð á 
málörvun og lestrarundirbúning í 
grunnskólanum en valformið er nýtt 
í tímunum á leikskólanum. Auk þess 
taka nemendur leikskólans m.a. þátt 
í dagskrá í grunnskólanum á Sand-
gerðisdögum að hausti, koma á jóla-
skemmtun, taka þátt í árshátíð, eru 
með í þemaviku grunnskólans, nýta 
sér bókasafn skólans og eiga reglulega 
tíma í íþróttahúsinu auk þess sem 
boði hefur verið upp á sundnámskeið 
á vorin. Nemendur koma í heimsókn 

til skólastjórnenda á vorönn, prófa að 
vera í frímínútum með nemendum í 
1. bekk og borða í matsal þegar því 
verður við komið. Þessu samstarfi 
fylgir einnig aukin samvinna kennara 
og skólastjórnenda, aukið upplýsinga-
flæði er á milli skólanna og fleira sem 
auðveldar nemendum skil milli skóla-
stiganna. Samstarfið gerir vinnuna á 
báðum skólastigum skilvirkari auk þess 
sem gagnkvæmur skilningur starfsfólks 
og ánægjulegt samstarf á sér stað. 

Þann 6. febrúar sl. , á degi leikskól-
ans, komu nemendur í árlega heimsókn 
til skólastjórnenda með kennurum 
sínum. Fanney, skólastjóri og Elín, 
aðstoðarskólastjóri tóku vel á móti 
hópnum og gengu með þeim um allan 
skóla. Stjórnendur voru himinlifandi 
að fá að kynnast nýjum nemendum 
og krakkarnir stóðu sig frábærlega í 
heimsókninni. (Heimasíða Sandgerðis)

Garður: 

Íbúar sýni 
frumkvæði
Bæjarstjórn Garðs lýsir yfir ánægju 

með þá grósku sem er í íþrótta- og 
tómstundamálum hér í Garði og tekur 
undir með nefndinni með að íbúar sýni 
frumkvæði í eflingu íþrótta- og æsku-
lýðsstarfs.

Góð aðsókn 
að körfubolta-
námskeiði
Þann 13. janúar sl. hófst körfu-

boltanámskeið fyrir börn í 2. - 6. 
bekk grunnskólans í íþróttahúsinu í 
Garðinum. Námskeiðið stendur til 5. 
mars eða í átta vikur og er mjög vel 
sótt. Börn í 2. og 3. bekk æfa saman 
og börn í 4. - 6. bekk æfa saman og 
er eldri hópurinn við það að verða 
of mörg. Hugmynd er uppi um að 
enda námskeiðið á þátttöku í Nettó 
mótinu í Reykjanesbæ, en foreldrar 
barnanna taka endanlega ákvörðun 
um þá þátttöku. 

Æfingarnar eru fyrir stúlkur og 
drengi, á eftirfarandi tímum. 

Annar og þriðji bekkur: 
Þriðjudögum og fimmtudögum 

18: 10 – 19: 05. 
Fjórði, fimmti og sjötti bekkur: 
Þriðjudögum og fimmtudögum 

19: 05 – 20: 00
Æfingagjaldið er 1500kr. og 

greiðist hjá starfsmönnum í af-
greiðslu íþróttahússins. Enginn 
systkinaafsláttur. 

Þjálfari er Sigurður Friðrik 
Gunnarsson, fyrrum leikmaður 
körfuknattleiksliðs Keflavíkur. 

Íþrótta og æskulýðsnefnd Garðs. 

Baráttu- 
samtök gegn  
fiskveiðikerfi
Fundur haldinn 12. febrúar í Sókn-

arhópnum sem eru baráttusamtök 
gegn núgildandi fiskveiðkerfi mót-
mælir væntanlegu lagafrumvarpi um 
stjórn fiskveiða. 

1gr. upphaflega L38-1990 núgild-
andi laga um stjórn fiskveiða tryggir 
eignarhald þjóðarinnar á fiskveiðiauð-
lindinni og nýtingaréttinum. 

1. grein hljóðar svo; 
Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sam-
eign íslensku þjóðarinnar. Markmið 
laga þessara er að stuðla að verndun og 
hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja 
með því trausta atvinnu og byggð í 
landinu. Úthlutun veiðiheimilda sam-
kvæmt lögum þessum myndar ekki 
eignarétt eða óafturkallanlegt forræði 
einstakra aðila yfir veiðiheimildum. 

Í væntanlegu frumvarpi er gert ráð 
fyrir einkaréttarvörðum nýtingar-
samningum sem skapa skaðabótarétt 
á ríkissjóð ef Alþingi ákveður aðra 
skipan mála eins og t.d. aukningu á 
krókaveiðum eða afnám kvótakerfisins. 

Stjórnin
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!



Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

180 W  60°  21600 lm
400 W  20°  44000 lm
400 W  60°  48000 lm

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu
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Njáll Benediktsson
Njáll Benediktsson var fæddur 

í Garði 16. júlí 1912 og lést 
árið 2000.

Njáll vann áður fyrr við akstur 
vörubíla og var í vegavinnu í mörg 
sumur, mest á Þingvöllum og þar í 
kring. Um 1950 stofnaði hann útgerð 
og fiskvinnslu sem hann rak þar til 
hann seldi árið 1972. Næstu árin vann 
hann við saltfiskmat þar til hann sett-
ist í helgan stein upp úr árinu 1975. 
Seinustu árin hafði hann mikla ánægju 
af grúski í gömlum sögnum um fólk 
og mannlíf í Garði og Leiru. Hann 
sat í hreppsnefnd Gerðahrepps í eitt 
kjörtímabil og einnig í sóknarnefnd 
Útskálakirkju um árabil.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
„Njáll Benediktsson var maður sem 

ekki var mulið undir í neinu en dreif 
sig áfram af dugnaði og kjarki til stórra 
sigra. Hann var aðeins tæpra tveggja 
ára gamall þegar faðir hans lést á besta 
aldri, af völdum lungnabólgu, austur á 
Stöðvarfirði, en þar var hann við sjó-

róðra. Hansína móðir hans stóð þá ein 
uppi með fjögur börn og ófrísk að því 
fimmta. Framhaldið var eins og þótti 
við hæfi á þeim tímum. Heimilinu var 
sundrað og börnunum komið fyrir hér 
og þar í Gerðahreppi. Þá virtist jafnvel 
ekki mjór vera mikils vísir. En Njáll átti 
eftir að marka sín spor í Garðinum 

um langa framtíð og munu aðrir geta 
fjallað um þá afrekasögu betur en ég. 
Hinsvegar segir kannski eftirfarandi 
vísukorn sitt um ævistarf Njáls Bene-
diktssonar:

Þó ég lofsins lestri sleppi,
ljós er öllum hetjuraunin.
Glöggt má sjá að Gerðahreppi
goldin voru fósturlaunin“.

„Njáll var mikill fróðleiksmaður og 
fáir þekktu söguna eins vel og hann. 
Áhugi hans á málefnum og hags-
munum Garðmanna var einstakur. 
Þau eru ófá skiptin sem Njáll hafði 
frumkvæði að því að hafa samband 
við okkur til að benda okkur á eitt-
hvað sem hann hafði verið að grúska 
í. Hann hafði ákveðnar skoðanir 
á því hvernig málin væru vaxin og 
hvernig réttast væri að leysa þau. Alltaf 
fundum við í gegnum tíðina að athug-
anir Njáls og áhugi var til þess fallinn 
að hagur Garðsins yrði sem mestur 
og bestur. Velferð og væntumþykja 
hans til Garðmanna var í fyrirrúmi 
og starfsorkan fór að miklu í að geta 
uppfyllt sem best þessa þætti“.

Merkir Suðurnesjamenn Átak til atvinnusköpunar
Opið fyrir umsóknir í Átak til atvinnusköpunar

Átak til atvinnusköpunar er 
styrkáætlun atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins 

fyrir nýsköpunarverkefni og mark-
aðsaðgerðir starfandi frumkvöðla- og 
nýsköpunarfyrirtækja. Nýsköpunar-
miðstöð Íslands hefur umsjón með 
umsóknarferlinu fyrir hönd atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

Opnað hefur 
verið fyrir um-
sóknir á ný og 
rennur um-
sóknarfrestur-
inn út klukkan 
12: 00 þann 25. 
febrúar nk.

Stóru-Vogaskóli í 
FIRST LEGO 
League í Háskólabíói
Síðasta dag janúarmánaðar fór 

7. b. í Stóru-Vogaskóla í FIRST 
LEGO League keppnina (FLL) 

í Háskólabíói. Þema keppninnar í 
ár var World Class eða Skóli fram-
tíðarinnar. Markmið keppninnar er 
að vekja áhuga ungs fólks á vísindum 
og tækni, sem og að efla sjálfstraust, 
leiðtogahæfni og lífsleikni. 

Lið Stóru-Vogaskóla var skipað 
9 keppendum, 8 stelpum og einum 
strák, auk liðstjóra sem var kennari. 

Í október fékk liðið sem hét BUBBI 
BYGGIR send gögn sem unnið var 
með fram að keppnisdegi, LEGO-
-þrautabraut. Þar með gat forritun á 
LEGO-vélmenni hafist. 

Keppnin fólst í eftirfarandi þáttum: 
Hönnun og forritun á vélmenni úr 

tölvustýrðu LEGO til að leysa þrautir í 
þrautabraut sem byggir á þema keppn-
innar að kynna rannsóknir sínar og 
lausnir að skrá skrá niður ferli verk-
efnisins og kynna það að æfa skemmti-
atriði og sýna

Nemendur læra að beita stærðfræði 
og vísindum til að leysa raunveruleg 
verkefni og temja sér öguð vinnubrögð 
við öflun heimilda, úrvinnslu gagna og 
skýrslugerð. Einnig læra nemendur að 
vinna sem liðsheild og að kynna ver-
kefni frammi fyrir áheyrendum. Ekki 
má gleyma því að félagsskapurinn og 
skemmtunin sem felst í því að leysa 
verkefni í hóp, er veganesti fyrir lífið. 

Takmark keppninnar er að skapa 
heim þar sem vísindi og tækni eru í 
hávegum höfð og þar sem ungt fólk 
lætur sig dreyma um að skara fram 
úr á þeim sviðum. 

Tilgangur keppninnar er að hvetja 
til þátttöku á sviði tækni og vís-
inda, örva nýsköpun og byggja upp 
lífsleiknihæfileika eins og sjálfstraust, 
samskiptahæfni og forystuhæfileika. 

Viðhorf keppninnar er að upphefja 
árangur, að allir séu sigurvegarar. 
Allir mótast af þeirri reynslu sem 
undirbúningur og keppni færði þeim. 

Hugmyndafræði keppninnar er að 
nemendur læri að vinna saman og 
taki þátt í nýsköpun og framleiðslu á 
einhvers konar tæki sem leysi þarfir 
sem eru samfélaginu nauðsynlegar. 

LEGO-keppnin hefur náð til fleiri 
en 100.000 barna í 45 löndum víða 
um heim. Á Íslandi hefur keppnin 
verið haldin af Háskóla Íslands síðan 
árið 2005. 

Lið grunnskólans á Reyðarfirði 
vann keppnina í ár og ávann sér rétt 
til þátttöku í heimsmeistaramóti 
FIRST LEGO League í St. Louis í 
Bandaríkjunum í apríl í vor. Lið 
Stóru-Vogaskóla stóð sig vel og var 
skólanum til sóma. Í lok keppnisdags 
var rætt um hvaða þætti þyrfti að 
bæta fyrir keppnina að ári.

(Heimasíða Stóru-Vogaskóla)

Heilbrigðisráð-
herra mætir
Félag eldri Sjálfstæðismanna á 

Suðurnesjum boðar til fundar 
þriðjudaginn 10. mars n.k. kl.12: 00 
á Kaffi Duus. Húsið opnar kl 11: 30. 
Boðið er uppá súpu og brauð á kr. 800. 

Gestur fundarins er Kristján Þór 
Júlíusson, heilbrigðisráðherra
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



Losaðu tengilínu og hylki. Taktu um handfang á bakhlið og færðu hylkið að björgunarstað. Taktu um háls 
kastlínupokans og opnaðu lásinn á honum. Taktu um útkant netsins og hvolfdu síðan lyftilínum í sjóinn. Um leið og 

kastpokanum er kastað vindmeginn við manninn, er netstykkið látið falla fyrir borð. Dragðu hratt inn slaka á tengilínu 
og lyftilínum og gefðu það síðan út til mannsins eftir því sem hann dregur netið að sér. 

Hafðu átak á línunum allan tímann. Leyfðu manninum í sjónum að fara í netið, helst sitjandi og í nokkurri 
fjarlægð frá skipinu. Nýtið ykkur ölduna þegar þið dragið manninn að og byrjið að lyfta honum upp. 

Lloyd’s Register / SOLAS gerðar viðurkenning nr.: SAS S100116 
Viðurkenning Siglingastofnunar nr: 06.11.09.01 

Nánari upplýsingar má fá í gegnum vef okkar: 

www.markusnet.com 

           Maður fyrir borð öruggi og björgun er okkar viðfangsefni.

Framleiðandi: Markus Lifenet Ehf. Breiðvangur 30, IS-220 Hafnarfirði. 
Sími: 565 1375 Fax: 565 1376 Netfang: markuslifenet@simnet.is


