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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

22. Apríl 2015
8. tölublað 5. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Gleðilegt sumar Suðurnesjamenn
Þá er loksins komið að því á að sumarið hefji innreið sína, 

eftir langan og strangan vetur. Blessaðar farfuglarnir mættir 
til landsins eftir langt flug. Nú er bara að vona að sú gula 

láti sem oftast sjá sig með þokkalegum hitatölum. Reykjanes óskar 
lesendum sínum þess að sumarið verði sem allra best.
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Margir hafa örugglega staðið í þeirri trú að topparnir í bönkum og 
fjármálafyrirtækjum hefðu ágætis laun og mun betri en margar 
aðrar stéttir. Hinn venjulegi Íslendingur stendur í þeirri trú að fók 

fái greidd laun fyrir að mæta í vinnuna og sinna sínu starfi af samviskusemi. 
Auðvitað er það eðliegt að borguð sé góð laun fyrir ábyrgðarmiklar stöður. 
En hvers vegna er það ekki nóg? Hvers vegna þurfa bankatoppar og toppar í 
fjármálageiranum að fá sérstakar bónusgreiðslur ef þeir sinna sínu starfi. Við 
munum að á hinum svokölluðu góðærisárum voru menn á svimandi háuum 
launum í þessum geira og fengu svo himinháar bónusgreiðslu til viðbótar. 
Starfslokasamningar voru gerðir uppá tugi milljóna. Frægt er dæmið um 
bankatoppmanninn sem fékk 300 milljónuir króna í greiðslu fyrir að þiggja 
starfið. Öll vitum við hvernig fór. Allt hrundi þrátt fyrir allar bónusgreiðslurnar. 

Nú virðist það vera aðalatriðið hjá sumum að hefja leikinn á ný. Menn tala 
um að nausðynlegt sé að taka upp bónusgreiðslur sem nemi allt að 200% á 
árslaunin. Rökin eru þau að íslenskir toppar í fjármálakerfinu séu svo eftirsóttir 
erlendis að til þess að þeir haldist á Íslandi verði þeir að fá launin sín tvö eða 
þrefölduð. Þeir sem halda þessu fram hljóta að hafa alveg einstakan húmor 
eða vera í allt öðrum heimi heldur en stærsti hluti þjóðarinnar. 

Fjármálaráðherra segist sýna mikla hógværð og það sé þrengstu reglur sem 
hægt sé að hugsa sér að heimila 25% bónusgreiðslur til bankatoppa. Hvers 
vegna? Leiðarahöfundur er sammála Karli Garðarssyni þingmanni og Flokks-
þingi Framsóknarflokksins að það eigi að banna með öllu svona bónusgreislur. 
Látum það eiga sig að hefja ballið á nýjan leik. 

Þurfum við átta háskóla? 
Allir eru sammála að menntun sé af hinu góða. En það hlýtur að mega setja 
stórt spurningamerki við það hvort 320 þúsund manna þjóð geti staðið undir 
því að reka átta háskóla í landinu. Hvað kostar öll sú yfirbygging? 

Það eru til peningar til að hækka lægstu launin. 
Forystumenn atvinnulífsins og sumir stjórnmálamenn taka undir að það 
gangi ekki að hækka lægstu launin uppí 300 þúsund á mánuði. Þá muni allt 
fara á hliðina í þjóðfélaginu. Verðbógudraugurinn vakni og óðaverðbólga 
verði í landinu. Laun geti ekki hækkað um meira en 3,5%. Hvernig geta svo 
sömu aðilar setið og ákveðið að hækka stjórnarlaun í fyrirtækinu sínu um 
33,3% á einu bretti úr 150 þúsund krónum á mánuði í 200 þúsund krónur. 
Laun stjórnarformanns hækka úr 300 þús króna á mánuði í 400 þús krónur. 
Laun formannsins hækka um 100 þús. meira heldur en krafan er að lægstu 
launin hækki og þar er talað um á þremur árum. Heita má samt öruggt að 
formaðurinn sé í fullu starfi annars staðar á þokkalegum launum. 

Fyrirtækið HB Grandi sem hér er um að ræða hefur grætt vel á síðustu árum. 
Auðvitað er það af hinu góðu að hagnaður sé til staðar, en er það ekki starfs-
fólkið sem skapar þennan gróða með sínu vinnuframlagi. Nýlega bárust þær 
fréttir að HB Grandi greiddi hluthöfum 2,7 milljarða í arð. Auðvitað er það 
siðlaust með öllu að hækka stjórnarlaun um 33,3% og greiða hluthöfum 2,7 
milljón krónur í arð á sama tíma og þeim lægst launuðu eru boðin 3,5% í 
kauphækkun. Það sýnir sig vel að þetta umrædda fyrirtæki færi létt með það 
að hækka lægstu launin í 300 þúsund á mánuði. Sömu sögu er örugglega hægt 
að segja um mörg önnur fyrirtæki.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Er ballið að  
byrja á nýjan leik ?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 7. maí 2015.NÆSTA BLAÐ

Grindavík:

Gerð verði sérstök aðgerðaráætlun
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 

7. apríl s. l var ræðð um hlut-
fall ófaglærðra á Leikskól-

anum Laut
Nökkvi Már Jónsson sviðsstjóri fé-

lagsþjónustu-og fræðslusviðs kynnti 
málið. 

Fræðslunefnd hefur fjallað um hlut-
fall leikskólakennara af þeim stöðu-
gildum sem sinna kennslu, umönnun 
og uppeldi barna í leikskólanum Laut 
og leggur til við bæjarráð að gerð verði 
sérstök aðgerðaráætlun til að bregð-
ast við aðstæðunum. Jafnframt leggur 
nefndin til að skólastjóra verði heimilt 
að auka stjórnunarhlutfall aðstoðar-
leikskólastjóra í 100% tímabundið til 
loka skólaársins. 

Óskað er eftir viðauka við fjárhags-
áætlun Leikskólans Lautar sem nemur 
kr. 1.400.000 á launalið og kr. 350.000 
vegna launatengdra gjalda. 

Bæjarráð samþykkir að heim-
ilt verði að auka stjórnunarhlutfall 
aðstoðarleikskólastjóra til áramóta 

og leggur til við bæjarstjórn að 
samþykktur verði viðauki við fjár-
hagsáætlun ársins 2015 að fjárhæð 
1.750.000 kr. sem komi til lækkunar 
á handbæru fé. Jafnframt felur bæj-
arráð stjórnendum leikskólans Lautar 

að vinna tillögu að aðgerðaáætlun 
sem hafi það að markmiði að auka 
hlutfall leikskólakennara við Leik-
skólann Laut. Tillagan verði lögð 
fyrir fræðslunefnd fyrir júnífund 
nefndarinnar.

Uppbyggingarsjóður Suðurnesja
Samband sveitarfélaga á 

Suðurnesjum, Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið og 

Mennta- og menningarmálaráðu-
neytið hafa gert með sér samning um 
Sóknaráætlun Suðurnesja sem gildir 
frá árinu 2015 til 2019. 

Markmið samningsins er að stuðla 
að jákvæðri samfélagsþróun, treysta 
stoðir menningar og auka samkeppn-
ishæfni landshlutans. Markmiðið er 
jafnframt að einfalda samskipti ríkis 
og sveitarfélaga og tryggja gagnsæi 
við úthlutun og umsýslu opinberra 
fjármuna. 

Með samningi þessum verða 
gerðar breytingar á fyrirkomulagi 
styrkveitinga. Samband sveitar-
félaga á Suðurnesjum hefur veitt 
styrki til menningarmála í gegnum 
Menningarsamning Suðurnesja og 
til þróunar- og nýsköpunarverkefna 
í gegnum Vaxtarsamning Suðurnesja. 

Báðir þessir sjóðir eru nú sam-
einaðir í einn styrktarsjóð sem 
nú heitir Uppbyggingarsjóður 
Suðurnesja. 

Uppbyggingarsjóður er samkeppn-
issjóður og hlutverk hans er að styrkja 
menningar-, atvinnu- og nýsköp-

unarverkefni, auk annarra verkefna 
sem falla að sóknaráætlun lands-
hlutans. Sjóðurinn styrkir að jafnaði 
ekki meira en 50% af heildarkostnaði 
verkefna. 

Uppbyggingarsjóður Suðurnesja 
mun auglýsa eftir styrkhæfum verk-
efnum þann 16. apríl nk. og verður 
umsóknarfrestur til 30. apríl 2015. 

Umsóknareyðublöð ásamt öðrum 
gögnum sem umsækjendur þurfa á 
að halda við ritum umsóknar verða 
aðgengileg á vef sambandsins www. 
sss.is næstu daga. 

Hugmyndir um  
fegrun Hafnargötu
Á fundi Umhverfis-og skipulags-

ráðs Reykjanesbæjar 8. apríl s.l. 
kynnti framkvæmdarstjóri k stöðu 
mála í framtíðarsýn þ. á. m stöðu mála 
á Hafnargötu

Framkvæmdastjóra falið að 
koma með kostnaðargreiningu á 
framkomnum hugmyndum um 
fegrun Hafnargötunnar á næsta fund 
ráðsins.

Molafréttir úr Garðinum
Gaman að lesa Molafréttir Magnúsar Stefánssonar bæjarstjór í Garði 
á heimasíðu sveitarfélagsins, en þær birtast alla föstudaga. Við litum á 
nokkra molapunkta síðasta föstudag. 

Það er ljóst af samskiptum við skólabörn 
í Garði, hvort sem er í Gerðaskóla eða 
Gefnarborg, að framtíðin er björt. Börnin 
taka virkan þátt og stunda nám og starf 
af miklum áhuga. Ein af forsendum þess 
er að sjálfsögðu gott framlag starfsfólks 
skólanna, sem bera uppi skólastarfið af 
áhuga og alúð. Fyrir þetta allt ber að 
þakka. 

Sveitarfélagið og Ægir hafa átt gott sam-
starf í langan tíma, enda er öflug og vel 
búin björgunarsveit mikilvæg í okkar 
samfélagi. Fjölmörg dæmi sanna það. Það 

er í raun ótrúlegt hvað við eigum öflugar 
björgunar-og hjálparsveitir í landinu, 
sem byggjast nánast alfarið á sjálfboða-
liðastarfi fjölmargra einstaklinga sem 
þær skipa. Í samstarfssamningnum við 
Ægir felast m.a. ýmis verkefni sem Ægir 
tekur að sér að sinna fyrir sveitarfélagið 
og í sveitarfélaginu, en sveitarfélagið 
leggur Ægi til fjármagn til starfseminnar. 
Sem gamall björgunarsveitarmaður er 
bæjarstjórinn ánægður með gott samstarf 
við Björgunarsveitina Ægir í Garði. 

Í liði Víðis í dag eru leikmenn sem eru 

afkomendur gamalla kempa úr Víði, víst 
er að þeir vilja ekki vera eftirbátar þeirra 
sem gerðu garðinn frægan með Víði hér 
áður fyrr. Það er mikill metnaður í fé-
laginu, meðal leikmanna og ekki síður 
hjá þeim sem bera félagsstarfið uppi með 
miklum myndarbrag. Garðbúar hvetja 
leikmenn Víðis til glæsilegra dáða á kom-
andi leiktíð !

Markmiðið er að auðvelda íbúum sveitar-
félaganna vorverkin og koma frá sér alls 
kyns úrgangi. Með samstilltu átaki allra 
munum við bæta ásýnd sveitarfélaganna 
og gera umhverfið snyrtilegra. Sveitar-
félögin og Sorpeyðingarstöðin munu 
kynna verkefnið fyrir íbúunum með 
góðum fyrirvara. 



Allt frá grunni Að góðu heimili 

hluti af Bygma

gleðilegt 
SumAr

opið sumardaginn fyrsta í fitjum reykjanesbæ kl. 11-16

Author VectrA 26” 
18” hI-teN GrIND. 18 gíra Shimano revoshift. 
V bremsur. Dekk Author spanker 26 x 1,95. Þyngd.
14,5 kg. M/fjöðrun
3899998

35.900 kr

frábært verð

author barnahjólin á frábæru verðivinsælu author reiðhjólin eru komin - mikið úrval
evrópsk gæða reiðhjól á frábæru verði

33.900 kr

frábært verð

39.900 kr

frábært verð

Author Matrix 24”
18 gira Shimano 
revoshift skipting
3899972

Author energy 20”
6 gira Shimano revoshift 
skipting, Framdempari.
3899947

999 kr
verð áður: 1.490

10 túlípanar 1.590 kr

fullt verð: 2.490

799 kr

vorerika

79.990 kr

frábært verð

29.900 kr

fullt verð: 39.900 52.990 kr

fullt verð: 65.900

3 ryðfríir brennarar:  
Dual Tube 8,8 kW/h

Rafstýrður kveikjari 

Grillgrind úr pottjárni

Postulínshúðuð  
vermigrind

Grillflötur: 2129 cm2

Hitamælir í loki

3000611

baron 320

Gasgrill Solo Outback
Grillsvæði 628x406 mm, 9,67 kW
Þrír ryðfríir brennarar
3000393

3 ryðfríir brennarar:  
Dual Tube 8,8 kW/h
Rafstýrður kveikjari 
Grillgrind úr pottjárni
Postulínshúðuð  
vermigrind
Grillflötur: 38 x 67 cm
Hitamælir í loki

royal 320
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Grindavík: 

Fá viðbótarstarfsdag
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 

nýlega var tekin fyrir beiðni 
um viðbótarstarfsdag á leik-

skólum. 
Nökkvi Már Jónsson sviðsstjóri fé-

lagsþjónustu-og fræðslusviðs kynnti 
málið. 

Fræðslunefnd leggur til að leik-
skólum verði veitt heimild fyrir 
fimmta starfsdaginn skólaárið 2015-

2016. Jafnframt felur nefndin sviðs-
stjóra félagsþjónustu- og fræðslusviðs 
að kanna viðhorf foreldra til starfs-
daga í gegnum Skólapúlsinn í næstu 
foreldrakönnun. 

Bæjarráð samþykkir tillögu 
nefndarinnar og hvetur til þess að 
áfram verði leitast við að starfsdagar 
valdi sem minnstu raski á starfsemi 
leikskólanna.

Algengt veðurkort í sumar?
Sumarið er á næsta leiti. Ætli veð-

urkortið verði oft svona í sumar 
hjá okkur? Það væri flott eftir frekar 
leiðinlegan vetur. 

Hraðfréttir úr Vogum
Að venju skrifar Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum föstudagspistla 
á heimasíður sveitarfélagsins með yfirskriftinni Vogar-hraðferð. Við 
gripum niður í pistil frá 10. apríl s.l. 

Almannavarnir
Vogar eiga aðild að Almanna-
varnarnefnd með sveitarfélögunum 
Garði, Sandgerði og Reykjanesbæ. 
Grindavík starfrækir eigin Almanna-
varnarnefnd. 

Ásgeir segir að nefndin vinni þessa 
dagana að frágangi samþykkta fyrir 
nefndina. Gert er ráð fyrir að efna 
til hópslysaæfingar á næstunni, þar 
sem tækifæri gefst til að sannreyna 
alla ferla og samhæfingu hinna ýmsu 
viðbragðsðila. 

Umhverfisvika
Nú vinna sveitarfélögin að því að 
undirbúa átak í umhverfismálum. 
Ásgeir bæjarstjóri segir að bæjar-

búar verði hvattir að taka til hendi 
og fjarlægja óþarfa rusl á lóðum 
sínum. Sveitarfélagið Vogar mun 
að sjálfsögðu ganga á undan með 
góðu fordæmi og hafa opin svæði, 
götur og stíga hreina og snyrtilega. 

Sumarstörf námsmanna
Ásgeir bæjarstjóri segir að á 
dögunum hafi borist bréf frá Vinnu-
málastofnun þar sem kynnt var átaks-
verkefni til að fjölga tímabundnum 
störfum fyrir námsmenn í sumar.
Sveitarfélagið mun skoða vandlega 
hvort einhver verkefni gætu fallið 
undir þetta átak og með því móti 
skapað störf fyrir námsmenn búsetta 
í sveitarfélaginu.

Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokksins:

Bjartsýn á framhaldið 
og gengi flokksins
Framsóknarflokkurinn lofaði 

stórt fyrir stórt fyrir síðustu 
kosningar og uppskar stórsigur 

og í framhaldinu forystu í ríkisstjórn. 
Framsóknarflokknum í samstarfi við 
Sjálfstæðisflokkinn hefur tekist þegar 
kjörtímabilið er hálfnað að standa við 
stærstu kosningaloforðin. Unnið er nú 
við að koma mörgum öðrum góðum 
málum í framkvæmd. Þrátt fyrir þetta 
tekst Framsóknarflokknum ekki að 
skora í skoðanakönnunum. Flokkurinn 
nýtur ekki trausts kjósenda. 

Nú er nýlokið flokksþingi Fram-
sóknarflokksins þar sem tekið var á 
málum og stórar yfirlýsingar birtar. 

Reykjanes ákvað að heyra að-
eins í Silju Dögg Gunnarsdóttur i 
Framsóknarflokksins og spyrja hana 
aðeins út í ofanritað. Hvers vegna 
skorar Framsóknarflokkurinn ekki í 
könnunum? Mun ný afstaðið flokksins 
rétta við stöðuna? 

Öflug liðsheild  
Framsóknar
Ég er mjög bjartsýn á framhaldið og 
gengi flokksins. Við unnum stóran 
kosningasigur vorið 2013 og við 
vissum að það fylgi myndi nú aðeins 
dala þegar við tækjum við stjórnar-

taumunum. Það er venjulega þannig 
að þegar flokkur leiðir ríkisstjórn 
þá dalar fylgið aðeins. Þannig að sú 
staða kemur okkur alls ekki á óvart. 
Í því felast sóknarfæri og þau munu 
við nýta. Við stóðum við að leiðrétta 
stökkbreytt húsnæðislán heimilanna 
og næstu verkefni eru húsnæðismálin, 
afnám verðtryggingar og afnám hafta. 
Við ætlum að standa við gefin loforð 
og ég tel að það muni skila sér í góðu 
gengi okkar í næstu þingkosningum. 

Nýafstaðið flokksþing var gríðalega 
hressand og ég tel að það muni styrkja 
flokkinn útá við og bæta fylgi hans. 
Ályktanir flokksþing er að finna á 
heimasíðu flokksins; www. framsokn.
is. 

Góð mæting var á þingið og sterk 
samstaða framsóknarmanna vítt og 
breytt um landið, kom berlega í ljós. 
Forystufólk flokksins, Sigmundur 
Davíð, Sigurður Ingi og Eygló Harðar-
dóttir fengu afgerandi kosningu sem 
sýnir hversu mikils traust þau njóta 
á meðal framsóknarfólks, og hversu 
ánægðir flokksmenn eru með þeirra 
störf. 

Þingflokkurinn okkar er stór og fjöl-
breyttur, 19 manns, og ekki endilega 
hlaupið að því að halda góðu samstarfi, 

vinskap og trausti innan hópsins. Það 
hefur okkur tekist. Við erum öflug liðs-
heild og það er gríðarlega verðmætt. 
Við gerum okkur grein fyrir að við 
þurfum á hvort öðru að halda. Flest 
höfðum við enga þingreynslu fyrir 
tveimur árum en nú höfum við öðlast 
reynslu og munum halda áfram að vaxa 
sem þingmenn. Næstu tvö ár verða því 
mjög spennandi og þingflokkurinn 
kemur tvíefldur til næstu kosningabar-
áttu vorið 2017. Það eru nefnilega úrslit 
kosninga sem gilda, ekki niðurstöður 
skoðanakannana þegar upp er staðið. 

Grindavík: 

Stuðningur við upp-
byggingu golfvallar
Á fundi Bæjarráðs Grindavíkur 

14. apríl s. l kynnti bæjarstjóri 
tillögu að viljayfirlýsingu milli 

Grindavíkurbæjar, Bláa Lónsins og Golf-
klúbbs Grindavíkur um stuðning við 

uppbyggingu golfvallar að Húsatóftum. 
Bæjarráð samþykkir viljayfirlýs-

inguna fyrir sitt leyti og felur bæjar-
stjóra að undirrita hana og leggja fyrir 
bæjarstjórn til staðfestingar.

Vindorku-
garður á 
Reykjanesi
Á fund Skipulagsnefndar Grindavíkur 

komu fulltrúar EAB inn á fundinn 
undir þessum lið og kynntu drög að vilja-
yfirlýsingu og áætlanir um vindorkugarð 
á Reykjanesi. Áætlanirnar eru á frumstigi 
og snúast eins og er að því hvort koma 
eigi upp mælitækjum til að mæla kosti 
vindmyllugarðs á svæðinu. 

Skipulagsnefnd samþykkir að vinna 
málið áfram en vísar viljayfirlýsingu 
til frekari vinnslu í bæjarráði. Nefndin 
leggur áherslu á að íbúafundur verði 
haldinn áður en ákvörðun verður tekin. 

Vogar:

D listinn 
vill mót-
vægisað-
gerðir
Á fundi bæjarráðs Voga ný-

lega var lagt fram erindi 
Björns Sæbjörnssonar f.h. 

D-lista, tillaga til bæjarráðs um að 
lögð verði fram formleg beiðni til 
stjórnar Landsnets hf. um mót-
vægisaðgerðir vegna lagningar 
Suðurnesjalínu 2. 

Afgreiðslu málsins frestað. 



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

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

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Bylting og hvað svo
Bókin Bylting – og hvað svo? 

eftir Björn Jón Bragason er 
væntanleg hjá Bókaútgáfunni 

Sölku í lok vikunnar. 
Bylting – og hvað svo? er nýstárleg 

bók um afdrifarík umskipti í íslenskri 
sögu. Bókin hverfist um stjórnar-
skiptin 1. febrúar 2009; fram koma 
margvíslegar nýjar upplýsingar um 
aðdraganda þeirra og greint er frá 
örlagaríkum atbuðurðum sem fylgdu 
í kjölfarið. 

Á liðnum árum hefur mikið verið 
fjallað um bankahrunið haustið 2008 
og aðdraganda þess, en eftirmálum 
minni gaumur gefinn. Hér er á skil-
merkilegan og beinskeyttan hátt sagt 
frá atburðum sem án efa hafa haft 
varanleg áhrif á þjóðlífið, efnahags-
málin og þjóðarsálina; greint er frá 
óeirðum, mótmælum, nýju hruni í 
kjölfar hrunsins, björgunartilraunum, 
einkavæðingu í skjóli nætur, svo fátt 
eitt sé nefnt. Umfjöllunarefnið kemur 
öllum við og mun koma mörgum á 
óvart. 

Björn Jón Bragason er fæddur í 
Reykjavík árið 1979. Hann braut-
skráðist með meistarapróf í sagn-
fræði frá Háskóla Íslands 2006 og 
lauk BA-prófi í lögfræði frá Háskól-
anum í Reykjavík 2012. Björn Jón 
hefur stundað margháttuð fræðistörf 
undanfarin áratug og árið 2008 kom 
út bók hans Hafskip í skotlínu. 

Fréttatilkynning

Mishæðótt holótt sprungið 
og farið að brotna
Á fundi bæjarstjórnar Garðs þann 

1. apríl s.l. var rætt um ástand 
þjóðvega í Sveitarfélaginu 

Garði. 
Eftirfarandi er sameiginleg bókun 

bæjarstjórnar vegna ástands þjóðvega 
í sveitarfélaginu: 

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Garðs 
lýsir miklum áhyggjum af slæmu ástandi 
þjóðvega í sveitarfélaginu. Af því stafar 
slysahætta og við það verður ekki unað. 

Bæjarstjórn bendir á að slitlag á 
Garðvegi, milli Reykjanesbæjar og 
Garðs, er mjög illa farið, mishæðótt, 
holótt, sprungið og farið að brotna með 
köntum. Það sama á við um Sandgerð-
isveg, milli Garðs og Sandgerðis. Bæj-
arstjórn ítrekar fyrri ábendingar um 
að nauðsynlega þurfi að breikka Sand-
gerðisveg, en um hann fer mikil umferð 
þungaflutninga og vegurinn uppfyllir 
ekki kröfur vegna þess. 

Bæjarstjórn Garðs skorar á Vega-
gerðina að nú þegar verði ráðist í 
nauðsynlegar endurbætur og lagfær-
ingar á þjóðvegum í sveitarfélaginu. 
Við núverandi ástand og með stöðugt 
versnandi ástandi veganna er umferð-
aröryggi stefnt í óefni, með tilheyrandi 
slysahættu. 

Samþykkt samhljóða að fela bæjar-
stjóra að senda bókun bæjarstjórnar til 
Vegagerðarinnar og alþingismanna. 

Viltu taka þátt í ný-
sköpun og þróun í 
Grindavík? 
Ýmis uppbygging og þróun á 

sér nú stað í öflugri atvinnu-
starfsemi í Grindavík eins 

og fullvinnsla sjávarafurða, líftækni, 
haftengd ferðaþjónusta, framleiðsla á 
snyrtivörum og margt fleira, í anda 
Auðlindastefnu Grindavíkur. Grinda-
víkurbær hefur ákveðið að bjóða fyr-
irtækjum að sækja um styrk til þess 
að ráða til sín nemendur til að sinna 
verkefnum sem lúta að nýsköpun og 
þróun í starfseminni. 

Um er að ræða styrki sem geta orðið 
allt að 500 þúsund hver. Styrkir geta 
verið allt að 50% af styrkhæfum kostn-
aði gegn mótframlagi umsækjanda sem 
getur verið í formi vinnu. 

Umsóknum, með nafni verkefnis og 
umsækjanda, skal skilað til skrifstofu 
Grindavíkurbæjar, eða á netffang-
iðrobert@grindavik.is, í síðasta lagi 
30. apríl n.k. , merkt „Nýsköpun og 

þróun í Grindavík„. Í umsókninni skal 
koma fram hvaða verkefni um er að 
ræða, hvert sé markmið verkefnisins og 
fjárhagsáætlun. Verkefnin skulu unnin 
í Grindavík. Fylgt verður viðmiðum 
Vaxtarsamnings Suðurnesja við mat á 
styrkhæfum kostnaði.

 (Heimasíða Grindavíkur)

Víðavangshlaup Grindavíkur 
á sumardaginn fyrsta
Fimmtudaginn 23. apríl kl. 11:00 

verður árlegt víðavangshlaup 
Grindavíkur á sumardaginn 

fyrsta. Allir sem taka þátt fá verðlauna-
pening frá Bláa Lóninu. Dagskráin er 
eftirfarandi:  

Hlaupið verður ræst frá sundlauginni 
(við hraðahindrun á Stamphólsvegi).

Skráning á staðnum frá kl. 10:30. 
Drykkir og bananar við endamark. 
Hlaupinu verður skipt í eftirfarandi 

flokka og ræst út í aldursröð:
Leikskólakrakkar (ásamt foreldrum/

forráðamönnum/öfum og ömmum, 
foreldrum með barnakerrur osfrv)

1.-2. bekkur
3.-4. bekkur
5.-7. bekkur
8.-10. bekkur
16 ára + (fullorðinsflokkur), hlaupa 

með 8.-10. bekk.
Búð er að einfalda hlaupaleiðina. Sjá 

nánar á kortinu.
Leikskólinn: Rauður hringur (boðið 

verður upp á styttri leið fram hjá sund-
lauginni fyrir þá sem vilja)

1. og 2. bekkur: Rauður hringur
3.-4. bekkur: Gulur hringur
5.-7. bekkur: Gulur og rauður hringir

8.-10 bekkur: 3 gulir hringir
16+fullorðnir: 3 gulir hringir
Gulur hringur = 1,3 km
Rauður hringur = 1 km
Verðlaun:
Vetrarkort í Bláa Lónið fyrir fyrsta 

sæti í 5.-7. bekk, 8.-10, bekk og full-
orðinsflokki. 

Kort í Fjölskyldugarðinn fyrir fyrsta 
sæti í 1.-2. bekk og 3.-4 bekk. 

Mætingabikar fyrir þann bekk sem 
er duglegastur að mæta.

FRÍTT Í SUND FYRIR ALLA BÆJ-
ARBÚA ALLAN DAGINN. OPIÐ KL. 
10:00-15:00.

Grindavíkurbær

Foreldrafélag Grunnskóla  
Grindavíkur

Foreldrafélag leikskólans Lautar

Foreldrafélag  
heilsuleikskólans Króks

Bláa Lónið 
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Nýju litirnir fyrir
2015 eru komnir

» Akrýlútimálning á stein
» Þakmálning
» Gluggamálning
» Spartl og innimálning

» Eldvarnarmálning

»  Steinsílanmálning á múrkerfi 
og stein

»  Viðarvörn fyrir íslenskar 
aðstæður

»  Harðviðarolía á sólpalla og 
klæðningar

»  Silikatmálning

Hágæða málningarefni 
fást í SérEfni
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Flott úrval af 
gæða matvörum
Í Garðinum er starfandi fyrirtæki 

sem ber nafnið Matvæladreifing. 
Reykjanes leit við einn daginn og hitti 
þar Kristmund Hákonarson eiganda. 
Hann sagði að Matvæladreifning hefði 
starfað frá árinu 2006. Í dag vinna hjá 
fyrirtækinu sjö starfsemenn

Í Garðinum framleiðum við hina 
vinsælu Kúttersíld. Þar er um að ræða 
marineraða, gaffalbita og síldarsalöt. 
Einnig framleiðum við á staðnum Kút-
ter fiskibollur. Þessar framleiðsluvörur 
eru bæði boðnar í neytendapakkn-
ingum, sem við sjáum í flestum mat-
vöruverslunum og svo í stærri pakkn-
ingum fyrir mötuneyti og veitingastaði. 

Við dreifum einnig vörum fyrir 
framleiðendur. Þar má nefna harðfisk 
frá Grenivík og Eskifirði. Harðfisk-
urinn er sífellt að vinna á enda um 
afbragðsvöru að ræða. 

Sviðasultan kemur frá Blönduósi. 
Við erum svo þau einu á landinu sem 
dreifum hamsatólg, tólg, hnoðmör og 
hangifloti. 

Við erum einnig með reykta ýsu, 
sigin fisk, saltfisk og nýja ýsu. Ekki 

má svo gleyma reykta rauðmaganum. 
Hákarl höfum við boðið uppá í mörg 

ár. 
Kristmundur sagði að starfsemin 

gengi ágætlega. Við erum að dreifa 
þessum vörum um allt land. 

Nú er bara að hvetja Suðurnesja-
menn til kaupa þessar gæðavörur, sem 
Matvæladreifing í Garðinum býður í 
verslunum hér á Suðurnesjum.

Einstakt tækifæri fyrir 
unnendur myndlistar
Vefuppboð á verkum Þórarins B. Þorlákssonar

Vefuppboð verður haldið á 
verkum Þórarins B. Þorláks-
sonar dagana 18. – 29. apríl 

n.k. Alls verða boðnar upp 13 myndir, 
bæði málverk og teikningar, eftir 
þennan frumkvöðul íslenskrar mynd-
listar. Myndirnar verða allar til sýnis á 
meðan á uppboðinu stendur í Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg. 

Um einstakan viðburð er að ræða þar 
sem myndir eftir Þórarin eru fágætar 
og rata ekki oft fyrir almenningssjónir, 
utan verka í eigu safna og jafnvel þá 
sjaldnast margar í einu. Að sögn Jó-
hanns Hansen listmunasala Gallerís 
Foldar selur galleríið alla jafna eina til 
tvær myndir eftir Þórarin á hverju ári. 
Eftirspurnin sé mun meiri en afar erfitt 
sé að fá þessa fágætu dýrgripi í sölu. Þá 
sé einnig afar sérstakt að fá teikningar 
eftir listamanninn því lítið hafi varðveist 
af slíkum myndum. Á uppboðinu nú 
verði hins vegar nokkrar teikningar. 
Galleríið hefur einungis tvisvar áður 
fengið teikningar eftir Þórarin í sölu 
á þeim ríflega 20 árum sem það hefur 
starfað. 

Þórarinn B. Þorláksson var fæddur 
árið 1867, 13. í hópi 14 systkina, prests-
sonur en missti föður sinn ungur. Hann 
hélt til Reykjavíkur árið 1885 til að nema 
bókband og starfaði við það framan af. 
Hann hóf nám í dráttlist hjá frú Þóru 
Thoroddsen en hún hafði numið teikn-
ingu í Kaupmannahöfn. Árið 1895 hélt 
hann til Kaupmannahafnar til að læra 
að mála en Alþingi styrkti Þórarin til 
fararinnar. Árið 1900 hélt hann fyrstu 
sýninguna á verkum sínum í Reykja-
vík og er sú sýning jafnan talin fyrsta 
íslenska málverkasýningin. 

Þórarinn málaði aðallega landslags-
myndir frá Íslandi á ferli sínum. Hann 
hafði mikil áhrif á aðra listamenn hér 
á landi, kenndi m.a. teikningu í Iðn-
skólanum og seldi myndlistarvörur, 
auk þess sem hann var einn af helstu 
forgangsmönnum Listvinafjelagsins, 
sem meðal annars stóð fyrir byggingu 
sýningarskála á Skólavörðuholtinu. 
Þórarinn er elstur þeirra sem kallaðir 
hafa verið frumkvöðlar íslenskrar 
myndlistar. 

Uppboðið og ekki síður sýningin á 
þeim verkum er einstakt tækifæri fyrir 
allt áhugafólk um íslenska myndlist til 
að kynnast myndum hans enn betur. 
Myndirnar eru allar úr fórum ættingja 
listamannsins og hafa sumar verið 
sýndar áður á listasöfnum. 

Ásmundur Friðriksson alþingismaður:

Fólkið í landinu skilur ekki svona pólitík
Ásmundur Friðriksson var í hópi 

nýju þingmannana, sem settist 
á Alþingi eftir síðustu kosn-

ingar. Kjörtímabilið er núna að verða 
hálfnað. Hvernig ætli nýjum þingmanni 
líki vinnustaðurinn? Álit almennings er 
ekki mikið á Alþingi. Reykjanes heyrði 
aðeins hljóðið í Ásmundi, en málflutn-
ingur hans hefur oft vakið athygli og 
umtal meðal landsmanna. 
- Hvað segir þú Ásmundur. Hvernig líka 
þér starfshættirnir á Alþingi? 

Nefndarstarfið er hjartað í starfi 
þingsins að mínu viti. Þar fer öll vinnan 
fram og mikill skóli að vinna í nefndar-
starfinu. Það er yfirgripsmikið og ekki 
víst að öll málin séu jafn mikilvæg eða 
áhugaverð en þau fá faglega og mikla 
umræðu þar sem öllum sjónarmiðum 
er gert jafn hátt undir höfði finnst mér 
í umsögnum og heimsóknum fyrir 
nefndirnar sem ég er í Atvinnu- og 
Velferðarnefnd. Aðrir telja það sjálf-
sagt þingið sjálft, þ. e. a. s málstofan 
sem fólkið sér í sjónvarpinu og fjöl-
miðlarnir fjalla um. Ég er ekki viss 
um að ræðutíminn og það sem unnið 
er í nefndunum sé samanburðarhæft 
þegar rætt er um afköst þingsins. Það 
er auðvitað mest áberandi þær pólitísku 

átakalínur sem birtast í dægurþrasinu í 
þinginu og oft er mjög yfirborðskennt 
og mikilvægara að fara í manninn en 
málefnið eins og margir fjölmiðlar gera 
líka. 

Allir þingmenn bera ábyrgð á litlu 
trausti til þingsins. Ég upplifi um-
ræðuna um Evrópusambandið og 
þjóðaratkvæðagreiðslu sem dæmi um 
kostulegan viðsnúning hvort þú ert í 
stjórn eða stjórnarandstöðu. Viðsnún-
ingurinn speglast þannig í þinginu að 
þeir sem vildu fara í EU á síðasta þingi 
vildu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu um 
aðildarviðræður og felldu tillögu minni-
hlutans þar að lútandi. Nú eru flutnings-
menn tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu 
um áframhaldandi viðræður við EU 
þeir sem stóðu fremstir í flokki á síð-
asta þingi að hafna þjóðaratkvæði um 
tillöguna og þeir sem lofuðu að kosið 
yrði um aðildina að EU á þessu þingi 
draga lappirnar. Þessu stóra máli er 
snúið í hring og fólkið í landinu skilur 
ekki svona pólitík og glatar trausti á 
Þinginu sem er eins og jójó í málinu. 
Ég eins og margir frambjóðendur Sjálf-
stæðisflokksins sögðum fyrir síðustu 
kosningar að þjóðinni væri treystandi 
til að kjósa um það hvort við ættum að 

ganga í Evrópusambandið eða ekki. Ég 
er ekki hræddur við þá niðurstöðu og 
stend við það sem ég sagði. 
- Hvað finnst þér um launaþróunina í 
landinu? Er rétt af launþegahreyfingunni 
að krefjast prósentuhækkunar á allan 
launastigann? 

Það er mikilvægt að leiðrétta laun í 
landinu og ég hef hallast á það að þær 
greinar atvinnulífsins sem geti staðið 
undir hækkun og leiðréttingu laun eins 
og útflutningsgreinar, ferðaþjónusta, 
verslun og þjónusta. Miðað við afkomu-
tölur, hagnað og arðgreiðslur mjög víða 
í atvinnulífinu er svigrúm til bættra 
launa án þess að þeim hækkunum verði 
fleytt út í verðlagið. Framleiðni hefur 
aukist gríðarlega og verkafólkið á að fá 
hlutdeild í þeirri hagræðingu og betri 
afkomu. Það sama á með aðrar greinar, 
hagræðing og framleiðni er forsenda 
bættra launa. 
- Kjör margra eldri borgara eru ansi 
bágborin og hafa ekki náð að halda í 
við launaþróun. Verðum við ekki að for-
gangsraða á annan hátt en nú er gert? 

Jú, það þarf að bæta kjör eldri borgara 
og öryrkja þessa lands. Strax í upphafi 
kjörtímabilsins voru þær skerðingar 
sem settar voru 2009 dregnar til baka 

en það þarf meira til. Við verðum að 
fara í gegnum mál þess hóps og skoða 
allar leiðir sem geti bætt kjör þeirra. 
Þessi hópur stækkar ört og við verðum 
að bregðast við því með fleiri dvalar-
rýmum, heimaþjónustu og ekki síst að 
hækka lífeyrisaldur fljótlega í 70 ár og 
jafnvel innan ekki svo langs tíma í 75 
ár. Í þessu sambandi er verið að tala 
um áratug eða lengri tíma. Unnið er að 
samræmingu kostnaðar við heilbrigð-
isþjónustu sem mun koma þessum 
hópum vel. Ég hef sagt það áður að við 
verðum dæmd af því hvernig við búum 
að ævikvöldi eldri borgara þessa lands. 
- Sú var tíðin að Sjálfstæðisflokkurinn var 
með fylgi upp á 35-45% meðal þjóðar-
innar. Svona var þetta fram á síðustu 
ár. Nú má kalla gott hangi flokkurinn í 
25%. Á sama tíma eru Píratar að mælast 
með svipað fylgi, þótt fáir viti fyrir hvað 
þeir standa. Eru mál að þróast þannig 
að Sjálfstæðisflokkurinn sé að festast í 
20-25% fylgi? 

Ég varaði við því strax sumarið 2012 
að Sjálfstæðisflokkurinn væri að missa 
fylgi unga fólksins í landinu. Það er 
komið í ljós því miður og verkefnið er 
að endurheimta traust þess hóps með 
því að flokkurinn fari til þeirra og hlusti. 

Ég endurtek, fari til þeirra og hlusti. 
Hlusti á vilja og hugmyndir unga fólks-
ins. Ég vil að Sjálfstæðisflokkurinn geri 
samning við unga fólkið í landinu um 
framtíð þess

Samningurinn snúist um að við 
setjum unga fólkið og ungu fjöl-
skyldurnar í forgang ásamt menntun 
og velferð fyrir alla. Samning sem fjallar 
um trúnað, og traust og að hér verði 
áfram byggt upp fjölbreytt atvinnulíf 
sem reist er á nýsköpun og sjálfbærum 
auðlindum landsins sem greiði góð 
laun. 

Mér finnst við eiga meira inni og 
munum sýna það þegar við höfum lokið 
þeim stóru málum sem eru i gangi í 
þinginu. Verkefnið er að standa með 
fólkinu.
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Kemur vínið í versl-
anir 1. september ? 
Enn og aftur virðist það ætla að 

ganga illa að Alþingi afgreiði 
frá sér tillögu um að heim-

ila sölu áfengis í matvörubúðum. 
Reykjanes heyrði hljóðið í Vilhjálmi 
Árnasyni þingmanni. Hvenær kemur 
vínið í matvörubúðirnar eða sofnar 
tillagan áfengisdauða á þinginu? 

Nái frumvarpið fram að ganga þá er 
gert ráð fyrir því að þeir sem vilji selja 
áfengi, með takmörkunum, geti hafið 
sölu á áfengi 1. september hafið þeir 
fengið öll tilskilin leyfi. Frumvarpið 
bíður nú 2. umræðu af þrem. Við 
erum þó enn að afla frekari gagna sem 
við teljum að styrki þann málflutning 
sem við höfum haft um jákvæð áhrif 
málsins. Má þar nefna úttekt á fjár-
hagslegum áhrifum á ríkissjóð. Við 
flutningsmenn frumvarpsins teljum 
að það séu umtalsverðir fjármunir 
sem ríkissjóður muni geta ráðstafað 
á annan hátt, til dæmis í heilbrigðis-
þjónustu ef frumvarpið nái fram að 
ganga. Þar sem þetta er þingmanna-
mál getur tekið lengri tíma að bíða 
eftir því að það komist á dagskrá en 
frumvörp ríkisstjórnarinnar eru í 
flestum tilfellum fyrr í röðinni. Þar 
sem þetta mál fjallar um vissa grund-
vallarbreytingu og hefur fengið tölu-
verða umfjöllun Alþingis finnst mér 
að það eigi að klára umræðuna og 
greiða atkvæði um frumvarpið, það 
er lýðræðislegt. Ég hef fulla trú á því 
að frumvarpið verði samþykkt í þeirri 
atkvæðagreiðslu. 

Ályktun um kjaramál á stjórn-
arfundi LEB 14. apríl 2015
Landssamband eldri borgara 

tekur heilshugar undir kröfur 
verkalýðssamtaka um hækkun 

lágmarkslauna. Landssambandið krefst 
þess að lífeyrir almannatrygginga taki 
sömu hækkunum og lágmarkslaun sem 
samið verður um í næstu kjarasamn-
ingum á almennum markaði og/eða 
hjá opinberum starfsmönnum. Við 
teljum að 300.000 kr lágmarkslaun á 
þremur árum sé ekki ofviða íslensku 

atvinnulífi og ekki til þess fallið að ógna 
þeim stöðugleika sem við viljum varð-
veita. Það er ekki sanngjarnt að hinir 
lægst launuðu taki á sig ábyrgð á stöð-
ugleika í verðlagi, en hærra launaðir 
aðilar ekki. Landssambandið hvetur 
aðila vinnumarkaðarins og stjórnvöld 
til að leita allra leiða til að koma í veg 
fyrir verkföll, og semja sem fyrst í 
þeim viðræðum sem fram undan eru 
í kjaramálum

Áskorun um byggingu 
nýs landsspítala
Stjórnarfundur Landssambands 

eldri borgara haldinn 14. apríl 
skorar á stjórnvöld að standa 

við fyrri ákvörðun um byggingu 
landsspítala við Hringbraut. Allur 
sá undirbúningur sem hefur mið-
ast við þá staðsetningu má ekki fara 
forgörðum. Þær byggingar sem fyrir 
eru á Hringbraut eru sumar það nýjar 
að eðlilegt er að þær séu í tengslum 
og nýtist við nýjan landsspítala. Má 
þar meðal annars nefna Barnaspítala 
Hringsins. Þó skiptar skoðanir hafi 
verið um staðsetningu hefur sú til-
laga að byggja við Hringbraut notið 
meirihluta fylgis. Ljóst er að allar 
breytingar mundu seinka byggingu 

um all mörg ár. Það er óásættanlegt að 
svo fari. Með nýrri byggingu landsspít-
ala við Hringbraut skapast möguleikar 
á að nýta núverandi Landsspítala í 
Fossvogi sem sérstaka miðstöð öldr-
unarlækninga. Það væri verðugt hlut-
verk fyrir þá byggingu þar sem ljóst er 
að með fyrirsjáanlegri fjölgun aldraðra 
er mjög æskilegt að hafa betri aðstöðu 
til öldrunarlækninga og rannsókna 
en nú er. 

Landssamband eldri borgara hvetur 
til þess að framkvæmdir verði hafnar 
sem allra fyrst. 

F.h. Landssambands eldri borgara
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, 

formaður LEB

Kolbrún Vídalín 
með sýningu
Kolbrún Vídalín er listakona úr 

Sandgerði. Eiginmaður hennar 
er Jón Bjarni Pálsson sjómaður 

og saman eiga þau þrjú uppkomin börn 
og níu barnabörn. Kolbrún er Sand-
gerðingum að góðu kunn því hún var 
forstöðukona í Miðhúsum í Sandgerði 

í 15 ár og hafði umsjón með félagsstarfi 
eldri borgara á staðnum. Undirrituð 
ber henni góða sögu. Hún bar mikla 
umhyggju fyrir skjólstæðingum sínum 
og var óþreytandi að finna upp nýj-
ungar og sem flest fyrir alla hópa. 

Það hafði verið draumur hennar lengi að fara í myndlistarnám og hafði 
hún alla tíð haft mikinn áhuga á öllu 
því sem tengist list og listsköpun. Þegar 
öll börnin þeirra Jóns höfðu lokið há-
skólanámi fannst henna tímabært þó 
á sextugs aldri væri að láta draum sinn 
rætast og fara í myndlistarskóla. 

Árið 2010 ákvað hún að leigja sér 
íbúð á Akureyri og hefja eins árs for-
nám í Myndlistarskóla Akureyrar. Eftir 
þetta eina ár fann hún að hana langaði 
til að halda áfram og hóf þriggja ára 
nám í Fagurlistum. Hún útskrifaðist 
vorið 2014. Maðurinn hennar hélt 
áfram á sjó en heimsótti skólastelpuna 
sína í

fríum Þau héldu heimili sitt áfram í 
Sandgerði og voru þau því í einskonar 
fjarbúð sem gerði hjónabandið bara 
enn betra. 

Námið á Akureyri var öflugt og 
lærði hún margt þar bæði í listasögu 
og listsköpun. Hún kynntist mörgu 
frábæru fólki, kennurum skólans og 
nemendum og eignaðist góða vini 
meðal skólasystkina sinna. Þetta sagði 
Kolbrún hafa verið mikið ævintýri og 
henni lærðist að maður verður aldrei 
of seinn að láta drauma sína rætast. 

Síðasta veturinn lét hún sig hafa það 
að búa ein í 20 m2 bústað sem var hinu 
megin í Eyjafirðinum. Á morgnana 
gékk Kolbrún í svarta myrkri í gegnum 
skóg með vasaljós ca. 600 metra upp 
brekku í bílinn oft í miklum snjó og 
byl. Það var því mikið lagt á sig fyrir 
skólann. Námið gaf henna einnig það 
sjálftraust að halda áfram að þróa list 
sína og veitti það henni mikinn inn-
blástur. 

Markmið hennar í gegnum lífið 
hefur ávallt verið að efla listsköpun í 
umhverfi sínu og hef hún verið dug-
leg að sækja ýmisskonar námskeið 
og miðlað þekkingu sinni til annarra 
og með því vakið áhuga margra á 
listsköpun. Það þekki ég sem þetta 
rita. Hún veitti móður minni sem 
nú er látin mikla gleði síðustu ævi-
árin hennar. Hún var óþreytandi við 
að segja eldra fólkinu til, hvort sem 
það var við málun, glerlist eða annað 
föndur. Hún hafði einstaka þolinmæði 
og mér fannst mikill missir af henni í 
starfinu í Miðhúsum. 

Þessa stundina er hún með vinnuað-
stöðu í húsnæði gamla Kaupfélagsins 
í Sandgerði þar sem Listasmiðjan Ný 
Vídd er starfrækt og er starfssemin 
opin öllum sem vilja þangað sækja. 
Listastarfssemin þar er að eflast dag 
frá degi og eru ýmisskonar námskeið 
í gangi. 

Á Sumardaginn fyrsta mun Kolbrún 
halda einkasýningu á nýjustu verkum 
sínum sem eru innblásin af lokaverki 
hennar úr Myndlistarskóla Akureyrar. 
Sýningin verður í Norðurbryggju í 
Hörpu frá 23. -26. apríl n.k. 

Ég hvet ykkur til að skoða sýningu 
Kolbrúnar Vídalín. 

Silla E. 
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Rólegt var hjá 
dragnótabátunum
Núna eru flestir bátanna í 

hrygningarstoppinu nema 
þeir bátar sem eru í netarall-

inu og þeir bátar sem fóru héðan á 
grásleppuna fyrir norðan.  Þórsnes 
SH hefur verið á netrallinu  í Faxaflóa 
og veitt ansi vel.  Landað 216 tonnum 
í 8 róðrum og mest 50 tonnum.  
Öllu landað í Sandgerði nema einni 
löndun sem landað var á Akranesi.  
Þessi bátur er ekki svo ókunnugur 
Sandgerði, því að um tíma hét hann 
Bergur Vigfús GK og var þá á netum 
og loðnu. t.d fór pistlahöfundur eina 
loðnuvertið á bátnum þegar hann 
hét Bergur Vigfús GK undir stjórn 
Grétars Mars Jónssonar.  Enn lengst 
af hét þessi bátur Keflvíkingur KE og 
kom þá nokkuð oft með loðnufarm 
til Sandgerðis.  

Af öðrum netabátum má nefna að 
Erling KE er með 62 tonn í 3, Gríms-
nes GK 34 tonn í 4, Maron GK 18 
tonn í 3, Keilir SI 13 tonn í 3, Happa-
sæll KE 12 tonn í 3 og Askur GK 3,4 
tonn í 2.  

Línubátarnir voru að fiska vel 
þangað til stoppið kom.  Þórkatla 
GK er með 35 tonn í 5 og mest 9,1 
tonn í róðri.  Gottlieb GK 16 tonn í 
3, Pálína Ágústdóttir GK 15 tonn í 3, 
Dúddi Gísla GK 14 tonn í 2, Bergur 
Vigfús GK 14 tonn í 2.

Af stærri bátunum þá er Jóhanna 
Gísladóttir GK m eð 235 tonn í 2 og 
mest 129 tonn í löndun.  Sighvatur GK 
133 tonn í 2, Kristín GK 116 tonn í 
2, Sturla GK 91 tonn í 1.  Fjölnir GK 
89 tonn í 1.  Tómas Þorvaldsson GK 
88 tonn í 3.  Páll Jónsson GK 82 tonn 
í 2.  Valdimar GK 79 tonn í 2, Auður 
Vésteins SU 63 tonn í 8, Óli á Stað 
GK 57,5 tonn í 8, Gísli Súrsson GK 
53 tonn í 8.  Agúst GK 52 tonn í 1.  
Hafdís SU 50 tonn í 6, Gulltoppur GK 
48 tonn í 10, Guðbjörg GK 28 tonn í 4.

Ansi rólegt var hjá dragnótabát-
unum enn nokkur leiðindi voru í 

veðrinu í byrjun apríls og gerði það 
smábátunum sem og dragnótabát-
unuim lífið leitt.  Sigurfari GK er með 
40 tonn í 4.  Siggi Bjarna GK 32 tonn í 
3, Arnþór GK 32 tonn í 3,  Benni Sæm 
GK 19 tonn í 3.  Örn GK 7 tonn í 1.

Nokkrir grásleppubátar hafa hafið 
veiðar hérna frá Suðurnesjunum.  
Hafsvala HF hefur landað 22 tonnum 
í 8 róðrum í Grindavík og mest tæp 
4 tonn í róðri.  Þar er líka Tryllir 
GK með 8,2 tonn í 7.  Daðey GK er 
kominn norður til Skagastrandar á 
grásleppu og landað 2,5 tonn í einni 
löndun.  Það má geta þess að þetta 
er í fyrsta skipti sem að Daðey GK 
fer á grálsleppu og bara netaveiðar 
yfir höfuð.  

Bjarmi HU hefur landað 2,7 
tonnum í einni löndun á færum, Hr-
ingur GK 900 kíló á færum báðir í 
Sandgerði. Sigrún KE 1,7 tonn í einni 
löndun.    Líf GK var með 2,6 tonn í 
einni löndun á línu.  

Togarar Nesfisks eru báðir komnir 
norður á rækjuveiðar.  Sóley Sigur-
jóns GK hefur landað 74 tonnum í 
2 löndunum og þar af 45 tonnum af 
rækju.  Berglín GK 41 tonn í 2 þar af 
30 tonn af rækju í 2 báðir að landa á 
Siglufirði.

Gísli R.

Aflafréttir

Skemmtikvöld 
Reynis
Skemmtikvöld Knattspyrnu-

deildar Reynis verður haldið í 
Reynisheimilinu laugardaginn 

9. maí nk. 
Dagskrá: 
Leikmannakynning
Hobbitarnir
Stache & Beard
Gunnar á Völlum
Boðið verður upp á grilluð fiskispjót 

og er miðaverð litlar 2000 kr. 

Húsið opnar kl 19: 00 og hefst borð-
hald kl 20: 00. 

18 ára aldurstakmark
Takið daginn frá, miðasala verður 

auglýst síðar.

Sumaropnun í Sjólyst
Á sumardaginn fyrsta, fimmtu-

daginn 23. apríl hefst sumar-
opnun í Sjólyst, Garði. Húsið 

verður opið kl. 14: 00 til 16: 00 og hefst 
dagskráin á því að nemendur frá Tón-
listarskóla Garðs flytja tónlist. Síðan 
verða leikir og önnur verkefni fyrir 
börnin. Heitt verður á könnunni og 
meðlæti. 

Sjólyst verður opin um helgar í 
sumar til 1. október kl. 13: 00-17: 00 og 
utan þess tíma ef óskað er. Heitt verður 
á könnunni og spjallað við gesti. Fyrsta 
opnunarhelgin er 25. Og 26. apríl. Ef 
óskað er eftir að koma í Sjólyst á öðrum 
tímum er það velkomið, þá er hægt að 
hafa samband við stjórnarmenn sem 
opna húsið fyrir einstaklinga eða hópa. 

Ætlunin er að hafa stofutónlist á 
sunnudegi að minnsta kosti einu sinni 
í mánuði. Ungum og eldri tónlistar-
mönnum gefst tækifæri til að æfa list 
sína fyrir gesti. Mörgum finnst gott að 
koma í Sjólyst og njóta þar næðis til 
íhugunar eða bænar. 

Allir eru hjartanlega velkomnir í 
Sjólyst í Garði, hús Unu Guðmunds-
dóttur. Hollvinafélag Sjólystar er að 
byggja upp starfsemi hússins og safna 
fé til að endurgera húsið svo það verði 
sem líkast því sem það var upphaflega. 

Það var byggt árið 1890 og er friðað. 
Merkilegt hús sem var heimili merkrar 
konu sem lagði mikið til samfélagsins. 

Erna M. Sveinbjarnardóttir,  
formaður Hollvina Unu



Komdu og skoðaðu notaða húsbíla. Léttar veitingar í boði. 

Mikið úrval. Verð frá kr. 4.400.000. 
Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. 

Úrvals bílar á frábæru verði
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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
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Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík
Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði,

sími 511-7000, www.innrammarinn.is

Fjarðargötu 19, Hafnarfirði

Velkomin á nýtt
rammaverkstæði

og verslun

Úrval tilbúinna 
ramma og 

myndaalbúma

Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

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

Síðasta sýning
Föstudagur 24 apríl  

 

Sunnudagur    26 apríl
Sunnudagur    3 maí 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl
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Jón Ólafur Ólafsson
Jón Ólafur Ólafsson fæddist á Ak-

ureyri 4. nóv. 1932. Hann lést árið . 
Jón ólst upp á Akureyri og lauk 

gagnfræðaprófi þaðan 1948. Hann 
gerðist 17 ára kennari við Reynis- 
og Deildarárskóla í Mýrdal veturinn 
1949-1950. Jón settist síðan í Kennara-
skólann og lauk kennaraprófi árið 
1954. Hann var kennari á Akureyri og 
við Hrafnagilsskóla í Eyjafirði. þar til 
hann gerðist kennari við Gerðaskóla 
í Garði 1958 og síðan skólastjóri í 25 
ár frá 1960 til 1985. Veturinn 1971-
1972 var hann í námsleyfi í Englandi 
og veturinn 1975-1976 var hann við 
nám við Danmarks Lærerhøgskole í 
Kaupmannahöfn. Hann kenndi við 
Austurbæjarskólann í Reykjavík einn 
vetur 1985-86 en frá 1986 þar til hann 
hætti sem fastráðinn kennari 1992 
starfaði hann við starfsdeild Holta-
skóla í Keflavík.

Jón átti um árabil fiskverkunarhús 
í Sandgerði þar sem hann vann við 
saltfiskverkun og þurrkun á sumrum, 
en leigði húsið eða starfrækti í sam-
vinnu við aðra á vetrum. Hann var í 
hópi nokkurra fiskverkenda og út-
gerðarmanna í Garði sem komu upp 
“Grímshól” sem var hugsaður sem að-
staða fyrir aðkomufólk sem starfaði 
við sjávarútveginn. Jón tók virkan þátt 
í ýmsum félagasamtökum innan sjáv-
arútvegsins á þessum árum. Hann stóð 

að útgáfu vikublaðsins Suðurnesja-
póstsins, ásamt Gizuri Helgasyni og 
Vilhjálmi Grímssyni frá árinu 1980. 
Jón var mjög virkur í skátahreyf-
ingunni á Akureyri fram á fullorðinsár. 
Hann var einn af stofnfélögum Junior 
Chamber á Suðurnesjum og var félagi 
í Lionsklúbbnum Garðinum. Hann 
var í trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæð-
isflokkinn í Reykjanesskjördæmi og 
fyrsti stjórnarformaður Garðvangs, 
heimilis aldraðra á Suðurnesjum. 
Þegar Jón hætti kennslu stofnsetti 
hann félag um rekstur fasteigna í 
Innri Njarðvík í samvinnu við Guðjón 
Sigbjörnsson tengdason sinn Þá tók 
hann virkan þátt í útgerð Hafnarrast-
arinnar sem sonur hans gerði út til 
skötuselsveiða.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
“Jón var glæsilegur maður á velli 

og hávaxinn. Hann var léttur í lund 
og fljótur að átta sig á hlutunum. 
Hann var einstaklega greiðvikinn og 
hjálpsamur og var fljótur að rétta fram 
hjálparhönd sæi hann að þess væri 
þörf. Alltaf var hann fyrsti maður til 
að taka jákvætt á hlutunum og allt var 
svo sjálfsagt í hans augum”

“Kennaraprófi lauk hann 1954 og 
sinnti síðan skóla- og fræðslumálum 
barna og unglinga óslitið í tæp 40 ár, 
lengst af sem skólastjóri Grunnskólans 
í Garði”.

“Snemma beygist krókurinn til þess 
sem verða vill. Jón Ólafsson var bráð-
ger ungur maður, vel á sig kominn og 
ekki ákvarðanafælinn”

“Það sópaði að Jóni Ólafssyni þegar 
sem ungum manni, hann var upplits-
djarfur og ókvalráður. Þessir eigin-
leikar entust honum vel þegar til kast-
anna kom við kennslu og skólastjórn, 
lengstum í skólum í litlum sveitarfé-
lögum og við aðstæður þar sem krafan 
um þátttöku manns af hans gerð í 
ýmsum félagslegum og verklegum 
tiltektum getur orðið býsna ágeng. 
Jón var í eðli sínu athafnamaður og 
áhugasamur um stjórnsýslu; það var 
því eðlilegt að hann kæmi við ýmsa þá 
þætti sinna heimabyggða, sem snertu 
atvinnuvegi og félagsmál. En skóla- og 
fræðslumál voru ævinlega efst á hans 
blaði og á því sviði skilur hann eftir 
sig spor, sem lengi mun mega merkja 
á Reykjanesi”.

Merkir Suðurnesjamenn

Voga- 
hraðfréttir
Reykjanes greip aðeins niður í 
nýjasta föstudagspistil Ásgeirs Ei-
ríkssonar bæjarstjóra í Vogum

Vogamenn sendu fulltrúa á Lands-
þing Sambands sveitarfélaga sem 
fram fór um síðustu helgi. Yfir-
skriftin núna er: „Staldrað við og 
staðan metin“

Stóru-Vogaskóli stendur nú fyrir 
kaupum á nokkrum kajökum. Í sam-
ræmi við aukna áherslu á útikennslu 
kviknaði sú hugmynd að nýta betur 
Vogavæikina. Þar gefst nemendum 
tækifæri á að kynnast náttúrunni, 
plöntu og dýralífi, menningu, sam-
félagi og ómetanlegri upplifun. 

Þrátt fyrir bágborið ástand á götum 
víða í kringum okkur koma okkar 
götur þokkalega undan vetri. 

Grindavík: 

Forstöðumannaskipti 
á Bókasafninu
Nýlega lét Margrét R. Gísladóttir 

formlega af störfum sem for-
stöðumaður bókasafnsins og Andrea 
Ævarsdóttir tók við. Margrét lætur nú 

af störfum eftir 17 ára farsælt starf hjá 
Grindavíkurbæ. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Vogar:

Fjárstuðningur 
við forvarnarstarf
Á fundi bæjarráðs Voga nýlega var 

lagt fram bréf SAMAN-hópsins, 
beiðni um fjárstuðning við forvarnar-

starf hópsins á árinu 2015. Bæjarráð 
samþykkir að styrkja verkefnið um kr. 
20.000.

Ótrúlega eftirsóttir 
erlendis að eigin sögn
Topparnar í fjármálakerfinu hér 

á Íslandi segjast verða fá 200% 
í bónusgreiðslur þ. e. tvenn 

árslaun í viðbót við sín laun. Ásæðan: 
Þeir eru svo gífurlega eftirsóttir er-
lendis. Bankar og fjármálastofnanir í 
útlöndum eru sem sagt eftir allt sem 
á undan er gengið í bankahruninu að 
bjóða fúlgur í íslensa bankatoppa til að 
fá þá til starfa. Þess vegna verða þeir að 
fá svona hressilegan bónus ef þeir eiga 
að sinna Íslandi. Ætli þeir trúi þessu 
sjálfir? 

Snjó kall inn skrif ar: 

Týndar stjörnur 
fá styrk

Bæjarráð Sandgerðis lagði til við 
bæjarstjórn að knattspyrnufé-
laginu Týndum stjörnum verði 

veittur styrkur að upphæð kr. 25.000, -. 
Bæjarstjórn staðfestir tillögu bæj-

arráðs samhljóða á síðasta fundi sínum.

Tap 103  
milljónir
Á árinu 2014 tapaði Reykjaneshöfn 103 
milljónum króna. 



Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins 1. maí

Sveitarfélagið Vogar

Sveitarfélagið Garður

SANDGERÐISBÆR

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Afa 

ALHLIÐA BÍLAÞJÓNUSTA

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
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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
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

Golftíðin hafin
Í einum af Molapistlum sínum fjallar 

Magnús Stefánsson, bæjarstjóri 
Garðs, um golfið. „Kylfingar eru 

fyrir nokkru síðan byrjaðir að leika golf 
á Sandgerðisvelli. Um páskahelgina 
mátti sjá nokkra umferð um golfvöll-
inn, en fyrir nokkrum vikum var haldið 
fyrsta golfmót ársins hjá Golfklúbbi 
Sandgerðis. Kylfingar í klúbbnum 
munu án efa koma vel undirbúnir til 
leiks þegar golftíðin hefst af alvöru, 
en líklegt er að ekki séu margir aðrir 
golfvellir á landinu þar sem kylfingar 
eru byrjaðir að sveifla kylfum sínum“. 

Safndiskur 
í tilefni 85 
ára afmælis
Þann 4 apríl síðastliðinn kom út 

safndiskur í tilefni 85 ára afmæli 
Guðmundar Hauks, diskurinn 

hefur að geyma upptökur frá 1967- 
2012, einnig koma fram á diskinum 
synir Hauks þeir Þórður og Steinar , 
Inga María Eyjólfsdóttir, Keflavíkur-
kvartettinn, Karlakór Keflavíkur, 
Karlakórinn Þrestir og ýmsir söng-
stjórar og undirleikarar. Safndiskurinn 
verður seldur í Samkaups búðunum. 

Ályktun um lágmarkslaun
Dögun stjórnmálasamtök styðja 

kröfu launafólks um 300 þúsund 
króna lágmarkslaun. Dögun bendir 
stjórnvöldum á að hækkun persónu-
afsláttar eykur kaupmátt lægstu launa. 

Dögun bendir jafnframt á að vaxandi 
launamunur og ójöfnuður verður til 
þess að skapa frekari sundrungu og 
óánægju í samfélaginu

Vilja áfram 
uppbyggingu
Frístunda- og menningarnefnd Voga 

telur mikilvægt að haldið verði 
áfram með uppbyggingu tjaldstæðis. 
Ýmsar mögulegar leiðir ræddar í því 
sambandi. Nefndin telur afar brýnt að 
tjaldsvæði verði girt af og hugað verði 
að skjóli fyrir vindi. Vilja áfram starfsstöð í Sandgerði

Bæjarstjórn Sandgerðis fjallaði á síð-
asta fundi sínum um ftyrirhugað 

byggðasamlag um rekstur brunavarna 
á svæðinu. Bæjarráð Sandgerðis leggur 
til að við stofnun byggðasamlagsins 
muni Sandgerðisbær leggja fram eignir 
Slökkviliðs Sandgerðis til byggða-
samlagsins til jafns við þá fastafjár-
muni sem þegar eru til staðar og ekki 
verði frekari greiðslur vegna ársins 
2015 frá Sandgerðisbæ í samræmi við 
það sem kemur fram í gögnum frá 
KPMG. Slökkvistöðin við Strandgötu 
verði þó fyrir utan það framlag og þarf 

að gera sérstakan leigusamning milli 
Sandgerðisbæjar og nýs byggðasamlags 
vegna hennar. 

Bæjarráð leggur áherslu á að tryggt 
verði að starfsstöð verði áfram rekin í 
Sandgerði um ókomna tíð. 

Bæjarráð leggur jafnframt áherslu 
á að núverandi aðildarsveitarfélög BS 
verði búin að greiða upp eldri fjár-
skuldbindingar til BS áður en byggða-
samlagið verði formlega stofnað. 

Bæjarstjórn Sandgerðis samþykkir 
tillögur bæjarráðs.þ

Ólaunuð stjórn
Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti 

á fundi sínum 9. apríl s.l. að eft-
irtaldir verði tilnefndir sem stjórnar-
menn í stjórn Útlendings og Íslendings: 
Kjartan Már Kjartansson formaður og 
meðstjórnendur Þórey I. Guðmunds-
dóttir og Valgerður Guðmundsdóttir. 

Tekið er fram að stjórnin verði 
ólaunuð. 

Jesús til 
Grindavíkur
Grindvíkingar halda áfram að 

styrkja sig fyrir baráttuna í 1. 
deildinni í knattspyrnu í sumar en 
knattspyrnudeildin greindi frá því á 
Facebook síðu sinni fyrir stundu að 
samið hafi verið við 24 ára spænskan 
bakvörð, Alejandro Jesus Blzquez 
Hernandez. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Garður 
fær 322 
milljónir
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur 

sent uppgjör sitt vegna ársins 
2014. Þar kemur fram að heildar-
framlög sjóðsins til Sveitarfélags-
ins Garðs vegna ársins 2014 nema 
rúmum 322 milljónum króna. 

Sandgerði: 

225 milljónir úr Jöfnunarsjóði
Á síðasta bæjarstjórnarfundi 

Sandgerðis fór Elísabet G. 
Þórarinsdóttir sviðsstjóri stjórn-
sýslu- og fjármálasviðs og staðgengill 
bæjarstjóra yfir skiptingu framlaga 

Jöfnunarsjóðs til málaflokka í Sand-
gerðisbæ. 

Fram kom að heildarframlög 
sjóðsins til Sandgerðisbæjar fyrir árið 
2014 voru kr. 225.573.547,-.

Menningin 
fær styrki
Á fundi Menningarráðs Reykjanesbæjar 9. apríl s. l 
voru lagðar fram upplýsingar um styrkveitingar úr 
Húsafriðunarsjóði frá Minjastofnun Íslands 2015

Grein gerð fyrir styrk-
veitingum úr Húsafriðunar-
sjóði

Húsfriðunarsjóður ríkisins styrkir 
endurgerð Fischershúss um kr. 
700.000 árið 2015. Einnig var sótt 
um styrk fyrir áframhaldandi upp-
byggingu í Gömlu búð en ekki fékkst 
styrkur til þess í ár. Til upplýsinga þá 
voru umsóknir í Húsafriðunarsjóð 
309 og veittir styrkir 224 og upp-
hæðin til skipta var 134.700.000. 

2. Styrkveiting Safnaráðs til 
Byggðasafns Reykjanesbæjar 2015 

Grein gerð fyrir úthlutun Safnaráðs 
til Byggðasafns Reykjanesbæjar

Safnasjóður ríkisins styrkir rekstur 
Byggðasafns Reykjanesbæjar um kr. 

1.000.000 og kr. 600.000 í verkefni 
árið 2015. 

Til upplýsinga þá voru 108.600.000 
til úthlutunar í Safnasjóði, 70 millj-
ónir fóru í verkefni og 39 milljónir í 
rekstrarstyrki til viðurkenndra safna. 

3. Styrkveiting Safnaráðs til 
Listasafns Reykjanesbæjar 2015 

Gerð grein fyrir styrkjum úr Safna-
sjóði til Listasafns Reykjanesbæjar

Safnasjóður ríkisins styrkir rekstur 
Listasafns Reykjanesbæjar um kr. 
1.000.000 og kr. 1.000.000 í verkefni 
árið 2015. 

Til upplýsinga þá voru 108.600.000 
til úthlutunar í Safnasjóði, 70 millj-
ónir fóru í verkefni og 39 milljónir í 
rekstrarstyrki til viðurkenndra safna.
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Bygging hótel og gistiheimila um 
land allt hefur undanfarin misseri 
verið í fullum gangi enda fjölgar 
erlendum ferðamönnum ár frá ári. 
Að sögn Birnu Ragnarsdóttur hjá 
RB rúmum í Hafnarfirði hafa 
starfsmenn fyrirtækisins staðið í 
ströngu við að smíða rúm fyrir 
gesti okkar Íslendinga og er ekkert 
lát á.

„Hér hafa starfsmenn á stund-
um lagt nótt við dag en við höfum 
eftir megni reynt að anna eftir-
spurninni. Hótelin rísa eitt af öðru 
og við getum boðið sérsniðnar 
lausnir og gríðarlega mikið úrval af 
rúmum, dýnum og öllu því sem 
þarf að vera í góðu svefnherbergi. 
Auðvitað spyrjum við ekki við-
skiptavini okkar um þjóðerni; við 

seljum rúm fyrir bæði Íslendinga 
og útlendinga.“

Íslensk rúm
Æ fleiri eru þess meðvitaðir að 

nauðsynlegt er að velja rúmin af 
kostgæfni og þá sérstaklega dýn-
urnar. Úrvalið á markaðnum er 
mikið og nær eingöngu um inn-
fluttar vörur að ræða nema hjá RB 

rúmum þar sem íslensk framleiðsla 
hefur verið í fyrirrúmi frá því 
Ragnar Björnsson stofnaði fyrir-
tækið árið 1943. 

„Við smíði bæði rúma og dýna 
gerum við strangar kröfur til okkar 
um gæði og endingu enda vitum 
við að þá verða viðskiptavinirnir 
ánægðir. Einnig sérhæfir fyrirtækið 
sig í hönnun og bólstrun á rúm-
göflum, viðhaldi og viðgerðum á 
springdýnum og eldri húsgögn-
um,“ segir Birna. 

Fjórar tegundir dýna
Hjá RB rúmum er hægt að velja 
um fjórar tegundir af springdýn-
um: RB venjulegar, Ull-deluxe, 
Super-deluxe og Grand-deluxe. 
Fjórir stífleikar eru í boði á allar 
þessar tegundir; mjúk, medíum, 
stíf og extrastíf – allt eftir óskum 
hvers og eins. Fyrirtækið er eina 
þjónustufyrirtækið á sínu sviði sem 
býður endurhönnun á springdýn-
um eftir áralanga notkun. 

rbrum.is

Framleiðsla og sala RB rúma fer fram að Dalshrauni 8 í Hafnarfirði.

RB rúm fyrir 
vel sofandi 
ferðamenn!

Nýtt hjá ÍSRÖR

Pressuverkfæri og tengi fyrir hitaveitustálrör frá 1/2" til 2"

Allar upplýsingar fást hjá ÍSRÖR 
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Við Sundhöllina í Reykjavík eru 
hafnar framkvæmdir við nýja úti-
sundlaug á grundvelli hönnunar-
samkeppni sem VA arkitektar 
unnu á sínum tíma. Áætlað er að 
framkvæmdum verði lokið vorið 
2017. Þar verða meðal annars nýir 
pottar, vaðlaug fyrir börn og nýtt 
eimbað. Áætlað er að nýja mann-
virkið kosti um 1,2 milljarða króna 
en að auki verður 250 milljónum 
varið til endurbóta á eldri bygg-
ingu sem komin er til ára sinna, 
hönnuð af Guðjóni Samúelssyni 
arkitekt en hún var byggð á árun-
um 1929-1937. 

Verðlaunatillagan gerir ráð fyrir 

25 metra langri útisundlaug, nýj-
um pottum, vaðlaug fyrir börn, 
nýju eimbaði og annarri aðstöðu 
sem þarf til að gera Sundhöllina að 
alhliða heilsurækt fyrir almenning. 
Miðað er við að byggja nýja bún-
ingsklefa kvenna og stækka bún-
ingsklefa karla, en gert er ráð fyrir 
að gömlu búningsklefarnir verði 
notaðir áfram, enda eru þeir frið-
aðir. Einnig er gert ráð fyrir að 
gera þurfi lágmarksbreytingar á 
hinu friðaða innra byrði hússins til 
að tenging og samnýting eldri og 
fyrirhugaðrar viðbyggingar verði 
með sem bestu móti. Við Sundhöll Reykjavíkur verður byggð 25 metra útisundlaug ásamt nýjum 

pottum, vaðlaug fyrir börn, nýju eimbaði og annarri aðstöðu. Mannvirkin 
verða tekin í notkun vorið 2017.

Einn og hálfur milljarður í Sundhöllina

Húsið opnar
Guðmundur Hermannsson leikur ljúfa tónlist

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

1. maí Samfélag fyrir alla

alþjóðlegur 
dagur 
verkafólkS 

kl. 13:45  

kl. 14:00  

kl. 13:00 

Setning
Kristján Gunnarsson  formaður VSFK 
Sigríður og Sólborg Guðbrandsdætur syngja nokkur lög
Ræða dagsins 
Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ
Sveitapiltins draumur –  Atriði frá minningartónleikum til heiðurs 
Rúnari Júlíussyni sem hefði orðið 70 ára á þessu ári.
Kvennakór Suðurnesja flytja nokkur lög
Kynnir Guðbrandur Einarsson formaður VS og LÍV

Börnum boðið á sýningu í Sambíói Keflavík  

merkjasala  1. maí merki verða afhent 
sölubörnum fimmtudaginn 30. apríl á 
skrifstofu stéttarfélaganna, Krossmóa 4, 4. 
hæð kl. 12:00 – 15:00. Andvirði merkjasölu 
rennur til sölubarna.

Fer fram í Stapa



Heitir dagar
Fyrir heimilin á Reykjanesi
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

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

* 3.5%
 lántökugjald

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
fiRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is · opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. Glæsileg lína helluborða 
frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

HEITT TILBOÐ
Á OFNUM,
HELLUBORÐUM
OG VIFTUM
20-30% AFSLÁTTUR

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsiker�.
Íslensk notendahandbók.
18 aðgerðir - Multifunction • blástur með 
elementi • blástur með undirhita (pizza stilling)
• undir og yfirhiti • undirhiti • affrysting • grill 
einfalt • grill tvöfalt • grill og blástur • hæg eldun 
(slow cook) • frosin matvæli • halda heitu • 
spareldun (ECO Roasting) • hefun • brauðbakstur • 
gratenering • þurrkun (ávextir/grænmeti)
• diskahitun • niðursuða • barnalæsing á 
stillingum • stafrænn upplýsingaskjár
• fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið. 
Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.
12 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • hæg eldun (slow cook) • frosin 
matvæli • halda heitu • spareldun (ECO Roasting) 
• barnalæsing á stillingum • stafrænn 
upplýsingaskjár • fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið. 
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitaker�, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
9 aðgerðir • blástur með elementi • blástur 
með undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti 
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill 
tvöfalt • grill og blástur • hraðhitun
• barnalæsing á stillingum • rafeindaklukka
• sökkhnappar • þrefalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið.
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsiker� og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
8 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti • 
undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • rafeindaklukka • sökkhnappar
• þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið.
Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“

3 LÍNAN 5 LÍNAN 7 LÍNAN 9 LÍNAN

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL.10-18
Lokað á laugardögum í sumar

STÆRRI AÐ INNAN · FLOTTARI AÐ UTAN
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SÉRTILBOÐ

AÐ ELDA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, �ottri hönnun og �ölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo 
margt, margt �eira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega �ölhæ�r, áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða 
fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar �ölbreyttar.

SÉRTILBOÐ Á 
ÞESSUM OFNI
Áður:  134.900,-
Nú: 99.900,-

BE3003001-M

SÉRTILBOÐ

Áður:
115.900,-
Nú:
79.900,-

HK634000XB
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AEG helluborð með stálkanti 57cm

Hagstæðir vaxtalausir greiðsluskilmálar til allt að 12 mánaða

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur > 25% afsláttur

SÉRTILBOÐ Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur af öllum               helluborðum

20% afsláttur af öllum               ofnum

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur  20-30% afsláttur

Þvottavél LW60460
6 kg. 1400 sn.

119.900,-     89.925,-

Þvottavél LW60260
6kg. 1200 sn.

109.900,-    82.425,-

25
%

Tilboð á                        sýningartækjum (sjónvörpum)

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.


