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Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?
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Bifreiðaverkstæði 
til leigu

Fullbúið bifreiðaverkstæði með 
öllum tækjum og verkfærum 

til leigu frá 1. júlí 2015.

Staðsetning í nýju 360m2 húsnæði  
að Njarðarbraut 1 Reykjanesbæ  

(áður þjónustuverkstæði BL)

Áhugasamir hafi samband  
í síma 892 8808

9. Apríl 2015
7. tölublað 5. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Íþróttafélagið Nes 
fær góða gjöf

Nýlega kom fulltrúi frá Hreyfli-Bæjarleiðum á Bocciaæfingu hjá íþróttafélaginu Nes til að afhenda formlega myndarlega gjöf til 
félagsins.  Nánar á bls 8.
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Margir hafa rekið upp stór augu og orðið eitt spurningamerki vegna 
niðurstöðu skoðanakannana um verulegt fylgi Pírata. Hvað er eig-
inlega að gerast? Eru Píratarnir að verða nstærsti stjórnmálaflokkur 

landsins? 

Í sjálfu sér þarf þetta ekki að koma svo mikið á óvart.Hugsið ykkur þá mynd sem 
þingemm sýna þjóðinni frá hinu háa Alþingi. Þar tala þingmenn klukkutímum 
saman yfir hálftómum sal. Umræðuefnið eru athugasemdir við fundarstjórn 
forseta. Oftast er nú vandséð hverju sé verið að finna að gagnvart fundarstjórn. 
Nei,nei umræðan snýst um eitthvað allt annað. Svo koma þingmenn upp í 
pontu með andsvar við ræðu einshvers. Svo kemur annar upp með andsvar 
við andsvar. þannig heldur dagurinn áfram fram á kvöld. Þetta minnir mest á 
ræðukeppni í framhaldsskóla.

Reyndar undrast ég viðbrögð Kafteins Pírata við fylgisaukningunni. Það sem 
Birgitta kafteinn Pírata les út úr þessu er að fá stjórbarandstöðuna til að sameinast 
í sínum málflutningi. Sem sagt að fara í hrossakaup upp á gamla mátan. Var það 
þetta sem stuðningur við Pírata gengur út. Samfylkingin,Vinstri græn og Björt 
framtíð hafa ekki fengið stuðning þjóðarinnar við sín fáránlegu vinnubrögð. 

Varla dettur mörgum í hug að styðja Samfylkinguna eftir vinnubrögðin þegar 
reynt var úr launsátri með rýtingana á lofti að bola formanninum úr embætti. 
Varla verður traustið mikið eftir þann skrípaleik sem birtist þjóðinni.

Enginn skilur bréfið. 
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra á þó  sennilega metið í skrípaleik 
ráðamanna. Eins og frægt er orðið skrifaði ráðherrann bréf til ESB, sem átti að 
tákna að við værumk hætt aðildaviðræðum. ESB skildi bréfið ekki og þegar ráð-
herrann var beðinn um útskýringu kom í ljós að hann var heldur ekki örugguir 
með hvað bréfið þýddi. Eftir stendur að við erum enn umsóknarríki í ESB.

Já eða nei
Skrípaleikurinn heldur áfram.Nú kemur stjórnarandstaðan með tillögu um 
að klára aðildaviðræðurnar við ESB. Þetta sama fólk neitaði að leita eftir áliti 
þjóðarinnar þegar farið var í vegferðina og sótt um inngöngu. Bent hefur verið 
marg oft á það að forystumenn Sjálfstæðisflokksins sögðust ætla að spyrja 
þjóðina um hvort halda ætti áfram eða ekki. Nú er það vitað að við getum ekki 
fengið að kíkja í pakkann  til að skoða hvað í honum er. Annaðhvort sækjum 
við um aðild að ESB með þeim skyldum sem þar er kveðið á um eða ekki.Bjarni 
Benediktsson,formaður Sjálfstæðisflokksins hefur sagt að flokkurinn hafi aldrei 
útilokað að þjóðin myndi kjósa um málið. Nú er komið að því að þjóðin verði 
spurð þeirrar einföldu spurningar. Vilt þú að Ísland haldi áfram með umsókn 
sína um aðild að ESB? Já eða Nei.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Andsvar við andsvari 
um fundarstjórn 
forseta Alþingis

Reykjanes kemur næst út  
miðvikudaginn 22. apríl 2015.NÆSTA BLAÐ

Auglýsingasíminn er  
578 1190

BÍÓSÝNING þriðju-
daginn 21. april kl. 16.30
Félag eldri borgara á 

Suðurnesjum býður á sýn-
ingu kvikmyndar um mik-

ilvægi félagsstarfs í tilveru aldraðs 
fólks. Bíómyndin „Við erum til“ varð 
til hjá lífssöguhópi eldri borgara í 
Félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31, 
í Reykjavík. 

Myndin er sýnd í Sambíói Hafnar-
götu Reykjanesbæ. Aðgangur er 
ókeypis fyrir félagsmenn FEBS. 

Efni myndarinnar er byggt á við-
tölum við 7 aðila sem eru allir um og 
yfir nírætt. Segja má að myndin sé í 
raun fræðslu- og kynningarefni um 
þær breytingar sem nú standa yfir í 
öldrunarþjónustu og félagsstarfi eldri 
borgara þar sem áherslan er á sjálf-
bærni, valdeflingu og virka þátttöku 
eldra fólks. 

Umsjón með gerð myndarinnar 
hafði Suðurnesjakonan Helga Mar-
grét Guðmundsdóttur tómstunda- og 
félagsmálafræðingur. 

Helga Margrét starfar nú á Vel-

ferðarsviði hjá Reykjavíkurborg , er 
umsjónarmaður félagsstarfs í Fé-
lagsmiðstöðinni Hæðargarði 31 og 
er þar með lífssöguhóp sem hittist 
vikulega. Hluti hópsins situr líka í 
notendaráði og litast umræðan af 
hagsmunamálum og velferð eldri 
borgara. 

Þátttakendur í lífssöguhópnum 
vildu gjarnan að rödd þeirra heyrð-
ist úti í samfélaginu og er tilgangur 
myndarinnar fyrst og fremst sá að 
aldraðir segi sjálfir hvað þeim finnst 
en ekki að aðrir túlki það. 

Í viðtölum sem myndin er unnin 
út frá segja hinir öldnu með eigin 
röddu hvernig félagsstarfið eflir 
þau og hjálpar við að fara út fyrir 
þægindahringinn. Titill myndarinn 
kemur frá þeim sjálfum. Í myndinni 
ræða þau líðan sína og hvað það er 
sem gefur lífinu gildi. 

Sýning myndarinnar tekur um 35 
mínútur og mun verða boðið upp á 
umræður í lok sýningar. 

Reykjanesbær: 

Bæjarstjóri svarar spurningum
Á fundi Bæjarráðs Reykjanes-

bæjar 19. mars s.l. vöktu 
nokkur mál athygli 

Reykjaness, en bókanir sögðu ansi 
lítið. Reykjanes leitaði því til Kjartans 
Más Kjartanssonar bæjarstjóra til að 
fá upplýsingar. 

1. mál. Rekstraruppgjör janúar 2015 
Lagt fram. Er rekstraráætlun í sam-
ræmi við fjárhagsáætlun Svar bæjar-
stjóra: „Fyrir fyrsta mánuð ársins(jan-
úar) er rekstraruppgjör í samræmi við 
fjárhagsáætlun.“

2. mál. Ráðstöfun á fjármagni vegna 
HS Veitna hf. Lagt fram. Hvernig var 
fjármagni vegna HS veitna ráðstafað? 
Svar bæjarstjóra: Tímabundinn yfir-
dráttur hjá ÍSB greiddur niður kr.150 
mkr. 

Lífeyrisgjöld vegna jan. og feb. 
greidd kr. 131 mkr. Skammtímaskuldir 
greiddar kr. 178 mkr. 

Fjármagnstekjuskattur greiddur kr. 
96 mkr. 

Samtals var því greitt 555 mkr. Til 
ráðstöfunar út árið er þá 445 mkr. 

5. mál. Starfsmannamál hjá fjár-
mála- og stjórnsýslusviði. Heimildir til 
ráðninga á fjármálasviði, stjórnsýslu-
sviði og fræðslusviði. Þýðir þetta aukin 
útgjöld fyrir Reykjanesbæ? 
a) Beiðni um heimild til ráðningar 

rekstrarfulltrúa (sérfræðings) á 
fjármálasvið

b) Beiðni um heimild til ráðningar 
bókara á fjármálasvið

c) Beiðni um heimild til ráðningar 
innheimtufulltrúa á fjármálasvið

d) Beiðni um heimild til ráðningar 
gjaldkera á fjármálasvið

e) Beiðni um heimild til ráðningar 
þjónustustjóra á stjórnsýslusvið

f) Beiðni um heimild til ráðningar 
þjónustufulltrúa á stjórnsýslusvið

g) Beiðni um heilmild til ráðningar 
skjalavarðar á stjórnsýslusvið

h) Beiðni um heimild til ráðningar 
rekstrarfulltrúa á fjármálasviði
Bæjarráð samþykkir beiðnir um 

heimild til ráðningar á viðkomandi 
sviðum. 

6. mál. Starfsmannamál hjá fræðslu-
sviði
a) Beiðni um heimild til ráðningar 

kennara, stuðningsfulltrúa og starfs-
menn í frístundaskólann í Akur-
skóla

b) Beiðni um framlengingu ráðningar-
samnings við leiðbeinanda í Akur-
skóla

c) Beiðni um heimild til ráðningar 
tveggja stuðningsfulltrúa í Holta-
skóla

d) Beiðni um heimild til ráðningar í 
fjórar stöður kennara í Holtaskóla

e) Beiðni um heimild til ráðningar 
grunnskólakennara á forfallaskrá 
í Njarðvíkurskóla

Bæjarráð samþykkir heimild til 
ráðningar á fræðslusviði sbr. erindið. 

Svar bæjarstjóra: “ Búast má við 
auknum kostnaði vegna ráðninga hjá 
Akurskóla þar sem verið er að ráða í 
nýjar stöður vegna fjölgunar barna við 
skólann.Aðrar ráðnuingar á fræðslusviði 
eru innan útgjalda þar sem verið er að 
ráða í stöður sem eru að losna.

Ráðningar á stjórnsýslusviði eru 
innan útgjalda þar sem verið er að ráða 
í stöður sem eru að losna.

Ráðningar á fjármálasvið er innan 
útgjalda þar sem verið er að ráða í 
stöður sem eru að losna(3 stöðugildi).
Ein staða er ný en hagrætt er annars 
staðar svo það verði ekki útgjaldaaukn-
ing.“

Eldri Sjálfstæðis-
menn ræða málin
Eldri Sjálfstæðismenn á 

Suðurnesjum boða til fundar 
þriðjudaginn 14. apríl n.k. 

Fundurinn verður á Kaffi DUUS kl.12: 
00. Húsið opnar kl 11: 30. 

Gestur fundarins er Pétur Magnús-
son forstjóri Hrafnistu

Boðið er uppá súpu, brauð og kaffi 
á kr. 800. 

Allir velkomnir.

Léttur á 
Nesvöllum
Föstudaginn 17. apríl n.k. er 

léttur föstudagur á Nesvöllum. 
Haukur Þórðason syngur nokkur 
lög og með honum er undirleikari. 

Hann og Sólveig Þórðardóttir 
segja frá æskuárum sínum hér á 
Suðurnesjum. 

Létti föstudagurinn er kl 14:00. 
Kaffihúsið opið. ALLIR VEL-
KOMNIR

Vorfagnaður 
eldri borgara
Skemmtinefnd Félags eldri borg-

ara á Suðurnesjum efnir til 
vorfagnaðar föstudaginn 24. apríl 
n.k. á Nesvöllum. 

Uppsigling leiðir upphaf 
dansleiks og síðan tekur hljóm-
sveitin Eldar við. 

Dansleikurinn hefst kl 20: 00 og 
er til 23: 30. 

Aðgangseyrir er kr.1000 . Léttar 
veitingar.

Kjartan Már Kjartansson
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Elevation 310 rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar eru 7 svæðaskiptar gerðar úr 
18cm heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Elevation 310
Rafstillanlegu rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg 
og vönduð vara. Margir möguleikar eru í dýnuvali. Rúmin 
eru einnig til án rafstýringar í mörgum útfærslum.

Lama contenental

Fáanlegur sem 2ja, 3ja og 4ja sæta. Öll sæti 
stillanleg. Draumur einn að setjast í þennan. 
Má standa nánast við vegg þegar bak hallast.

Isabella hægindasófi

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Frábær gæði frá Belgíu. Rafstillanlegt rúm af hæsta 
gæðaflokki. Fáanleg í fjölda stærðum og útfærslum.
Fæst í nokkrum stærðum og litum.

Henson design Brixton
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Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði. 
Hvíldarstóll í enda.Fáanlegur með vinstri eða hægri tungu. 
Má standa nánast við vegg. Fáanlegur í mörgum litum.

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES Hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. 
Öflugt og sterkt stálstell. Fjölmargir litir í tauáklæðum 
og leðurútfærslum.

Demetra Svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Stjórnaðu 
rúminu með 

símanum
Í Box elevation rafstillanlegu línunni er dýnan 
samföst stillanlegum stálbotninum. Latex kjarni 
með innbyggðum auka 5cm latex mottu 
til að hámarka þægindin og gefa meir dýpt. 

Dunlopillo Box Elevation
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Aðalstyrkur félagsins er samstaða 
eldri borgara á Suðurnesjum
Á aðalfundi Félags eldri borgara 

á Suðurnesjum, sem haldinn 
var nýlega, gaf Eyjólfur Ey-

steinsson ekki kost á sér lengur til að 
gegna formennsku í félaginu. Reykjanes 
leitaði til Eyjólfs með nokkrar spurn-
ingar á þessum tímamótum en hann 
hefur gegnt starfi formanns s.l. sjö ár. 
- Hvað kom til að þú tókst að þér for-
mennsku í Félagi eldri borgara á sínum 
tíma? 

Karl G. Sigurbergsson skipstjóri 
sem hafði lengi verið varaformaður 
félagsins hvatti mig til þess að sækjast 
eftir kosningu þegar hann hætti sem 
stjórnarmaður og tók ég sæti í stjórn 
FEBS árið 2007. Þá var Guðrún Ólafs-
dóttir formaður félagins en hún var 
um nokkur ár formaður Verkakvenna 
félags Keflavíkur og Njarðvíkur. FEBS 
hafði lengi notið forystu áhugafólks 
sem unnið hafa ötullega að hagsmuna-
málum okkar en félagið var stofnað 3. 
mars 1991 og verður 25 ára á næsta 
ári. Það var mikill missir af Guðrúnu 
en hún lést 2010 og tók ég við af henni 
sem formaður. 
- Mikil fjölgun hefur orðið í félaginu 
síðustu árin. Hverju þakkar þú það? 
Ég held að aðalástæðan sé sú að eldri 
borgarar á Suðurnesjum frá öllum 
sveitarfélögunum hafa verið félagar 
og tekið virka þátt í starfi þess. Stjórn 
félagasins hefur ætíð verið skipuð fé-
lögum frá Sandgerði, Garði, Grindavík 
, Vogum og Reykjanesbæ. Sigurður 
Jónsson ritstjóri, nýkjörinn formaður 
formðaur FEBS, er búsettur í Garði 
og sýnir að ekki er gert upp á milli 
búsetu félaga þegar kosið er til for-
ystu. Félagar starfa að áhugamálum 
sínum um öll Suðurnes; í Auðarstofu í 
Garði, í Grindavík hefur félagið aðsetur 
í Miðgarði, Sandgerði í Miðhúsum, 
Álfagerði í Vogum og á Nesvöllum í 
Reykjanesbæ. Þá má ekki gleyma að 
það er mikið að gerast með eldri borg-
urum um öll Suðurnes. Efnt er til ferða-
laga, skemmtana, funda og starfandi 
eru félög eldri borgara víða svo sem í 
Grindavík en saman erum við í Félagi 
eldri borgara á Suðurnesjum. Flagg-
skip okkar félags er Eldeyjarkórinn 
sem er styrktur af félaginu en kórinn 
hefur ítrekað hlotið viðurkenningu 
fyrir frammistöðu sína á kóramótum. 
Þegar fjárhagur leyfir hafa ferðalög 
innanlands verið styrkt af félaginu. 
Aðalstyrkur félagsins er samstaða eldri 
borgara á Suðurnesjum um félagið og 
vona ég að svo verði áfram því í sam-
stöðunni felst styrkurinn þegar við 
sækjum rétt okkar um bætta þjónustu 
og knýjum á um fjölgun hjúkrunar-
rýma. 
- Þegar þú lítur nú til baka hver hafa 
stærstu málin verið hjá FEBS? 
Tvímælalaust stofnun Öldungaráðs 
Suðurnesja. Ég hef verði spurður að 
því hvað Öldungaráð sé? Öldungaráð 
eru skipuleg samtök með þeim sem 
ráða fjármagninu en það eru sveitar-
félögin á hverjum stað og okkur eldri 
borggurum sem njótum þjónustunnar. 
Ráðið er skipað fulltrúum bæjar-
stjórna, eldri borgurum og þeirra sem 

málið varðar t.d. félagsráðgjöfum og 
hjúkrunarforstjórum. Ráðinu er ekk-
ert óviðkomandi þegar fjallað er um 
þjónustu við eldri borgara eða gerðar 
eru áætlanir um framtíðarskipan þjón-
ustu við okkur, uppbyggingu þjón-
ustumiðstöðva og hjúkrunarheimila. 
Þá stóð FEBS fyrir því á Evrópuári 
aldraðra 2012 að félagar leiðbeindu 
grunnskólanemendum við lestur. Þeir 
fjölmörgu félaga okkar sem tóku þátt 
höfðu gaman af og sinntu þessu vel og 
mælingar sýna að framlag þeirra hefur 
skilað árangri. 
- Það hefur vakið athygli að þú beittir 
mjög kröftum þínum í að stofna 
Öldungaráð. Hvaða þýðingu hefur það 
fyrir samfélagið á Suðurnesjum að hafa 
nú starfandi Öldungaráð? 

Síðustu ár hef ég gegnt starfi gjald-
kera Landsambands eldri borgara. 
Stjórnin hefur fundað víða um land 
með félögum okkar undir forystu Jónu 
Valgerðar Kristjándóttir formanns og 
greint frá starfi samtakanna. Á þessum 
fundum hefur það fallið í minn hlut 
að kynna stofnun Öldungaráðs á 
Suðurnesjum. Ég hef lagt áherslu á að 
með stofnun þess á að vera tryggt að 
ekki verði gengið framhjá eldri borg-
urum þegar ákvarðanir eru teknir í 
okkar málum. Nú hefur verið búið 
svo um hnútanna að ekkert verður 
framvegis ákveðið í okkar málum án 
aðkomu Öldungaráðs Suðurnesja. 
- Margir hafa staðið í þeirri trú að með 
tilkomu hjúkrunarheimilisins að Nes-
völlum væri mikill vandi leystur. Er 
það svo? 

Samningur var gerður árið 2004 
milli þeirra sem ábyrgð hafa á þjónustu 
við sjúka og aldraða á Suðrnesjum. Það 
var stjórn Dvalarheimilis Suðurnesja 
og stjórnenda Heilbrigðisstofn-
unar Suðurnesja sem undirrituðu 
samnnginn. . 

Samningur þessi gerði meðal annars 
ráð fyrir því að lokið væri við viðgerð 
og lagfæringar á hjúkrunarheimili í 
Garði og að samhliða því væri byggt 
upp hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ. 
Nú eru á biðlista 55 eldri borgarar en ef 
staðið hefði verið við samning þennan 
væri staða okkar allt önnur og betri í 
dag en staðan er því miður mjög slæm. 
Áætlað er að eldri borgurum fjölgi svo 
ört að ef að ekkert verður að gert stefnir 
í neyðarástand og að árið 2020 verði 
um 100 sjúkir eldri borgara á biðlista 
eftir hjúkunarrými á Suðurnesjum. 
Félag eldri borgara Suðurnesjum og 
Öldungaráð Suðurnesja hafa lagt til 
að sveitarfélögin geri með sér samning 
um skipulag og uppbyggingu á þjón-
ustu við eldri borgara og Garðvangur 
verði lagfærður svo að þar gætu búið 
15 til 20 sjúkir aldraðir. Auk þess þá 
þarf að bæta þjónustu og efla aðbúnað 
við þá sem geta og vilja vera heima hjá 
sér. Öldungaráðið vinnur núna að því 
samþætta alla þjónustu í samvinnu við 
eldri borgara og sveitarfélögun. Ekkert 
er okkur óviðkomandi. 
- Þú hefur verið duglegur við að benda 
á að Framkvæmdasjóður aldraðra 
stendur sig alls ekki í að setja þá fjár-

muni, sem koma inn til uppbyggingar 
hjúkrunarheimila. Hvers vegna gerist 
það? 

Ég lagði fram eftirfarandi ályktun 
í stjórn LEB ný verið sem var sam-
þykkt: „Landsamband eldri borgara 
mótmælir því harðlega að fjármagn 
Framkvæmdarsjóðs aldraðra verði 
notað til þess að greiða rekstur hjúkr-
unarheimila. Aðalmarkmið sjóðsins er 
að stuðla að fjölgun hjúkrunarheim-
ila. Neyðarástand er að skapast vegna 
vöntunar á hjúkrunarrýmum á höf-
uðborgarsvæðinu, 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 
hjúkrunarrýma til að mæta áætlaðri 
þörf á næstu árum. Brýnt er að sveitar-
félög og ríki standi saman að gerð 
slíkrar áætlunar ásamt Landssambandi 
eldri borgara.“

Ályktunin hefur vakið mikla athygli 
og verðið kynnt í fjölmiðlum og í stjórn 
Framkvæmdasjóðs en þar á ég sæti. 
Ljóst er að gera verður áætlun um 
fjölgum hjúkrunarheimilia hið fyrsta 
og Framkvæmdarstjóðurinn verður að 
standa undir nafni og leggja áherslu á 
framlög til hjúkrunarheimila og þjón-
ustumiðstöðva. 
- Hafa kjör aldraðra almennt batnað á 
síðustu árum? 
Tekjur eldri borgara sem hafa lægstu 
tekjur þurfa að hækka mikið til þess 
að hægt sé að lifa af þeim. Samtök 
eldri borgara hafa stöðugt barist fyrir 
þvi að gera greiðslur Tryggingastofn-
unar einfaldari án mikils ávinnings. 
Við höfum ítrekað ályktað í þá veru 
og komið þeim ályktunum á framfæri 
við yfirvöld: „Aðalfundur FEBS krefst 
þess að stjórnarflokkarnir standi við 
sín stóru loforð um að allar skerðingar 
verði afturkallaðar. Fjárhagsstaða og 
möguleikar margra aldraðra til að 
geta framfleytt sér á þokkalegan hátt 
er mjög alvarleg. Aldraðir hafa setið 
eftir hvað varðar leiðréttingar og hækk-
anir frá ríkinu. Það er útilokað að una 
þessu lengur. Ríkisstjórnin verður að 
standa við sín loforð. ”. 
- Hvað þarf til að ráðamenn þjóðarinnar 
setji málefni aldraðra í forgang? 

Hlusta verður á okkur eldri borgara 
sem jafninga sem hafa skilað ævistarfi 
okkar og alls ekki að ganga fram hjá 
okkur heldur tryggja að við séum 
höfð með í ráðum þegar ákvarðanir 

eru teknar í málefnum sem okkur 
varðar. 

Reykjanes þakkar Eyjólfi kærlega 
fyrir greinargóð svör við spurningum 
blaðsins. 



SPARK LS
VERÐ 1.790.000 KR.

10% ÚTBORGUN: 179.000 KR.

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Chevrolet á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill 
lánar þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst 
af lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum. 

Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Lokað laugardaginn 4. apríl.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is og chevrolet.is

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

SPARK ER SÁ ÖRUGGASTI - AFTUR!
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Bílaöryggisstofnun Bandaríkjanna IIHS, hefur kynnt 
niðurstöður sínar úr árekstraprófun smábíla fyrir árið 
2015. Chevrolet Spark stóðst hámarksöryggiskröfur 
stofnunarinnar „Top Safety Pick“ annað árið í röð.

Hafðu í huga að Chevrolet Spark er með flottan staðal-
búnað og jafnframt á ótrúlega hagstæðu verði. Þess vegna 
hvetjum við þig til að gera samanburð á verði og búnaði 
bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn - sjá meira á 
benni.is

• Aflstýri

• 4 hátalarar

• Útvarp, CD, iPod og USB tengi

• ABS hemlar

• Diskabremsur að framan

• 6 loftpúðar (gardínur)

Hluti af staðalbúnaði.

• Barnalæsing í afturhurðum

• Öryggisvari á bílbeltum í aftursætum

• 3 punkta öryggisbelti fyrir 5

• Bílbelti með sjálfvirkum strekkjara

• Hæðastilling á framljósum

• Frjókornasía
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Appelsínugult 
starfshlaup
Föstudaginn 27. mars fór 

Starfshlaup Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja fram í 20. sinn en 

þessi keppni fór fyrst fram árið 1994. 
Fyrir þá sem ekki þekkja starfs-

hlaupið þá reyna nemendur með 
sér í n.k. boðhlaupi þar sem keppt 
er í flestum þeim námsgreinum sem 
kenndar eru við skólann auk ýmis 
konar þrauta. Að þessu sinni kepptu 
fimm lið í hlaupinu en í hverju liði eru 
nokkrir tugir keppenda. Fyrir hverju 
liði fara nokkrir fyrirliðar sem koma 
úr hópi væntanlegra útskriftarnem-
enda. Keppnin var geysispennandi 
í ár og úrslitin réðust ekki fyrr en í 
síðustu þrautunum. 

Þó Starfshlaupið fari alltaf fram síð-
asta kennsludag fyrir páska er það 
farið að hafa nokkurn aðdraganda. 
Í ár var nokkrum sinnum keppt á 
sal í hádeginu síðustu vikurnar fyrir 
keppnina sjálfa. Þar var m.a. keppt 
í spurningakeppni, þrautakeppni, 
bekkpressu og Sing Star. Liðin taka 
stigin síðan með sér í sjálft Starfs-
hlaupið. Alltaf verða einhverjar 
breytingar milli ára, einhverjar þrautir 
og greinar detta út og aðrar koma inn. 

Keppnin sjálf byrjaði í Íþrótta-
húsinu þar sem keppt var í reiptogi, 
badminton, stultuhlaupi og fleiri 
greinum. Síðan var synt, hjólað og 
hlaupið en að því loknu þeystu kepp-
endur inn í skólann þar sem liðin 
hlupu milli kennslustofa og leystu 
verkefni auk þess að leysa ýmsar 
þrautir á göngum. Keppnin endaði 
síðan á sal þar sem liðin dönsuðu, 
léku o. fl. Lokaþrautin var svo kappát 

kennara sem vekur alltaf mikla kátinu 
og spennu meðal áhorfenda. 

Eins og áður sagði var keppnin 
mjög jöfn að þessu sinni sem hefur 
reyndar verið raunin undanfarin ár. 
Að lokum fór svo að Appelsínugula 
liðið vann en Græna liðið kom þar rétt 
á eftir og hin liðin voru ekki langt á 
eftir. Það var því Appelsínugula liðið 
sem hlaut Starfshlaupsbikarinn og 
pítsuveislu í verðlaun. Umsjónar-
menn Starfshlaupsins eru íþrótta-
kennararnir Gunnar Magnús Jónsson 
og Kristjana Hildur Gunnarsdóttir 
(Kiddý) og eiga þau sannarlega hrós 
skilið fyrir skipulagningu og fram-
kvæmd hlaupsins. Þá er ekki síður 
ástæða til að óska fyrirliðum allra lið-
anna til hamingju með frammistöð-
una og þeirra vinnu. Síðast en ekki síst 
eru það auðvitað allir þátttakendur 
sem taka þátt í að gera þennan dag 
jafn skemmtilegan og hann er. 

Vitinn Sandgerði:

Heimagerður flugvélamatur 
með áherslu á íslenska matar-
menningu fyrir kröfuharðan 
viðskiptavinahóp
Í byrjun janúar á þessu ári, barst þessi 

fyrirspurn til veitingastaðarins Vit-
ans í Sandgerði frá litlu alþjóðlegu 

einkaflugfélagi, PrivatAir sem var á leið 
til landsins í lok febrúar. 

Um borð yrðu 50 farþegar, meðal-
aldur rúmlega 60 ár, ásamt 8 manna 
áhöfn. Gestirnir eru stæðir ferðamenn 
úr mið Evrópu, sem leita sérstaklega að 
„öðruvísi áfangastöðum og upplifun um 
allan heim„. 

Megin þema ferðarinnar er náttúra, 
saga og menning á Norðurslóðum. 

Til þess að uppfylla sem best væntingar, 
vildi flugfélagið samstarf við fyrirtæki 
sem gætu veitt persónulega þjónustu. 

Óskað var eftir því að Vitinn kæmi 
með tillögur að brunch við brottför og 
síðan þriggja rétta lunch, sem átti að 
bjóða tveim dögum síðar sem þurfti að 
kæla niður og hita upp aftur þegar að 
vélin myndi fara frá Grænlandi. 

Sérstök áhersla var á að allur matur-
inn væri íslenskur, svæðisbundinn og 
heimagerður með tilvitnun í sögu og 
menningu. 

Einnig var lögð áhersla á útlit og 
hönnun á því sem fram yrði borið þar 
sem allt var sett á sérhannað postulín 
og silfur í eigu vélarinnar. 

Staðarhöldurum þótti fyrirspurnin 
mjög spennandi og sest var við undir-
búningsvinnu, tilboðsgerð, val á mat, 
geymsluaðferðir og hönnun og útlit 
diska. 

Allur undirbúningur og eldun á 
matnum fór fram á Vitanum sem síðan 
var kældur niður samkvæmt stöðluðum 
reglum um meðhöndlun tilbúinna mat-
væla. 

Á meðal þess sem í boði var heima-
gerður plokkfiskur, lamb, skyr, hverar-
úgbrauð, sérreykt hangikjöt, flatbrauð, 
randalína, íslenskir ostar, heimagerðar 
sultur og eggjakaka staðarins. 

Séróskir voru um litlar pönnukökur 
(blinis) fyrir kavíar. 



Varahlutir á lager

vélar varahlutir þjónusta

577 1444 • 456 5711 • 894 0346  
frystikerfi@frystikerfi.is • www.frystikerfi.is
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Hreyfill gefur Nes stóla
Það var heilmikið um að vera í 

íþróttasal Heiðarskóla 18. mars 
s.l. Félagar í Íþróttafélaginu Nes 

fjölmenntu þá til að taka við höfðing-
legri gjöf. Sæmundur hjá Hreyfli var 
mættur að afhenda formlega gjöfina. 

Hreyfill-Bæjarleiðir afhenti Nes 
myndarlegan styrk á bocciaæfingu 
Nes. Styrkurinn hefur verið nýttur 
til að þess að kaupa nýja stóla fyrir 
bocciaæfingarnar og mun það koma 
sér mjög vel enda gömlu stólarnir 
orðnir vel nýttir. Nýju stólarnir eru 34 
. Mjög ánægjulegt er að Bifreiðastöðin 
Hreyfill-Bæjarleiðir skuli styrkja Nes 
með þessum hætti en fyrirtækið sér um 
þjónustu við Ferðaþjónustu . . . fatlaðra 
í þeim tilfellum sem Ferðaþjónustan 
kemst ekki yfir að afgreiða með eigin 
bílum. Hreyfill sinnir jafnframt fötl-

uðum beint ef þeir kjósa að panta bíl 
eins og hver annar einstaklingur, eða 
ekki næst að nýta sér Ferðaþjónustu 
fatlaðra. Í sumum tilfellum þarf sér-
útbúna hjólastólabíla og hefur Hreyf-

ill nokkra slíka bíla í sinni þjónustu. 
Guðmundur Sigurðsson formaður Nes 
þakkaði Hreyfli kærlega fyrir þennan 
góða styrk sem kemur sér mjög vel 
fyrir félagið. 

Ætlum að vera hér
Verslunin Ormsson flutti sig 

aðeins um set nýlega. Versl-
unin fór úr Hafnargötu 25 

í Hafnargötu 23. Nýja húsnæðið er 
um 30 fermetrum stærra. Aðalástæða 
fyrir flutningnum er að sögn Páls 
Fanndal verslunarstjóra að þeim gafst 
kostur á að kaupa nýja húsnæðið. Við 
vildum tryggja okkur til frambúðar. 
Við ætlum að vera hér í Reykjanesbæ. 

Ormson hefur verið starfandi í 
Reykjanesbæ frá árinu 2004. Páll 
Fanndal verslunarstjóri hefur verið 
hjá Ormson í fjögur ár. Hann segir 
að verslunin gangi mjög vel. Það er 
stígandi í sölunni. 

Við seljum mikið af heimilis-
tækjum og sjónvörpum. Við erum 
með leiðandi vörumerki á þessum 
sviðum þ. e. AEG heimilistæki og 
Samsung sjónvörp. Mest seljum við 
af sjónvörpum á haustin og svo heim-
ilistæki raunverulega allt árið. Þetta 
rennur allt saman. 

Afnám vörugjalda hafa auðvitað 
hleypt meira lífi í söluna. Það munar 
um rúmlega 20% lækkun. Við finnum 
að fólk á léttara með kaupin núna 
segir Páll. 

Verslun Ormsson að Hafnargötu 
23 er rúmgóð og allar vörur mjög 
aðgengilegar til að skoða. 

Húsnæði til að sinna lögfræðiráðgjöf
Á fundi sem Fjölskyldu og fé-

lagsmálaráðs Reykjanesbæjar 
hélt nýlega var m.a. rætt um 

málefni innflytjenda. Umræða um 
fjölmenningarmál í sveitarfélaginu

Lögð fram tillaga stýrihóps í fjöl-
menningarmálum í Reykjanesbæ um 

að Mannréttindaskrifstofu Íslands 
verði útvegað húsnæði til að geta sinnt 
lögfræðiráðgjöf til innflytjenda og að 
ferðakostnaður vegna þjónustunnar 
verði greiddur. 

Fjölskyldu- og félagsmálaráð sam-
þykkir tillögu stýrihópsins. 

Fjölskyldu- og félagsmálaráð leggur 
jafnframt til að stýrihópur í fjölmenn-
ingarmálum endurskoði fjölmenn-
ingarstefnu frá árinu 2004. og komi 
með tillögur að breytingum fyrir júní 
2015. 

Helguvíkurhöfn olíubirgðastöð? 
Drög að skýrslunni „Hagsmunir 

Íslands á norðurslóðum“ frá 
Ráðherranefnd um málefni norður-
slóða 2015. var tekin til umfjöllunar 
nýlega á fundi Atvinnu-og hafnarráðs 
Reykjanesbæjar. Formaður, Davíð Páll 
Viðarsson, lagði fram skýrsluna og 
ræddu fundarmenn innihald hennar. 
Atvinnu- og hafnaráð fagnar að bent 
sé á mikilvægi alþjóðaflugvallarins á 

Keflavíkurflugvelli, en finnst að benda 
megi á möguleikana sem Helgu-
víkurhöfn vegna olíubirgðastöðvar 
og með tenginguna við flugvöllinn. 
Einnig þarf að benda á möguleikana 
í áætlunum um uppbyggingu ör-
yggismiðstöðvar á Keflavíkurflugvelli 
fyrir norðurskautsríkin, sem tengist 
Landhelgisgæslunni og flugumsjónar-
svæðis Íslands. 

Áhyggjur af miklum 
umferðahraða
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 17. 

mars s.l. kynnti bæjarstjóri þær 
hugmyndir sem unnið hefur verið að 
varðandi aðkomu um Grindavíkurveg 
í samstarfi við Vegagerðina. Bæjarráð 
lýsir áhyggjum sínum af miklum um-

ferðarhraða við innkomuna í bæinn 
og skorar á samgöngunefnd og Vega-
gerðina að hefja nú þegar undirbúning 
að gerð hringtorgs sem tengir saman 
fyrirhugaðan Suðurstrandarveg, Nes-
veg og Grindavíkurveg. 

Mikil aukning
Fjöldi flugvéla sem fóru um ís-

lenska flugstjórnarsvæðið var 
árið 2014 

130.856 sem er 12,5% frá árinu 
2013

Gestum fjölgaði 
um níu prósent
Starfsemi Víkingaheima var 

með hefðbundnum hætti 
árið 2014 og komu 22.711 gestir 
í safnið á árinu og er það fjölgun 
um 9 %. Stærsti hluti gestanna eru 
útlendingar 15.564. Fimm sýningar 
eru í húsinu og ráðstefnusalur sem 
hefur verið leigður út. Boðið er 
upp á móttökur alls kyns hópa og 
mögulegt að opna fyrir hópum utan 
hefðbundins opnunartíma. 
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Líf og fjör í Gerðaskóla
Magnús Stefánsson, bæjar-

stjóri í Garði skrifar að 
venju Mola pistil heima-

síðuna. Magnús segir m.a. frá vel 
heppnaðri árshátíð skólanna. 

“Í vikunni héldu nemendur 
Gerðaskóla og leikskólans Gefnar-
borgar sínar árlegu árshátíðir. Það 
var ánægjulegt að vera viðstaddur og 
upplifa gleðina og sköpunargáfu nem-
endanna sem stóðu sig frábærlega. 
Fjölbreytt atriði og það vakti athygli 
hve tónlistin var stór hluti af dag-
skránni, margir hæfileikaríkir nem-
endur komu fram með tónlistarflutn-

ing. Það er augljóst að tónlistarkennsla 
í skólunum í sveitarfélaginu er að skila 
árangri. Það kom í ljós í gærkvöldi á 
árshátíð elstu árganganna að það er rík 
hefð fyrir því að nemendur 10. bekkjar 
geri létt grín að kennurum og starfs-
fólki skólans. Það fór eftirvæntingar 
kliður um hátt í 300 áhorfendur í 
salnum þegar atriðið „Kennaragrín“ 
var kynnt í lok dagskrár. Nemend-
urnir skiluðu gríninu frábærlega og 
það var athyglisvert hvaða augum þau 
líta starfsfólk skólans. Kærar þakkir 
fyrir mjög vel heppnaða og skemmti-
lega árshátíð”. 

Ævintýrin gerast enn
Fyrir stuttu hélt Heiðarskóli 

árshátíð sína. Reykjanes leit 
aðeins við hjá miðstigi skól-

ans. Þema árshátíðinnar hjá þeim 
var Ævintýri. Virkilega gaman að 

sjá hversu krakkarnir og starfsfólk 
skólans hafa lagt mikla vinnu í að 
gera hátíðina sem flottasta. Hér 
koma nokkrar svipmyndir frá árs-
hátíðinni.

Hans klaufi  og litla ljóta lirfan flutt  af 4.bekk.

Sýningaratriði úr Öskubusku,sem 
unglingadeild flutti.Katla rún að 
syngja.

Ævintýrasúpa sem 5.bekkur flutti.

Galdrakarlinn í OZ flutt af 6.bekk.

Fuglahræðan í Galdrakarlinum í Oz..

Fjölgar og 
fækkar
Íbúatala sveitarfélaganna 1. 

jan.2014 og 1. jan.2015
Garður íbúum hefur fjölgað úr 

1409 í 1425
Reykjanesbær íbúum hefur 

fjölgað úr 14527 i 14924. 
Grindavík íbúum hefur fjölgað 

úr 2888 í 2995
Sandgerði íbúum hefur fækkað 

úr 1609 í 1580
Vogar íbúum hefur fækkað úr 

1127 í 1102

Ekki 
athugasemd 
viðbjarta 
morgna
Bæjarráð Reykjanesbæjar tók 

fyrir á fundi í byrjun mars til-
lögu sem liggur fyrir hjá Alþingi. 

Ósk um umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um seinkun klukk-
unnar og bjartari morgna 

Lagt fram án athugasemda. 



Fullt 
af nýju 

efni!

Skólavefurinn.is

LUNDINN  & HVALURINN 

Skólavefurinn.is

Bættu námsárangurinn!

Fundur var haldinn í Öldungaráði 26. mars s.l.
Þar gerðu aðilar frá hverju sveitar-

félagi grein fyrir niðurstöðum 
sínum en ráðinu hafði verið 

skipt upp í hópa, einn í hverju sveitar-
félagi auk hóps fagráðs. Þarna komu 
fram margvísleg umfjöllunarefni sem 
verður stjórn ráðsins gott veganesti. 

Eins og áður hefur komið fram 
var Öldungaráð stofnað til að koma 
málefnum eldri borgara betur að hjá 
sveitarfélögunum og sameina starf fag-
aðila og leikmanna. Öldungaráð berst 
fyrir málefnum eldri borgara. Skipan 
Öldungaráðs var mikið framfaraspor. 
Formaður ráðsins er Jórunn Alda Guð-
mundsdóttir úr Sandgerði. 
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Afli línubátanna 
ansi góður
Þegar upp var staðið í lok mars 

þá reyndist mánuðurinn vera 
nokkuð góður aflamánuður.  

Af netabátunum hérna fyrir sunnan 
þá var Erling KE hæstur með 229 
tonn í 11 róðrum.  Reyndar komust 
þrír netabátar frá Hornafirði yfri 600 
tonn núna í mars.  Grímsnes GK 
206 tonn í 23, Happasæll KE 189 
tonn í 23,  Maron GK 184 tonn í 24,  
Gunnar Hámundarsson GK 173 tonn 
í 23 og mest 18,6 tonn í einni löndun.  
Keilir SI 130 tonn í 22.  Askur GK 108 
tonn í 18.  Enn Askur GK var hæstur 
bátanna sem lönduðu í Grindavík og 
er það nokkuð merkilegt í ljósi þess 
að á árum áður þá voru nú oft hátt 
í 30 netabátar sem lönduðu bara í 
Grindavík.  Hraunsvík GK 70 tonn 
í 19 og Sunna Líf KE 76 tonn í 20 
róðrum.

Hjá Dragnótabátunum þá var Örn 
GK með 261 tonn í 18 róðrum og 
var báturinn næst aflahæstur allra 
dragnótabáta á landinu.  Hásteinn 
ÁR var hæstur með 320 tonn í 13.  
Sigurfari GK 159 tonn í 13, Benni 
Sæm GK 144 tonn í 14, Siggi Bjarna 
GK 140 tonn í 13, Arnþór GK 131 
tonn  í 13.  Njáll RE 70 tonn í 9.

Afli línubátanna var ansi góður og 
þónokkur fjöldi smábáta frá Snæ-
fellsnesinu kom suður til veiðar.  Af 
stærri bátunuim þá var Páll Jónsson 
GK með 550 tonn í 6 og næst hæstur 
línubátanna í mars,  Kristrún RE var 
hærri með 564 tonn í 5.  Jóhanna 
Gísladóttir GK 463 tonn í 4, Sig-
hvatur GK 462 tonn í 5, Kristín GK 
458 tonn í 6,  Fjölnir GK 404 tonn í 5, 
Sturla GK 377 tonn í 5, Ágúst GK 364 
tonn í 6, Tómas Þorvaldsson GK 329 
tonn í 5, Valdimar GK 300 tonn í 5.

Hafdís SU landaði i Sandgerði 
öllum afla sínum og var hæstu 
minni línubátanna með 229 tonn í 
17 róðrum.  Gísli Súrsson GK 129 
tonn í 16, Óli á Stað GK 128 tonn í 16, 
Gulltoppur GK 165 tonn í 17, Auður 
Vésteins SU 125 tonn í 15, Guðbjörg 
GK 116 tonn í 17.  

Þeim fjölgaði mikið handfærabát-

unum og þá að mestu sem lönduðu 
í Sandgerði.  Þar var Sigrún KE að 
landa og má segja að báturinn hafi 
mokveidd.  Einungis einn maður rær 
á Sigrúnu KE enn honum tókst að 
landa á báti sem er ekki nema um 
5BT, 29 tonn í 13 róðrum.  Stærsti 
dagurinn var 5,6 tonn enn þá var 
landað tvisvar saman daginn.  Sella 
GK va rmeð 19,4 tonn í 14, Garri 
BA 16,4 tonn í 9, Líf GK 16 tonn í 
13, Fiskines KE 13,4 tonn í 11, Abby 
GK 13,1 tonn í 13 og Magnús GK 13 
tonn í 12 allir að landa í Sandgerði.  

Guðrún Petrína GK va rmeð 50 
tonn í 11, Addi Afi GK 29 tonn í að-
eins 4 róðrum,  Hringur GK 23 tonn 
í 14 á handfærum landað í Sandgerði.  
Metmánuður var hjá Bergi Vigfúsi 
GK því að báturinn endaði sem annar 
aflahæsti báturinn á landinu báta að 
15 BT með 138 tonn í 18 róðrum.  
Aldrei áður hefur báturinn náð svona 
hátt á listanum sem og fiskað jafn 
mikið á einuim mánuðu og núna.  
Gottlieb GK kom þar rétt á eftir með 
133 tonn í 16, Muggur HU 113 tonn 
í 13, Daðey GK 98 tonn í 14, Þórkatla 
GK 96 tonn í 13, Von GK 83 ton í 11.  
Enn það má geta þess að Von GK var 
biluð allan febrúar og hóf báturinn 
veiðar undir miðjan mars, og tóku 
strákarnir á Von GK ansi vel á því 
og komu t.d mest með 13,5 tonn að 
landi í einni löndun.  

Gísli R.

Aflafréttir

Á fundi Öldungaráðs á Nesvöllum þann 26. mars s.l. hittust þessar nöfnur. 
Þær höðu unnið saman yfir áratug hjá Flugleiðum á Keflavíkurflugvelli. Nú 
er starfsvettvangurinn orðinn aftur sameiginlegur. Þetta eru þær Sigurbjörg 
Jónsdóttir úr Vogum og Sigurbjörg Eiríksdóttir úr Sandgerði.  Báðar nefndar 
Silla í daglegu tali.
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í tilefni 5 ára afmælis okkar

50% afsláttur af smurolíum og

smursíum við olíuskipti

50% afsláttur

Opið alla virka daga frá kl. 8.00-17.00
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Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Síðustu sýningar á leikárinu

Sunnudagur 12 apríl   Fimmtudagur 16 apríl 
Sunnudagur 19 apríl   Föstudagur 24 apríl  

 
Sunnudagur    12 apríl UPPSELT
Sunnudagur    26 apríl
Sunnudagur    3 maí 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl

www.sgs.is

300 þúsund króna 
lágmarkslaun

 – atkvæðagreiðsla um verkfall 
hefst aftur mánudaginn 13. apríl

 

Mikið úrval af hand- 
og loftverkfærum 

fyrir verkstæði.

-- sjá netverslun --
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Jákvæð og betri niður-
staða en gert var ráð fyrir
Á fundi bæjarstjórnar Voga 

25. mars s.l. voru lögð fram 
drög að ársreikningi Sveitar-

félagsins Voga 2014 lögð fram til fyrri 
umræðu. Bæjarstjóri gerði grein fyrir 
helstu niðurstöðum reikningsins. 

Bókun bæjarstjórnar við fyrri um-
ræðu um ársreikning sveitarfélagsins 
2014: 

„Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs og 
samstæðunnar er jákvæð og betri en 
áætlun ársins gerði ráð fyrir. Í A-hluta 
(bæjarsjóði) eru tekjur umfram gjöld 
13,5 m. kr. , en í A og B hluta (sam-
stæðu) er tekjuafgangurinn 16 milj-
ónir króna. Með þessum viðsnúningi í 
rekstri hefur tekist að uppfylla ákvæði 
jöfnunarreglu sveitarstjórnarlaga að 
fullu. Á árinu 2014 lauk uppkaupum 
sveitarfélagsins á fasteignum sem áður 
voru í eigu Eignarhaldsfélagsins Fast-
eignar ehf. , sveitarfélagið á nú sjálft 
allar fasteignir sínar. Kaupin voru 
fjármögnuð að hluta með inneign í 
Framfarasjóði sveitarfélagsins og nýrri 
lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Að 
aflokninni þessari fjárhagslegu endur-

skipulagningu er skuldahlutfall bæjar-
sjóðs um 80%, og því vel innan þeirra 
marka sem kveðið er á um í fjármála-
reglum sveitarstjórnarlaga. Fjármuna-
myndun rekstursins er viðunandi, en 
veltufé frá rekstri á árinu 2014 var 
tæpar 70 miljónir króna. Á heildina 
litið er fjárhagsstaða sveitarfélagsins 

viðunandi og stenst öll viðmið sam-
kvæmt ákvæðum fjármálareglna sveit-
arstjórnarlaga.“

Bókunin samþykkt samhljóða með 
sjö atkvæðum. 

Ársreikningurinn er lagður fram og 
vísað til síðari umræðu á næsta fundi 
bæjarstjórnar. 
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Vinaliða-
verkefni í 
Grindavík
Á fundi Fræðslunefndar 

Grindavíkur nýlega 
kynnti Halldóra Kr. 

Magnúsdóttir, skólastjóri Grunn-
skóla Grindavíkiur s. k. Vina-
liðaverkefni sem hefur það að 
markmiði að leggja grunn sem 
gerir nemendum kleift að tengj-
ast sterkum vináttuböndum, að 
minnka togstreitu á milli nem-
enda og hampa góðum gildum, 
s.s. vináttu, virðingu og því að 
allir fái að taka þátt. Fyrirhugað 
er að taka upp verkefnið á vor-
mánuðum. 

Fræðslunefnd gerir góðan róm 
að verkefninu og óskar eftir því 
að fá fregnir að framvindu þess á 
næsta skólaári. 

Vogahraðferð
Að venju skrifar Ásgeir Eiríksson,  
bæjarstjóri föstudagpistla sína. 
Rekstrarafgangur
Lítum aðeins á punkta úr skrifum bæj-
arstjóra. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs 
árið 2014 er jákvæð um 13 milljónir að 
meðtöldum B hluta er afgangurinn 16 
milljónir. Mikill viðsnúningur frá árinu 
2013 þá var tap upp á 20 milljónir. Flott 
Vogamenn. 

Landgangur skemmdist
Í óveðrinu um miðjan mas skemmdist 
landgangur annarrar flotbryggjunnar. 
Grásleppuvertíðin er hafin . Vitað er 
um einn bát sem hyggst gera út á grá-
sleppuna úr Vogunum í ár. 

Árshátíðin tókst vel
Árshátíð Stóru-Vogaskóla er ný lokið. 
Hún heppnaðist vel í alla staði og 
stemmningin var góð. Nemendur skól-
ans tóku virkan þátt og sýndu fjölbreytt 
skemmtiatriði fyrir fullum sal áhuga-
samra áheyrenda.

Vetrarfundur SSS
Atvinnumálin á Suðurnesjum

Vetrarfundur Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum 
var haldinn 27. mars s.l. Þar 

var m.a. rætt um atvinnumálin. 
Berglind Kristinsdóttir fram-

kvæmdastjóri SSS ræddi um samstarf 
sem atvinnuþróunarfélagið Heklan 
á við aðrar stofnanir. Hún sagði frá 
námskeiðahaldi, kynningarfundum, 
hádegisfyrirlestrum auk þess sem hún 
benti á að í boði er handleiðsla fyrir 
sprotafyrirtæki á svæðinu. Að lokum 
sagði hún frá því að 40 fyrirtæki hafa 
verið í Eldey frá upphafi og 14 af þeim 
eru útskrifuð og farin annað. 

Þuríður H. Aradóttir sagði frá 
Markaðsstofu Suðurnesja. Fram 
kom hjá Þuríði að aukning á nýt-
ingu á gistinóttum 2013-14 er 21% 
á Suðurnesjum. 

Róbert Ragnarsson, formaður 
stjórnar Jarðvangs byrjaði á að segja 
frá fundi með framkvæmdastjórn 
ferðamannastaða þar sem fram kom 
að af Suðurnesjum kæmu fáar um-
sóknir um styrki og benti á að bæta 
þarf úr því. 

Sigurgestur Guðlaugsson verk-
efnastjóri hjá Kadeco. Að lokum 
sagði hann að 650 störf hafa orðið 

til á Ásbrú í 115 fyrirtækjum og litið 
til næstu þriggja ára er gert ráð fyrir 
1200 störfum á svæðinu. 

Íris Guðmundsdóttir for-
stjóri Vinnumálastofnunar á 
Suðurnesjum. 

Fram kom að 65% atvinnuleitenda 
á Suðurnesjum hafa eingöngu lokið 
grunnnámi og 8% háskólanámi. 
Hún sagði frá könnun sem gerð var 
fyrir Vinnumálastofnun 2-22 des-
emeber 2014 þar sem fram koma 
að þeir sem nýttu sér fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga á Suðurnesjum eftir að 
bótarétti lauk voru 41,3% meðan að 
landsmeðaltalið var 27.1%. 

Sóknaráætlun Suðurnesja, Hólm-
fríður Sveinsdóttir .Til SSS koma 
rúmar 75,8 m.kr. á ári.
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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.
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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!!



14 9.  Apríl  2015

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingar:

Aldrei verið sérstakur draumur 
minn að verða olíumálaráðherra
Athygli hefur vakið að Sam-

fylkingin sneri við blaðinu 
á landsfundi sínum hvað 

varðar stuðning við olíuleit og hugs-
anlega olíuvinnslu. Fyrir nokkrum 
misserum var Samfylkingarfólk mjög 
á því að heimila leit að olíu og fram-
leiðslu í framhaldinu ef jákvæð niður-
staða fengist. Nú hefur já breyst í nei, 
enga olíuleit eða olíuvinnslu, segir 
Samfylkingin. 
- Ein af þeim sem töldu þetta mjög já-
kvætt fyrir land og þjóð var Oddný G. 
Harðardóttir. Reykjanes spurði Odd-
nýju, hvað hefur breyst? Vilt þú ekki 
lengur stefna á að verða olímálaráð-
herra? 

Í fyrsta lagi hefur það aldrei verið 
sérstakur draumur minn sem stjórn-
málamanns að verða olíumálaráðherra. 
Hins vegar var það svo að þegar ég var 

fjármálaráðherra á árinu 2012 var mér 
einnig falið að vera iðnaðarráðherra 
á meðan gengið var frá sameiningu 
iðnaðarráðuneytisins við sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðuneyti í eitt 
atvinnuvegaráðuneyti. Á þeim tíma 
voru tilboð opnuð í olíuleit á Dreka-
svæðinu en allur sá ferill var byggður 
á lögum frá árinu 2001 og settur af stað 
fyrir mína tíð í ráðuneytinu. 

Olíuleit á norðurslóðum
Sem iðnaðarráherra fékk ég boð um að 
taka þátt í hringborðsumræðu í Þránd-
heimi um olíuleit á norðurslóðum 
með innanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, orkumálaráðherrum Noregs og 
Kanada, sendiherrum ríkjanna sem 
eiga hagsmuna að gæta á Norður-
skautssvæðinu og sérfræðingum frá 
stóru olíufélögunum. Ég þáði boðið 

og nýtti tækifærið til að ræða um-
hverfismálin við hringborðið og ríka 
hagsmuni Íslands. Ísland byggir tilveru 
sína nær alfarið á hreinleika hafsins 
og hreinni ímynd. Ég kom því skýrt 
til skila að íslensk stjórnvöld legðu of-
uráherslu á að gera þurfi mjög strangar 
öryggiskröfur til olíuborunar á heim-
skautasvæðinu. 

Hættan fyrir okkur er mikil ef eitt-
hvað fer úrskeiðis á Drekasvæðinu en 
einnig ef eitthvað fer úrskeiðis við Fær-
eyjar, Noreg, Grænland og yfirhöfuð 
við olíuleit og vinnslu á heimskauta-
svæðinu. Hættan er enn meiri þar sem 
borað er eftir olíu þar sem ísjakar eru 
á reiki. Olía brotnar mun hægar niður 
í köldum sjó og því má gera ráð fyrir 
alvarlegri afleiðingum eftir því sem 
sjórinn er kaldari. Ræðan mín við hr-
ingborðið var um þetta og ég fékk tæki-

færi til að koma þeim skilaboðum út 
fyrir hringborðið í gegnum norska fjöl-
miðla. Þess má geta að jafnaðarmenn 
í Grænlandi hafa lýst sig andsnúna 
olíuleit við strendur Grænlands vegna 
hagsmuna þjóðarinnar sem undir eru 
ef olíuslys hendir og Norðmenn hafa 
sett leit að olíu á Drekasvæðinu á ís 
um sinn. 

Loftslagsvá
Umræðan hér heima um olíuleit og 
vinnslu á Drekasvæðinu hefur snúist 
um tækifæri, uppbyggingu, atvinnu-
sköpun og tekjur en minna um um-
hverfis- og öryggismál, afleiðingar 
þess fyrir land og þjóð ef eitthvað fer 
úrskeiðis. . 

Jafnaðarmenn hér á landi hafa 
gagnrýnt að ekki hafi farið fram næg 
umræða innan Samfylkingarinnar um 
málið og á landsfundi árið 2013 var 
ákveðið að setja af stað nefnd sem tæki 
afstöðu til álitamála varðandi Drekann. 
Ýmsum spurningum er enn ósvarað 
svo sem er varðar umhverfisáhrif, 
auðlindastjórnun, öryggismál og loft-
lagsstefnu. Með samþykkt Samfylk-
ingarinnar á nýafstöðnum landsfundi 
um að vinda ofan af áformum um 
olíuvinnslu á Drekasvæðinu er m.a. 
bent á umhverfisógnina í grennd við 
fiskimið og verðmæta strandlengju. 
Samþykktin er ekki útfærð en nú þegar 
hefur einu leitar og vinnslueyfi verið 
skilað til Orkustofnunar. Möguleiki 
er enn til eftirgjafar leyfisins af hálfu 
leyfishafanna tveggja sem eftir eru. 

Loftslagsváin verður sífellt betur 
þekkt og staðan er mjög alvarleg. Sér-
fræðinganefnd Sameinuðu þjóðanna 
um loftslagsmál (IPCC) birti í fyrra 

skýrslu þar sem fram kemur að losun 
gróðurhúsalofttegunda af manna-
völdum þurfi að minnka um 40-70% 
frá 2010 til 2050, og megi engin vera 
árið 2100, til að halda hlýnun jarðar 
innan við +2°C á þessari öld. Einnig 
hefur verið sýnt fram á að fjórðungur 
loftlagsmengunar velur breytingu á 
efnasamsetningu sjávar sem hefur æ 
meiri áhrif á lífríki sjávar og um leið 
er lifibrauði þjóðar sem byggir á sjáv-
arútvegi stefnt í voða. Þetta er risa-
vaxið verkefni sem mannkyn stendur 
frammi fyrir og þar má enginn skorast 
úr leik. Búsetuskilyrði heilu landanna 
eru undir og ábyrgðin er okkar allra 
að taka á málinu. Þess vegna styð ég 
nýja ályktun Samfylkingarinnar um 
Drekann og vil að við vinnum að raun-
hæfum umhverfisáætlunum svo sem 
um orkuskipti í samgöngum. Markviss 
fjölgun rafbíla hér á landi væri ábyrgt 
framlag Íslendinga sem styrkti um leið 
góða ímynd landsins en einnig efnahag 
heimila og ríkissjóðs. 

Öldrunarmálin til umræðu
Vetrarfundur Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum 
27. mars s.l. fjallaði sérstak-

lega um stöðu öldrunarmála. 
Kristín Björnsdóttir, hún talaði um 

fyrirsjáanlega fjölgun eldri borgara og 
velti upp spurningum m.a. varðandi 
það hvernig þjónustan þróast, þurfum 
við að byggja fleiri hjúkrunarheimili 
o.s.frv. Hún ræddi hvernig stjórnvöld 
hafa brugðist við mikilli fjölgun eldri 
borgara og sagði að hvatt hafi verið til 
sjálfsumönnunar og áhersla lögð á að 
fólk haldi áfram að búa á eigin heimili

Margrét Blöndal , Hún fór yfir 
umfang heimahjúkrunar sem hefur 

aukist og öldruðum hefur fjölgað. Að 
meðaltali er verið að fara í 80 vitjanir 
á dag allan ársins hring. Samstarf er 
við legudeild HSS, félagsþjónustuna, 
dagsvöl, geðteymi, lækna og stoðdeildir 
HSS. Hún sagði frá nýlegri þjónustu 
sem er hvíldar- og endurhæfingardeild 
með 8 rúmum sem er mjög þörf fyrir 
starfsemina sagði Margrét að lokum. 

Rósa Víkingsdóttir tók við og fjallaði 
um færni- og heilsumat. Rósa er for-
maður færni- og heilsumatsnefndar. 
Nefndin leggur mat á umsóknir 
varðandi hvíldarinnlagnir og á hjúkr-
unarheimili. Fram kom að biðlisti eftir 
hjúkrunarrýmum eru 56 einstaklingar.

Námskeið um fjármálameðferð
Haukur Hilmarsson kennir fjár-

málameðferð þar sem áhersla er 
lögð á breytingar í hegðun og hugarfari 
gagnvart fjármálum. 

Fjármálavandi er meira hegð-
unarvandi en villa í bókhaldi. Þess 
vegna er mikilvægt að fara yfir hvernig 
við höfum okkur og hvernig við eyðum 
peningunum okkar. 

Ég held nokkur námskeið á ári, 

næsta hefst þann 14. apríl næstkom-
andi og kennt í MSS. 

Ég gaf nýverið út bókina Betri fjár-
mál sem er verkefnabók fyrir einstak-
linga sem vilja endurskipuleggja fjár-
málin sín. 

Í apríl verð ég með átak í að aðstoða 
fólk í fjárhagserfiðleikum þar sem allir 
sem kaupa bókina mína fá fría leiðsögn 
við fyrstu skrefin. 



Nánari upplýsingar á bifrost.is
Velkomin í Háskólann á Bifröst

Mótaðu þína 
framtíð á Bifröst

Háskólinn á Bifröst hefur opnað á umsóknir fyrir skólaárið 2015-2016. Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og 
kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og 
góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri 
nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á matvælarekstur
• með áherslu á þjónustufræði

Alþjóðaviðskipti - MS / MIB
Forysta og stjórnun - MS / MLM

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Stjórnmálahagfræði - BA
Byltingafræði - BA

Alþjóðleg stjórnmálahagfræði - MA
Menningarstjórnun - MA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS

Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

Meistaranám Meistaranám

Meistaranám

Meistaranám
- Aukin þekking og samkeppnishæfni 
  sem veitir þér forskot á þínu sviði

Grunnnám
- Hagnýtt nám með áherslu á 
   frumkvæði og sjálfstæði nemenda

Háskólagátt
- Nýtt upphaf sem opnar þér leið 
  að háskólanámi



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt
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