
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

Mikið úrval af hand- 
og loftverkfærum 

fyrir verkstæði.

-- sjá netverslun --

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)

Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529
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Samstaða sveitarfélaga á aðalfundi 
DS um opnun Garðvangs í Garði
Á aðalfundi Dvalarheimila aldr-

aðra á Suðurnesjum þann 22. 
april s.l. samþykktu fulltrúar 

sveitarfélaganna að stefnan verði sett 

á opnun Garðvangs til að leysa bráða-
vandann, en í dag eru 57 á biðlista eftir 
hjúkrunarrými. Tillagan samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum. Kristinn 

Jakobsson fulltrúi Framsóknarflokksins 
í Reykjanesbæ sat hjá. 

Nánar á bls. 4.
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Á biðlista efir hjúkrunarrými á Suðurnejum eru núna 57 einstaklingar. 
Það er hátt hlutfall miðað við þörfina á landinu öllu. Á aðalfundi DS 
fyrir stuttu ræddu sveitarstjórnarmenn þessa stöðu. Þörfin fyrir fjölgun 

hjúkrunarrýma er brýn. Fyrsta skrefið til að eitthvað gerist er að samstaða ríki 
milli sveitarfélaganna hér hvernig staðið verði að málum. Það var full samstaða 
á sínum tíma um uppbyggingu Nesvalla.
Stjórn DS,sem skipuð er fulltrúum Reykjanesbæjar,Garðs,Sandgerðis og Voga 
telja rökréttasta fyrsta skrefið að að endurbyggja og stækka Garðvang.
Það er mikið fagnaðarefni að full samstaða skuli ríkja meðal fulltrúa sveitarfé-
laganna í DS.Nú er framundan að ná samningum við heilbrigðisráðherra um 
frekari uppbyggingu hjúkrunarheimilisins Garðvangs þannig að þar verði hægt 
að reka allt að 30 rýma hjúkrunarheimili.
Standi sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum saman með dyggum stuðningi þeirra 
sjö þingmanna sem hér búa hljótum við að vænta þess að hratt verði unnið 
þannig að mesti bráðavandinn verði leystur.

Hvers vegna Bjarni og Sigmundur Davíð?

Forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa gefið mörg fyrirheit um að hrinda í fram-
kvæmd mörgum góðum málum,sem kæmu öllu launafólki til góða. Því miður 
hafa þetta hingað til verið orð en ekki efndir og framkvæmdir.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur talað um það bæði fyrir og eftir 
kosningar að lækka eða fella niður virðisaukaskatt af barnafötum. Það myndi 
bæta verulega kjör barnafólks. Öruggt má telja að þeir verst stöddu hafa ekki 
möguleika á að versla erlendis og tryggja þar með mun ódýrarari barnaföt. 
Reykjanes spyr,hvers vegna bara orðin tóm?
Nánast engin verðbóla er núna. Hvers vegna eru vextir ekki lækkaðir til sam-
ræmis við það sem gerist í nágrannalöndum okkar? Það væri mikil kjarabót 
fyrir fyrirtæki og launafólk.
Sjálfstæðisflokkurinn berst fyrir lækkun skatta og vissulega hafa verið stigin 
skref í þá áttina. Það væri samt flott innlegg í kjarabaráttuna að hækka skatt-
leysismörkin. Eðli málsins samkvæmt myndi það koma hinum lægst launuðum 
og millitekjuhópum best.
Því hefur verið marg lofað að lækka tryggingagjaldið verulega á fyrirtæki. Hvers 
vegna er ekki staðið við það? Með lækkun gjaldsins ættu atvinnurekendur auð-
veldara með að samþykkja launahækkun.
Ríkisstjórnin boða úrbætur í húsnæðismálum. Hvers vegna gerist ekki neitt?
Ríkisstjórnin lofað að greiða eldri borgurum til baka skerðingar Vinstri stjórn-
arinnar frá 2009. Hvers vegna geris ekkert?
Eins og marg oft hefur komið fram er gífurleg þörf fyrir fjölgun hjúkrunarrýma 
fyrir aldraða. Það er ekki nóg að tala. Það þarf að forgangsraða.
Miðað við upptalninguna hér að ofan  hvað lítið  er að marka loforðin er ekkert 
skrítið að Píratar skuli mælast stærsti flokkur landsins.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Ánægjuleg tíðindi 
sveitarstjórnarmanna 
frá aðalfundi DS

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 21. maí 2015.NÆSTA BLAÐ

Almenn ánægja með árangurinn
Á fundi Skólanefndar í Garði voru 

núlega teknar fyrir niðurstöður 
Logos lesskimunarprófs í 3. og 6. bekk 
og talnalykils í 3. bekk. 

Skólastjóri Gerðaskóla fór yfir 
Logos lesskimunarpróf 3. og 6. bekk 
sem tekið var á skólaárinu. Almenn 
ánægja er með árangurinn og brugð-
ist hefur verið við niðurstöðunum 

með því að móta heildstæða lestr-
arstefnu fyrir allan skólann. Mark-
miðið er að festa vinnubrögð og að-
ferðir í sessi þar sem eftirfylgni með 
hverjum nemanda stór þáttur. Þá gefa 
niðurstöður talnalykils í 3. bekk vís-
bendingar um að sú góða vinna sem 
unnin hefur verið með bekkinn sé 
að skila sér.

Ályktun um 
makrílkvóta
Stjórnmálasamtökin Dögun hafna 

alfarið lagafrumvarpi ríkisstjórn-
arinnar um kvótasetningu á 

makríl. Dögun hafnar þeim þjófnaði 
og þeirri einkavinavæðingu sem þar er 
ráðgerð. 

Dögun bendir á að veiðireynsla stór-
útgerðarinnar byggist að stórum hluta á 
óábyrgum veiðum til mjölvinnslu, sem 
miðuðust við að landa sem mestu magni 
af makríl óháð þeim verðmætum sem 
hægt var að búa til. 

Íslenska þjóðin og fulltrúar hennar 
á Alþingi eiga ekki að ljá máls á því að 
verðlauna örfáa útgerðaraðila sem ganga 
augljóslega gegn almannahagsmunum. 

Grindavík:

Starfsfólk fær frí
Bæjarstjóri leggur fram eftir-

farandi tillögu á fundi bæjar-
stjórnar Grindavíkur 28. apríl s.l. 

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar sam-
þykkir að loka öllum starfsstöðvum 
sínum frá og með kl. 12: 00 á kven-
frelsisdaginn 19. júní næstkomandi og 
veita starfsfólki frí. 

Með ákvörðuninni sýnir bæjarstjórn 
100 ára afmæli kosningaréttar íslenskra 
kvenna virðingu og hvetur starfsmenn 
til að taka þátt í skipulögðum hátíða-
höldum þann dag sem áformuð eru í 
tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar 
íslenskra kvenna. 

Samþykkt samhljóða

Vorferð eldri Sjálfstæðismanna
Sameiginleg vorferð Félags eldri 

sjálfstæðismanna á Suðurnesjum, 
FES og Samtaka eldri sjálfstæðis-

manna, SES verður farin 20 maí nk. Farið 
verður í rútu frá Nesvöllum kl. 11: 00 og 
þurfa þeir sem vilja takk þátt í vorferðinni 
að skrá sig í síma 897-3895 (Leifur) í 
síðasta lagi miðvikudaginn 13. maí nk. 

Ferðatilhögun: 
Ekið verður út á Reykjanesið að Orkuver-
inu Jörð, þ. s. Albert L. Albertsson mun 

taka á móti hópnum og kynna Orkuverið 
Jörð og næsta nágrenni þess og boðið 

verður upp á léttar veitingar. Klukkan 12: 
30 verður ekið að fyrirtækinu Stakkavík 
í Grindavík og þar verður boðið upp á 
harðfisk og fiskisúpu. 

Bjarni Benediktsson formaður Sjálf-
stæðisflokksins mun mæta á staðinn 
og ávarpa hópinn. Um klukkan 14: 00 
verður farið í skoðunarferð um Grinda-
vík og klukkan 15: 00 verður ekið í Bláa 
lónið, þ. s. helstu framkvæmdir verða 
kynntar og boðið upp á kaffi. Áætluð 
heimferð er um klukkan 16:00.

Garður:

Gert við 
dráttarvél
Bæjarráð Garðs bókaði á fundi 

sínum. „Vegna bilunar dráttar-
vélar er lagt til að samþykktur 

verði viðauki að fjárhæð kr. 1.600.000 
til að fjármagna viðgerðarkostnað. 
Útgjöldum verði mætt með samsvar-
andi lækkun á liðnum 21011-4997. 
Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrar-
niðurstöðu fjárhagsáætlunar“. 

Ný yfirstjórn í Gerðaskóla 
Stöður beggja skólastjóra við 

Gerðaskóla í Garði eru auglýstar 
lausar til umsóknar, en um 200 

nemendur stunda nám við Gerðaskóla 
og býr skólinn við mjög góðan aðbúnað 
og aðstöðu. 

Einkunnarorð skólasamfélagsins 

í Garði eru: Árangur, virðing, gleði, 
leikur, sköpun og ábyrgð. 

Síðustu ár hafa verið mjög tíð skóla-
stjóraskipti í Gerðaskóla. Samkvæmt 
auglýsingu sem nýlega birtist verður 
alfarið ný yfirstjórn í Gerðaskóla frá 
næsta skólaári. 

Grindavík:

Forstöðumannaskipti 
á Bókasafninu
Nýlega lét Margrét R. Gísla-

dóttir formlega af störfum 
sem forstöðumaður 

bókasafnsins og Andrea Ævarsdóttir 

tók við. Margrét lætur nú af störfum 
eftir 17 ára farsælt starf hjá Grinda-
víkurbæ. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Sala á kindakjöti eykst
Samkvæmt nýjustu tölum um 

framleiðslu og sölu helstu bú-
vara er kindakjöt enn í sókn. 

Söluaukning síðasta árið er 7,9%, frá 
lokum mars að telja. Ef litið er til fyrsta 
ársfjórðungs þessa árs er aukningin 
22,8%. Til samanburðar jókst sala á 
alifuglakjöti á sama tímabili um 6,8%, 

nautakjötssala um 1,7% og svínakjöts-
sala 4,6%. Hrossakjötssala dróst hins 
vegar saman um 6% á fyrsta ársfjórð-
ungi. Útflutningur er ekki inni í þessum 
tölum. Söluaukning kindakjöts í janúar, 
febrúar og mars gefur vísbendingu um 
að 2015 geti orðið gott ár fyrir sauðfjár-
bændur. Gleðilegt sumar!

Þróttur í Þrótti
Ásgeir Eiríksson 

skrifar föstu-
dagspistla, Voga-
hraðferð. Í einum 
pistlanna segir 
hann: „Knattspyrnu-
menn eru farnir að huga að s u m r-
inu og það styttist í að leiktíðin hefjist. 
Þróttr tók þátt í hinni árlegu Lengjubik-
arkeppni og luku riðlakeppni C-deildar 
með því að fara ósigraðir í gegnum 
riðilinn. Þróttur mætti Knattspyrnu-
félaginu Kára í úrslitakeppninni, sem 
vann rimmuna 4-1. undirbúningur 
undir keppnistímabilið heldur áfram. 
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- Aðalvinningur Reynilundi í Garðabæ

dregið í hverri viku

Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

Fylgstu með okkur á Facebook

Nýtt happdrættisár framundan með 
enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum 
- Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða 
 eða 15 milljónir króna á einfaldan miða

Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

DREGIÐ 12. MAÍ !

Viltu vinna íbúð?
6 íbúðavinningar á happdrættisárinu
að verðmæti 30 milljónir hver!
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Snjókallinn skrifar’:

Þetta er 
svínarí
Ásmundur 

Friðriks-
son al-

þingismaður hefur 
verið drjúgur að 
benda á ýmislegt 
sem betur mætti fara í okkar þjóðfélagi. 
Nýlega benti hann á að frá 1. janúar 
2013 til 1. mars 2015 hefði verð á svína-

kjöti til neytenda hækkað um 8,43%. 
Á sama tíma hefði verð á svínakjöti 
frá bændum lækkað um 8,91%. Þetta 
er algjört svínarí. 

Á hvaða vegferð er verslun í landinu 
spyr Ásmundur.

Snjó kall inn skrif ar: 

Vilja að hægt verði að 
reka 30 rýma hjúkrunar- 
heimili á Garðvangi
Aðalfundur Dvalarheilis aldrðara 

á Suðurnesjum var haldinn 22. 
apríl s.l. Þau ánægjulegu tíðindi 

urðu á fundinum að samstaða var hjá 
fulltrúum sveitarfélaganna að vinna að 
frekari uppbyggingu á Garðvangi. Eftir-
farandi tillaga var samþykkt með öllum 
greiddum atkvæðum. 

„Aðalfundur DS hvetur sveitarfé-
lögin á Suðurnesjum til að bregðast við 
bráðavanda í málefnum sjúkra aldraðra 
á Suðurnesjum og sameinast um sam-
þykkta tillögu síðasta aðalfundar og ein-
henda sér í framhaldinu í að ná samn-
ingum við heilbrigðisráðherra fyrir hönd 
ríkisvaldsins um endurbyggingu og frek-
ari uppbyggingu hjúkrunarheimilisins 
Garðvangs þannig að þar verði hægt að 
reka allt að 30 rýma hjúkrunarheimili“. 

Greinargerð
Þörfin fyrir uppbyggingu á þjónustu 
fyrir eldri borgara á Suðurnesjum er 
brýn. Nú eru 57 á biðlista eftir vist á 
hjúkrunarheimili og allt bendir til að 
staðan á Suðurnesjum versni enn frekar 
á næstu árum. 

Til að hægt sé að svara þeirri miklu 
þörf sem er fyrir uppbyggingu hjúkr-
unarrýma á Suðurnesjum telur stjórn 
D. S. lykilatriði að samstaða náist milli 
sveitarfélaganna á svæðinu. Þótt upp-
bygging hjúkrunarrýma sé alfarið ver-
kefni ríkisvaldsins og á ábyrgð þess þá 
þurfa suðurnesjamenn að sameina krafta 
sína, marka sér sameiginlega stefnu í 
málefnum eldri borgara á Suðurnesjum 
og tryggja fjölgun hjúkrunarrýma á 
Suðurnesjum. 

Stjórn D. S. telur rökréttasta fyrsta 
skrefið vera að endurbyggja og stækka 
Garðvang og leita samstarfs við Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja um rekstur-
inn. Stjórnin telur að rekstur 30 hjúkr-
unarrýma á Garðvangi undir stjórn HSS 
verði til þess að hægt verði að leysa þann 
bráðavanda sem upp er kominn í þjón-
ustu við aldrað fólk á svæðinu. Þá þarf 
að efla og samþætta betur samstarf fé-

lagsþjónustu sveitarfélaganna og HSS. 
Hugsa þarf einnig til framtíðar og byrja 
undirbúning nýrrar 60 rýma álmu við 
Nesvelli. 

Tillagan er í samræmi við markmið 
laga um málefni aldraðra og reglugerða 
settum á grundvelli þeirra laga, þar sem 
fram kemur að markmið laganna er að 
aldraðir geti eins lengi og unnt er búið 
við eðlilegt heimilislíf en þeim sé jafn-
framt tryggð stofnanaþjónusta þegar 
hennar er þörf. 

Taka þarf umræðuna í sveitarfé-
lögunum á Suðurnesjum ekki seinna 
en nú. Snemma í haust þarf að liggja 
fyrir, hvort og hvað, hvert sveitarfélag 
getur lagt til þessa mikilvæga verkefnis, 
uppbyggingu hjúkrunarrýma fyrir sjúka 
aldraða á Suðurnesjum, eitt mest að-
kallandi verkefnis okkar samfélags sem 
verður aðeins illviðráðanlegra ef ekk-
ert er að gert. Stjórn D. S. mun boða 
til fundar snemma á haustdögum með 
sveitarstjórnarmönnum ásamt stjórn 
Öldungaráðs Suðurnesja. 

Stjórnin telur mikilvægt að sveitarfé-
lögin sameinist um og riti undir viljayf-
irlýsingu um það hvernig standa eigi að 
uppbyggingu hjúkrunarrýma fyrir sjúka 
aldraða á Suðurnesjum. Þannig tryggjum 
við best að ákvarðanir sem teknar verða 
í náinni framtíð af ríkisvaldinu í þessum 
mikilvæga málaflokki verði teknar með 
hagsmuni Suðurnesja að leiðarljósi

Eysteinn Eyjólfsson formaður stjórnar 
DS

Páll Valur Björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar:

Lægstu laun hafa verið 
og eru þjóðarskömm
Einn af nýju þingmönnunum sem 

tók sæti á Alþingi eftir síðustu 
kosningar er Páll Valur Björns-

son í Grindavík. Hann situr á þingi 
fyrir Bjarta framtíð. Kjörtímabilið er 
nú að verða hálfnað. Reykjanes heyrði 
aðeins hljóðið í þingmanninum. 
- Hvernig vinnustaður er Alþingi? Er 
þetta eins og þú reiknaðir með? 

Alþingi er afskaplega þægilegur og 
gefandi vinnustaður þar sem allajafna 
ríkir góður andi það hefur mér fund-
ist að minnsta kosti. Það kastast að 
sjálfsögðu oft í kekki inn í þingsalnum 
sjálfum þegar að einstök málefni eru 
rædd og því miður eru það oft einu 
myndirnar sem almenningur sér af 
störfum þingsins. Störf í nefndum 
ganga oftar en ekki mjög vel fyrir sig og 
ágætur samstarfsvilji er ríkjandi. Það er 
svo ekki hægt að tala um Alþingi sem 
vinnustað án þess að nefna allt það 
stórkostlega starfsfólk sem þar starfar 
við að láta hlutina ganga snuðrulaust 
fyrir sig. Þar er valinn maður í hverju 
rúmi sem setur fagmennsku, þekkingu 
og virðingu í forgang í öllum sínum 
störfum og er okkur þingmönnum góð 
fyrirmynd. 
- Á hvaða mál hefur þú helst lagt 
áherslu á? 

Ég get alveg sagt það kinnroðalaust 
að þessi tvö fyrstu ár mín á þingi hef 
ég lagt áherslu á að setja mig inn í þetta 
starf, kynnast því og átta mig á því út á 
hvað það gengur að vera þingmaður. 
Það er meira en að segja það að starfa 
við þetta og enginn verður óbarinn 
biskup í þessu sem öðru, starfið er gíf-
urlega krefjandi og það felst í því mikil 
vinna að koma sér inn í einstök mál. 

Það sem ég hef lagt áherslu á er að 
reyna að auka samstarf og virðingu 
á milli þingmanna þvert á flokka. Í 
Rannsóknarskýrslu alþingis 8. bindi 
segir m.a. að íslensk stjórnmála-
menning sé vanþroskuð og einkenn-
ist af miklu valdi ráðherra og oddvita 
stjórnarflokkanna. Þar segir líka að 
þingið ræki illa umræðuhlutverk sitt 
vegna ofuráherslu á kappræðu þar 

sem þekking og rökræður víkja fyrir 
hernaðarlist og valdaklækjum. Í maí 
2013 var gefin út skýrsla sem unnin 
var af Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands og fjallaði um traust til alþingis. 
Þar kom fram að ein helsta ástæða þess 
að almenningur bæri ekki traust til 
alþingis væri samskiptamáti þing-
manna og ítrekað talað um virðingar-
leysi þingmanna gagnvart skoðunum 
hvers annars. Þingmenn stæðu frekar 
í „skítkasti“ og „karpi“ en málefna-
legri umræðu og að samskiptum þeirra 
væri best lýst með því að þeir væru í 
sandkassaleik. Þess vegna hef ég lagt 
mikla áherslu á að starfa með og koma 
vel fram við „andstæðinga“ jafn sem 
samherja í pólitík. Ég tel það langfar-
sælast til þess að hér sé hægt að byggja 
upp heilbrigt samfélag sem hlúir vel 
af öllum sínum þegnum. Það er mín 
staðfasta trú að til þess að hér fái þrifist 
fallegt og gott samfélag þá þurfum við 
að styrkja grunninn og leggja mikla 
áherslu á menntun barna okkar og 
búa þau undir og kenna þeim hvað 
felst í að búa í siðmenntuðu samfélagi. 
Búa þannig börnin okkar (framtíð-
ina) undir þátttöku í lýðræðissamfélagi 
með þjálfun í málefnalegri rökræðu 
og skoðanaskiptum. Takist það vel þá 
þurfum við ekki að hafa áhyggjur af 
framhaldinu. 

Annars styð ég öll góð mál sem miða 
af því að efla velferðarkerfið og auka 
hagsæld í samfélaginu. 
- Kjarabaráttan er hörð um þessar 
mundir. Hvernig mun þetta enda? 

Ég vildi að ég hefði svör við því um 
það hvernig þetta endar en ég vona svo 
sannarlega að gengið verði að kröfum 
verkalýðsins. Ég styð heilshugar kröf-
una um 300 þúsund króna lágmarks-
laun og finnst það í raun hlægilega 
lág upphæð. Það geri ég í ljósi þeirrar 
launaþróunar sem átt hefur sér stað 
hjá þeim sem eru í efstu lögum samfé-
lagsins, það virðast engin takmörk vera 
fyrir því hversu há laun sá hópur getur 
skammtað sér. Nú gildir að standa 
saman og láta ekki deigan síga í þeirri 

viðleitni að hér verði öllum tryggð 
mannsæmandi laun. Lægstu laun hafa 
verið og eru þjóðarskömm og það er 
löngu tímabært að þau verði leiðrétt. 
- Ert þú sáttur við útkomu Bjartrar 
framtíðar í skoðanakönnunum? 
Það segir sig sjálft að það er ég ekki, 
fylgi okkar hefur sigið stöðugt niður 
á við í undanförnum könnunum 
hverju sem um er að kenna. Við erum 
stjórnmálaafl sem höfum lagt áherslu 
á reyna að breyta stjórnmálunum, 
auka samvinnu og samræður, eyða 
málþófi og „sandkassaleiknum“. Það 
er mitt mat að við höfum í einu og 
öllu staðið við það sem við lögðum 
upp með fyrir kosningar. Fólk hróp-
aði á nýjar áherslur, ný viðmið og 
breytta stjórnmálamenningu, bað um 
meira samstarf þvert á flokka í þeirri 
viðleitni að koma samfélaginu í það 
horf að allir geti unað sáttir við sitt. 
Stjórnmálafræðingur sagði í viðtali að 
Björt framtíð hafi lagt áherslu á að vera 
mildari og hafa annan tón í pólitík, það 
er greinilegt, þrátt fyrir óskir fólks um 
breytt stjórnmál að sú nálgun er ekki 
að gera sig. En hver er sinnar gæfu 
smiður í þessu sem öðru og við í Bjartri 
framtíð verðum að skerpa okkar mál-
flutning og koma okkar áherslum og 
stefnumálum betur á framfæri. Sú 
ríkisstjórn sem nú situr við völd er 
skelfilega vond ríkisstjórn og það er 
full þörf á verulegum breytingum í 
stjórnmálum landsins og við teljum 
að getum lagt mikið fram við þessar 
breytingar. En það er nú samt alltaf 
almenningur sem á síðasta orðið, það 
er hann sem ákveður í kosningum 
hverjir skulu með valdið fara og þeim 
niðurstöðum verður maður að hlíta 
hvort sem manni líkar betur eða verr. 

Ekki tekin lán til framkvæmda
Þó nokkuð verður um fram-

kvæmdir í Grindavík í sumar á 
vegum sveitarfélagsins. Reykjanes 

hafði samband við Róbert Ragnarsson, 
bæjarstjóra, Sagði hann að framkvæmt 
yrði fyrir 400 milljónir og bærinn þurfi 
ekki að taka lán vegna þess. 

Árið 2015 verða fjárfestingar Grinda-
víkurbæjar um 400 milljónir króna, 
þessar helstar: 

•  Klára 1. áfanga íþróttamiðstöðvar, 
verkefni sem hófst undir lok árs 
2013. 

•  Breyting á bæjarskrifstofum
•  Gatnagerð og stígar, gatnalýsing
•  Frágangur gangstétta og opinna 

svæða í Hópshverfi
•  Ungmennagarður við Ásabraut
•  Yfirlögn malbiks og ný vatnslögn 

við Seljabót
•  Klára göngu-og hjólreiðastígur frá 

Bláa Lóninu að Gíghæð. 

Fjármagnað með veltufé frá rekstri 
og um 126 milljóna framlagi af HS 
sjóðnum

Ekki verða tekin lán til framkvæmd-
anna.



29.900,-

BRAUN 
CoolTec

CT2s
Rakvél sem kælir 
húð og minnkar 

ertingu.
vatnsheld2.290,-

Oral B Stages Power
Rafmagnstannbursti

fyrir börn.

rafmagnstannburstar rafmagnsrakvélar klukkurtæki fyrir konur

19.990,-

BRAUN 
Skin Spa

Face & body 
Care Set

Til hagræðingar 
fyrir heimilin í landinu

Stafrænar eldhúsvogir

EldhúskrukkurMæliskálarWOK - pannaPotta og pönnusett

Straubretti Sterk eldhúsáhöld

Eðal panna sem er ómissandi fyrir 
þá sem hafa prófað einu sinni.

Allt á sinn stað í 
eldhúsinu. 

úr stáli, eldhúsprýði 
sem endist.Bæði stakir og í setti eru  

pottarnir og pönnurnar 
gæðagripir.

Ómissandi gæðagripir og sannkölluð 
eldhúsprýði. Til í nokkrum litum.

Ostaskeri, hvítlaukspressa, pizzuhnífur, 
þeytari eða dósaopnari, allt á sínum 
stað í eldhúsinu.

Brettin eru öll 
með skrautlegu 
áklæði og með 
mismunandi 
palli fyrir 
mismunandi 
straujárn.

Tappatogarar í mörgum litum

Tímalaus nytjalist - tilvalin gjafavara
Djúskanna

Heitt kaffi í bílinn Eldhúsáhöld Skálar Kaffikvörn Hnífageymsla með fiberþráðum

Skurðarbretti 8 bolla hita- og pressukanna Brauðbox með skurðarbretti Koparlitaða pressukannan

3.590,-

BRAUN 
Ferðavekjari

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LAuGARDAGA KL. 11-15

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.
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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

Hvert er gjald gagn-
rýninnar blaðamennsku?
Bókin Mannorðsmorðingjar – 

Faglegar og persónulegar pæl-
ingar um stöðu fjölmiðlunar á 

Íslandi eftir Björn Þorláksson er Ný 
komin út hjá Bókaútgáfunni Sölku . 

„Ef fjölmiðlar þegja yfir því sem 
miður fer, þora ekki annað – meðal 
annars vegna þess að þeir vilja ekki 
lenda upp á kant við umhverfi sitt – 
hvaða áhrif hefur þá slík þöggun til 
langframa fyrir samfélag, af hvaða 
stærð sem er? “

Björn Þorláksson hefur undan-
farna áratugi starfað sem blaðamaður, 
fréttastjóri, ritstjóri, útvarpsmaður, 
sjónvarpsmaður og þáttastjórnandi. 
Hann hefur oft lent í hringiðu stór-
atburða og stundum þurft að taka 

afleiðingum óvægins fréttaflutnings, 
enda þekktur fyrir snöfurmannlega 
framgöngu í fjölmiðlum. Hér er hvorki 
á ferðinni venjuleg blaðamennskubók 
né dæmigert fræðirit, heldur umfjöllun 
um hlutverk og stöðu íslenskra fjöl-
miðla með sjálfsævisögulegu ívafi. 
Björn hlífir hvorki sjálfum sér né 
öðrum, og útkoman er ögrandi lesning, 
skemmtileg og upplýsandi. 

„Í bókinni sem hér liggur fyrir koma 
saman margir þræðir sem í heild leiða 
lesandann að betri skilningi á félags-
legu og lýðræðislegu hlutverki fjöl-
miðlanna ásamt því að veita innsýn 
í sínálægan tilvistarvanda hins góða 
blaðamanns.“

Þorbjörn Broddason prófessor

Vinaliðar gera frímín-
útur skemmtilegri
Njarðvíkurskóli fór nýlega af 

stað með svokallað vinaliða-
verkefni. Verkefnið gengur 

út á að hvetja nemendur til meiri 
þátttöku í leikjum og afþreyingu í 
frímínútum og skapa betri skólaanda. 
Þannig sjá vel valdir nemendur í 3. til 
6. bekk skólans um leiki sem eiga að 
höfða til allra krakka á fyrstu skóla-
stigum. Verkefnið er styrkt af Kven-
félaginu Njarðvík og Foreldrafélagi 
Njarðvíkurskóla. Vinaliðaverkefnið er 
norskt að uppruna, það hefur á fáum 
árum náð mikilli útbreiðslu og er nú 
starfrækt í yfir 1000 skólum í Noregi. 
Vinaliðaverkefnið er hluti af 

Vinaverkefninu og gengur út á það 
að hvetja nemendur til meiri þátttöku 
í afþreyingu í frímínútunum og skapa 
betri skólaanda. Aðal markmiðið með 
þessu verkefni er að bjóða öllum nem-
endum skólans fjölbreyttara úrval af-
þreyingar í frímínútum, þannig að 
nemendur skólans finni eitthvað við 
sitt hæfi. Markmið okkar er að allir 
nemendur skólans hlakki til að mæta 
í skólann sinn, alla daga. 

29 nemendur í 3.–6. bekk gegna 
hlutverki vinaliða í Njarðvíkurskóla 
en hlutverk þeirra er að setja upp, taka 
þátt í og aðstoða við afþreyingu í frí-
mínútum. Að sýna yngri nemendum 
sérstaka athygli sem og þeim sem eru 
einir í frímínútunum. Að láta vita af 
því ef vinaliðinn telur að nemendum 

í skólanum leiðist, séu einmana eða 
ef hann verður vitni að einelti og 
útilokun eða öðru sem getur valdið 
vanlíðan nemenda. 

Skólalóðin og frímínúturnar eru 
samkvæmt eineltisrannsóknum einn 
helsti vettvangurinn fyrir einelti. 
Vinaliðaverkefnið er ekki eineltisá-
ætlun heldur stuðningsverkefni við 
eineltisáætlun skólans og er hug-
myndafræðin sú, að þar sem boðið 
er upp á skipulagt starf, fái gerendur 
eineltis aðra hluti til að hugsa um. 
Aðgerðarleysi er nefnilega oft rótin 
að slæmum hlutum. 

Mikilvægt er fyrir börn og ung-
linga að fá fjölbreytta hreyfingu og 
skemmtun og er það nauðsynlegur 
hluti af þroska þeirra, enda hafa 
rannsóknir sýnt að það sé samhengi 
milli hreyfingar og námsgetu. Við 
viljum því að framboð af hverskonar 
hreyfileikjum og annarri afþreyingu 
í frímínútunum sé fjölbreytt og 
skipulagt þannig að sem flestir finni 
eitthvað við sitt hæfi. Vinaliðaverk-
efnið er okkar leið til að mæta þessu, 
en í verkefninu eru settir upp leikir og 
afþreying af nemendum og á þeirra 
forsendum. Nemendur skólans hafa 
svo að sjálfsögðu val um hvort og þá 
hvaða leikjum þeir taka þátt í. 

Í Njarðvíkurskóla eru Svandís 
Gylfadóttir og Jóhanna M. Karlsdóttir 
umsjónarmenn verkefnisins. 

Hvað væri gaman að starfa við
Á dögunum var haldin heljar-

innar starfskynning í Íþrótta-
húsinu við Sunnubraut. Mikill 

fjöldi unglinga mætti til að fá upplýs-
ingar um hin ýmsu störf. Gott framtak 
að kynna fyrir unga fólkinu hin marg-
víslegu störf sem atvinnulífið býður 
uppá. Hugsanlega hafa einhverjir tekið 
ákvörðun um framtíðarstarfið eftir 
kynninguna , en örugglega eru þeir 
margir sem þurfa að velta hlutunum 
betur fyrir sér. Reykjanes leit við og 
tók nokkrar myndir. 



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
M

sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.
Margar stærðir í boði.

Isabella hægindasófi SÓ
FA

R

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.  
Fáanlegur í mörgum stærðum, litum og útfærslum. 

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 svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

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

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
BUGATTI hönnunarvörur

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Hönnun: Andreas SeegatzHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Virgilio BugattiHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Bugatti Hönnun: Innocent Rifino og Lorenzo ruggieri Hönnun: Andreas Seegatz

Dunlopillo
Gæði frá 
Danmörku

Lama
Gæði frá 
Danmörku

Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

SUMARTILBOÐ

Á VÖLDUM VÖRUM 

Í VERSLUN
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Grímur Karlsson 
smíðar módel 
af Svaninum
Grímur Karlsson, bátasmiður, 

situr ekki auðum höndum. 
Hann hefur nú lokið við að 

gera módel af Svaninum frá Ólafs-
vík. Gunnar Hjaltason f. v. skólastjóri 
í Ólafsvík fann heimildir um skipið. 
Karl Ólafsson, hafnarvörður í Keflavík, 
fann mynd í tölvu af Svaninum á frí-
merki. Kristján Helgason frændi Gríms 
hvatti hann til að gera módel og kom 
með línuteikningu, smíðalýsingu og 
smíðasamning. Þessar heimildir urðu 
til þess að ég fór af stað sagði Grímur. 

Svanurinn Ólafsvík
Erfitt er að segja til um upphaf skipsins 
en það var smíðað um 1770 . Endalok 
skipsins urðu þau að það rak á land við 
Ólafsvík 6. okt.1893. Ekki urðu nein 
slys á mönnum en skipið eyðilagðist. 
Talið er að aldrei hafi farist maður af 
Svaninum. 

Í Sjómannablaðinu Víkingi 4. tbl. 22. 
árgangi 1960 segir: „Svanurinn Ólafs-
víkurskipið er strandaði 6. október 
1893 var elsta kaupskip ym endilangt 
Danaveldi. Hann var úr eik og var 
smíðaðaur í Eskernfjörde 1777. Var 
fyrr“Konungshöndlunarskip“. Síðan í 
eign þeirra Clausena, Ólafsvíkurkaup-
manna.“

Ólafsvíkur-Svanurinn var 126 rúm-
lestir að stærð. Bolur skipsins var úr 

eik og sjólínan klædd koparþynnum. 
Skipið var tvístefnungur. Svanurinn 
gekk kaupum og sölum á milli kaup-
manna. Ólafsvíkur Svanurinn var 
bæði farmskip og farþegaskip. Margir 
af kunnustu Íslendingum nítjándu 
aldar sigldu með Svaninum þau 116 
ár sem hann þjónaði eigendum sínum 
af trúfestu, þar á meðal allir Fjöln-
ismennirnir. (Heimild: skipasaga.
net/1701-1800/

Jöfnuður býr 
til betra samfélag
Það var fjölmenni í Stapanum 1. 

maí s.l. Það er mikill baráttuhugur 
í launþegum um þessar mundir. 

Fólk kallar á meira réttlæti. Fólk kallar á 
meiri jöfnuð. Það er langt síðan jafn mikil 
áolga hefur verið á vinnumarkaðnum. 

Heimamennirnir Kristján Gunnarsson 
og Guðbrandur Einarsson sögðu í byrjun 
nokkur hvartningarorð og síðan flutti 
Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ mikla 

barátturæðu, þar sem hann lagði áherslu 
á að vitlaust væri gefið. Það hallaði mjög á 
launafólk á meðan aðilar í landinu fengju 
meira og meira í sinn hlut. Gylfi lagði 
áherslu á að launþegahreyfingin yrði 
nú að beita öllum þeim aðferðum sem 
hún hefði yfir að ráða til að ná auknum 
jöfnuði í samfélaginu. Fundinum lauk á 
að fundargestir risu úr sætum og sungu 
Internasjónalinn. 
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Afgangur í Grindavík 
og engin ný lán
Á fundi bæjarstjórnar Grindavíkur 28. apríl s.l. var ársreikningur 2014 lagður fram

Rekstrarniðurstaða A-hluta 
var afgangur að fjárhæð 
125,1 milljón króna. Áætlun 

gerði ráð fyrir 34,3 milljónum króna 
í rekstrarhalla. Rekstrarniðurstaða í 
samanteknum reikningsskilum A og B 
hluta, er 194,5 milljónir króna í afgang 
en áætlun gerði ráð fyrir 4,4 millj-
ónum króna í rekstrarafgang. Munar 
þar mestu um að rekstrartekjur eru 
207,0 milljónum króna yfir áætlun. 
Vegna lægri verðbólgu en áætlað hafði 
verið eru verðbótagjöld 20,7 millj-
ónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir. 

Helstu frávik í rekstri 
samantekinna reiknings-
skila A og B hluta eru: 

-  Útsvar og fasteignaskattur eru 63,4 
milljónum króna hærri en áætlun 
gerði ráð fyrir. 

-  Framlög Jöfnunarsjóðs eru 84,3 
milljón króna hærri en áætlun. 

-  Aðrar tekjur eru 59,3 milljónum 
króna hærri en áætlun. 

-  Laun- og launatengd gjöld eru 37,9 
milljónum króna hærri en áætlun. 

-  Annar rekstrarkostnaður er 10,6 
milljónum króna hærri en áætlun 
gerði ráð fyrir. 

-  Afskriftir eru 12,6 milljónum 
króna lægri en áætlun. 

-  Fjármagnsliðir eru 18,8 milljónum 
króna hagstæðari en áætlun gerði 
ráð fyrir. 

Heildareignir í samanteknum 
reikningsskilum A og B hluta eru 
8.174,9 milljónir króna. Heildar-
skuldir og skuldbindingar eru 1.517,6 
milljón króna. Lífeyrisskuldbinding er 
um 483,6 milljón króna og þar af er 
áætluð næsta árs greiðsla 19,7 millj-
ónir króna. Langtímaskuldir eru 743,1 

milljón króna og þar af eru næsta árs 
afborganir26,9 milljónir króna. Eigið 
fé í samanteknum reikningsskilum er 
6.657,3 milljónir króna og er eiginfjár-
hlutfall 81,4%. 

Skuldahlutfall A- og B-hluta skv. 2. 
tl. 64. gr. sveitarstjórnarlaga nemur 
62% af reglulegum tekjum. Þar af eru 
20% vegna skuldar sem til er komin 
vegna kaupa á Orkubraut 3 af HS Orku 
hf. en sú skuld er 492,9 milljónir króna 
og er greidd með auðlindagjaldi og 
lóðarleigu frá HS Orku hf. 

Skuldaviðmið skv. 14. gr. reglu-
gerðar nr. 502 frá 2012 er negatíft 
í A-hluta þar sem hreint veltufé er 
hærra en heildarskuldir að teknu til-
liti til frádráttar vegna lífeyrisskuld-
bindingar. Í A- og B-hluta er skulda-
viðmiðið 6,6%

Rekstur í samanteknum reiknings-
skilum A og B hluta skilaði 400,7 millj-
ónum króna í veltufé frá rekstri sem 
er 16,5% af heildartekjum en áætlun 

gerði ráð fyrir veltufé frá rekstri að 
fjárhæð 222,3 milljónir króna. 

Fjárfesting í varanlegum rekstrar-
fjármunum í samanteknum reikn-
ingsskilum A og B hluta nam á ár-
inu 2014, 806,3 milljónum króna en 
áætlun gerði ráð fyrir 789,6 milljónum 
króna. Helstu frávik frá áætlun eru 
vegna fjárfestingar í gatnagerð og 
lægri tekjum vegna gatnagerðargjalda. 

Á árinu voru engin ný lán tekin en 
afborganir langtímalána voru 49,2 
milljónir króna. 

Handbært fé lækkaði um 289,6 
milljónir króna en áætlun gerði ráð 
fyrir lækkun að fjárhæð 589,7 millj-
ónum króna. Handbært fé í árslok 
2014 var 1.297,4 milljónir króna.

Bæjarstjórn Grindavíkur
Samþykkt samhljóða að vísa ársreikn-
ingi Grindavíkurbæjar og stofnana 
hans fyrir árið 2014 til síðari umræðu 
í bæjarstjórn.

Við erum til
Það var virkilega góð stemning 

í Sambíó við Hafnargötuna 
á dögunum þegar Félag eldri 

borgara á Suðurnesjum bauð uppá 
sýningu myndarinnar „Við erum til“. 
Umsjón með gerð myndarinnar var í 
höndum Helgu Margrétar Guðmunds-
dóttur, sem flutti ávarp fyrir sýningu 
myndarinnar og stjórnaði svo umræðu 
eftir sýningu. 

Myndin er byggð upp á viðtölum við 
nokkra aðila sem er um og yfir nírætt. 

Þessir einstaklingar búa einir í eigin 
húsnæði og hafa verið virkir í félags-
starfinu um árabil. 

Það kom vel fram í myndinni hversu 
mikilvægt það er eldri borgurum að 
vera virkir í félagsstarfinu. Það skiptir 
svo miklu máli að vera virkir þátttak-
endur. Það skiptir svo miklu að rjúfa 
félagslega einangrun, efla félagsauð og 
forvarnir. 

Myndin var vel sótt og bíógestir 
ánægðir með myndina. 

Gott tækifæri til 
að eignast húsbíl
GE-bílar voru með mikla hús-

bílasýningu 25. og 26. apríl 
s.l. Margir gerðu sér ferð á 

sýninguna til að skoða þessa flottu 
farartæki, Hér er um að ræða notaða 
bílaleigu húsbíla. Guðmundur hjá GE-
-bílum sagðist halda að þetta væri í 
fyrsta sinn sem sérstök húsbílasýning 
á notuðum bílum væri haldin. Bílarnir 
koma frá Touring cars, sem staðsett er á 

Ásbrú. Fyrirtækið hefur verið starfandi 
frá 2009. 

Húsbílarnir eru allir velbúnir og 
vel með farnir. Verðið er frá 4,4 millj-
ónum og hægt er að fá 80% að láni. Þá 
er einnig mögueliki að setja bíl uppí 
húsbílinn. 

Þeir sem eru með hugmyndir að ferð-
ast um landið í velbúnum húsbíl ættu að 
gera sér ferð til GE-bíla og kanna málið. 



Til afgreiðslu
á lager

ÁSAFLHjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Hyuandai S250 með Bravo II drifi 
Hljóðlát og sparneytin díeselvél með öflugu hældrifi 

Vélar og tæki    Sjómenn

þjónusta 
kringum 

landið
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Skítakuldi og bræla í þokkabót
Sumarið komið með þeirri veð-

urblíðu sem allir eru svo kátir 
með...... hmm eða er það virki-

lega.  Þvílík hörmungarbyrjun á 
sumrinu okkar.  Skítakuldi og bræla 
í þokkabót.  Enn eigum við ekki að 
segja að þetta gefi kanski fyrirheit um 
þrusugott sumar.  Vonandi.

Dragnótabátarnir okkar hafa fiskað 
nokkuð vel eftir að veiði hófst aftur 
eftir stoppið, og t.d kom Sigurfari GK 
með 44 tonn að landi í einni löndun.  
Hefur báturinn landað 132 tonnum í 
aðeins 7 róðrum.  Siggi Bjarna GK er 
t.d með 84 tonn í aðeins 4 róðrum.  
Benni Sæm GK var með 43 tonn í 
2 róðrum.  Arnþór GK 40 tonn í 2 
róðrum.  Örn GK hefur landað 109 
tonnum í 6 róðrum.  

Smábátarnir hafa fiskað ágætlega 
þá daga sem þeir hafa komist á sjóinn 
.  Pálina Ágústdóttir GK var t.d með 
tæp 18 tonn í 2 róðrum.  Dúddi Gísla 

GK 24 tonn í 3, Auður Vésteins SU 37 
tonn í 5,  Gísli Súrsson GK 48 tonn í 5,  
Von GK 31 tonn í 4 róðrum.  

Snúum blaðinu aðeins við og förum 
í smá ferðalag aftur til ársins 1976, og 
kíkjum á hvað var um að gera í höfnum 
suðurnesja í apríl árið 1976.  

Vogar:  Ágúst Guðmundsson II GK 
133 tonn í 24, Ágúst Guðmundsson 
GK 118 tonn í 24.

Hafnir:  Bryndís GK 15 tonn í 11 
á færum.  Það má geta þess að í dag 
er engum afla landað í Vogum né í 
Höfnum.  

Grindavík:  Albert GK 207 tonn í 
23, Arney KE 262 tonn í 23, Ársæll 
Sigurðsson GK 269 tonn í 22,  Geirfugl 
GK 175 tn í 24.  Grímseyingur GK 82 
tní 12, Grindvíkingur GK 185 tn í 11.  
Gísli Lóðs GK 112 tní 21.   Farsæll GK 
33 tn í 17, Faxi GK 176 tn í 18, Hafberg 
GK 229 tn í 21,  Hópsnes GK 183 tn í 
22.  Hrafn Sveinbjarnarsson GK 161 

tn í 22, Hrafn Sv II GK 108 tn í 21 og 
Hrafn Sv III GK 225 tní 21. Jóhannes 
Gunnar GK 151 tn í 21,  Máni GK 129 
tn í 22 og Már GK 162 tní 22.  Þórir 
GK 152 tn í 22, Þórkatla II GK 179 tn 
í 21 ,  Þorsteinn Gíslasson GK 137 tn í 
22, allir bátarnir að ofan eru netabátar.  
Fram GK 77 tn í 14 lína.  Geir RE 109 
tn í 11 troll.

Sandgerði.  Ari Einarsson GK  74 
tonn í 14,  Bára VE 32 tonn í 12. Gunn-
hildur GK 113 tn í 15.  Muninn GK 
81 tn í 17.  næstu bátar eru netabátar.  
Arnarborg GK 140 tonn í 17, Arnþór 
GK 135 tonní 18.  Bergþór KE 171 
tonn í 22.  Boði KE 102 tonn í 13.  Dag-
fari ÞH 137 tn í 20, Þorkell Árnasson 
GK 114 tní 19.   Hafnarberg RE 99 tn 
í 21, Hólmsteinn GK 98 tn í 21.  Jón 
Oddur GK 234 tn í 21.  Og svo bátur 
með vægast sagt ansi skemmtilegu 
nafni.  Lenharður Fógeti KÓ 13, sem 
var með 19 tonn í 14 róðrum.  Mummi 

GK 217 tn í 8.  Ljósfari ÞH 142 tn í 17, 
Nátfari ÞH 300 tn í 18.  Sandgerðingur 
GK 77 tn í 20.  Víðir II GK 141 tn í 19.       
Birgir RE á færum með 54 tonn í 17 og 
Skúmur RE 42 tn í 17 líka á færum.  . 
Hjördís GK 33 tn í 12 og Hlýri GK 13 
tn í 10 báðir á færum.   Elliði GK 127 
tn í 12, Jón Gunnlaugs GK 175 tn í 17 ,  
Reynir GK 197 tn í 20 allir þrír á trolli 
og lönduðu hjá Miðnesi í Sandgerði.  

Keflavík :  Ársæll KE 117 tonn í 
17, Baldur KE 80 tonn í 20, Bergvík 
KE 95 tonn í 18.  Freyr KE 95 tn í 15, 
Gunnar Hámundarsson GK 78 tn í 22.  
Hagbarður KE 150 tn í 21.  Hringur 
GK 199 tn í 21.  Vonin KE 149 tn í 19.  
Keflvíkingur KE 259 tn í 24.   Ólafur 
Solimann KE 140 tn í 20, Svanur KE 
112 tn í 25.  Sæborg KE 177 94 tní 21, 
Sæþór KE 104 tn í 20.  Valþór KE 99 tní 
21, Vatnsnes KE 166 tn í 22  Skagaröst 
KE 67 tn í 17.  Allt netabátar.     Hilmir 
KE 89 tn í 4 á trolli.

Eins og sést á þessu yfirliti af ofan 
þá var ansi mikið líf í höfnunum þótt 
enginn mokveiði hafi verið.  

Endum á að skoða hvernig togarnir 
voru að fiska í apríl árið 1976.  Dag-
stjarnan KE var með 346 tn í 3.  
Framtíðin KE 125 tn í einni löndun.  
Suðurnes KE 152 tn í 2.  Aðalvík KE 
222 tn í 2, Erlingur GK 336 tn í 3.  

Gísli R.

Aflafréttir

Sýning á Gallerí Fold

Tryggvi Ólafsson 
hefur opnað sýningu 
á nýrri grafík í Gallerí 
Fold við Rauðarárstíg
Sýninguna nefnir listamaðurinn „Jarðnesk ljós“. 

Tryggvi hefur notið hylli ís-
lensku þjóðarinnar um árabil 
og hefur lengst af unnið að list 

sinni í Danmörku þar sem hann bjó í 
rúm 40 ár. Hann hefur sýnt víða um 
heim og snéri sér snemma að popplist 
þar sem hann nýtir sér efni og form 
bæði frá fortíð og nútíð. Það er mikill 
skáldskapur í verkum Tryggva, þau eru 
póetísk, djörf og mjög persónuleg. 

Eftir slys 2007 flutti Tryggvi til Ís-
lands og hefur ekki getað málað síðan 
þá. Hann er þó ekki alveg að baki dott-
inn og því til sönnunar eru grafíkverkin 
sem hann sýnir nú en þau eru öll unnin 
hér á Íslandi á þessu ári og því síðasta. 

Á Neskaupsstað er Málverkasafn 
Tryggva Ólafssonar, en afar fágætt er 
að rekin séu sérsöfn með verkum eftir 
núlifandi höfunda. 

Sýningunni lýkur 17. maí. 

Magnúsar molar úr Garði
Að venju skrifar Magnús 

Stefánsson bæjarstjóri 
molapistla á föstudögumk. 

Hér kemur brot úr einum molanum. 

Víðavangshlaup Víðis. 
Það er víða til siðs að taka sprettinn 
og hlaupa í tilefni Sumardagsins 
fyrsta. Áralöng hefð ef fyrir víða-
vangi Víðis á Sumardaginn fyrsta, 
unglingaráð Víðis annast fram-
kvæmdina. Á Nesfiskvelli Víðis 
hlupu margir í tilefni dagsins, börn 
á öllum aldri og fullorðnir. Eftir að 
börnin höfðu hlaupið var skorað 

á foreldra að 
taka sprett-
inn, nokkur 
hópur tók 
áskoruninni en 
sprettirnir voru 
mis frísklegir ! 
Haft var á orði 
að tilefni væri 
til að veita for-
eldrum, öfum 
eða ömmum viðurkenningu fyrir 
tilþrif í hlaupinu og hefðu þar 
ýmsir komið til greina. Aðal málið 
var þó að taka þátt og vera með í að 

viðhalda góðri hefð í tilefni dagsins. 
Að loknu hlaupi voru veitt verðlaun 
og allir viðstaddir nutu veitinga. 

Sjólyst. 
Hollvinir Unu höfðu opið í Sjólyst, 
íbúðarhúsi Unu í Garði á Sumar-
daginn fyrsta. Ég hef fjallað um Unu í 
fyrri pistlum og vísa til þeirra. Það var 
gaman að heimsækja Sjólyst, skoða 
húsið og njóta kaffiveitinga. Hollvinir 
eiga heiður skilinn fyrir að varðveita 
húsið og minningu um Unu, margir 
gestir heimsóttu Unuhús nú í sum-
arbyrjun.



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

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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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

www.isfell.is

Vinnufatnaður
Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

7.  Maí  201512

Jákvæð rekstrarniðurstaða 
Sandgerðisbæjar á árinu 2014
Ársreikningur Sandgerðisbæjar 

fyrir árið 2014 var lagður fram 
til fyrri umræðu í bæjarstjórn 

21. apríl s.l. Síðari umræðan fer fram 
5. maí. Rekstrarniðurstaðan er jákvæð 
um 43 milljónir króna og 114 millj-
ónum króna betri en áætlun ársins 
gerði ráð fyrir. 

Niðurstaða ársreikningisins gefur 
skýrt til kynna að fjárhagslegar að-
gerðir síðustu ára eru að skila sér. 
Undanfarin ár hafa farið fram miklar 
aðgerðir til að endurskipuleggja fjár-
hag sveitarfélagsins og uppfylla ákvæði 
fjármálareglna sveitarstjórnarlaga. 
Árið 2014 var haldið áfram með hag-
ræðingaraðgerðir auk þess sem farið 
var í endurfjármögnun skulda og lokið 
við uppkaup á eignum sem áður voru 
í eigu Eignarhaldsfélagsins Fasteignar 
ehf. 

Rekstrarniðurstaða fyrir fjár-
magnsliði í A og B hluta er jákvæð um 
139 millj. kr. Rekstur málaflokka og 
stofnana er innan áætlunar og oft vel 
það þrátt fyrir mikla hækkun lífeyris-
skuldbindinga. 

Fjármagnsgjöld umfram fjár-
magnstekjur lækka umtalsvert milli 
ára eða úr 253 milljónum kr. árið 2013 í 
96 milljónir kr. árið 2014. Þessi lækkun 
skýrist m.a. af lágri verðbólgu á árinu, 
uppkaupum eigna og skuldbreytingu 
lána. 

Handbært fé frá rekstri er 262 millj-
ónir kr. og hefur hækkað frá fyrra ári 
um tæpar 87 milljónir. 

Kennitölur í rekstri sýna að fjárhags-
legur styrkur Sandgerðisbæjar er að 
aukast. Framlegðarhlutfall A og B hluta 
er 18% og skuldaviðmiðið er komið í 
201% en var tæp 227% árið 2013 og 
hefur lækkað umtalsvert á undan-
förnum árum. Skuldaviðmiðið fyrir 
A hluta er 149% en var árið 2013 tæp 
170%. Ef áætlanir næstu ára standast 
mun rekstrarjöfnuður nást eigi síðar en 
á árinu 2017 og skuldaviðmiðið fyrir A 
og B hluta verður komið niður fyrir hin 
lögbundnu 150% á árinu 2019. 

„Þessi niðurstaða ársreikninganna 
er mjög jákvæð fyrir okkur Sand-
gerðinga“ segir Ólafur Þór Ólafsson 
forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæj-
ar.“Í fyrsta skipti frá árinu 2007 er 

rekstur Sandgerðisbæjar réttu megin 
við núllið eftir að tekið hefur verið tillit 
til fjármagnsliða sem er einstaklega 
ánægjulegt og sýnir að aðgerðir síðustu 
ára eru að skila árangri. Þá gleður það 
ekki síður að við færumst nær fjár-
hagslegum markmiðum okkar hraðar 
en áætlanir gera ráð fyrir og ættum að 
standast öll fjárhagsleg viðmið sveit-
arstjórnalaga innan fjögura ára“ segir 
Ólafur jafnframt.“Ég vil ekki draga úr 
mikilvægi ytri þátta en tel þó að þennan 
árangur megi að stærstum hluta þakka 
samstöðu allra aðila í þessu erfiða ver-
kefni hvort sem það er í bæjarstjórn, 
í starfsliði sveitarfélagsins eða meðal 
íbúa. Svona góður árangur næst ekki 
nema allir standi saman“. 

Mikil 
breyting 
á tíu árum
Gróður fyrir fólk með stuðn-

ingi Grindavíkurbæjar hefur 
staðið fyrir uppgræðslu 

austan í Lágafelli við rætur fjallsins 
Þorbjörns. Þetta er í gamalli námu. 
Grunnsólanemendur í Grindavík hafa 
komið að verkinu. Eins og sjá má á 
þessum tveimur myndum hefur mikil 
umbreyting átt sér stað. Önnur myndin 
er tekin í lok maí 2004 en hin myndin 
er tekin á sama stað 12. júlí 2014. 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

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

2x10
Þór

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

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

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

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

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

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

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

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

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Samtökin NEI við ESB 
gefa út myndbönd
Samtökin NEI við ESB tóku þá 

ákvörðun fyrr í mánuðinum 
að safna saman upptökum á 

viðtölum við ýmsa aðila í þeim til-
gangi að koma málstað þeirra, sem 
eru á móti mögulegri inngöngu Ís-
lands í Evrópusambandið, á fram-
færi. Til verksins voru fengin Rakel 
Sigurgeirsdóttir og Viðar Freyr Guð-
mundsson. Bæði unnu að ekki ósvip-
uðu verkefni vorið 2011 í tengslum 
við NEI við Icesave. 

Lokið var við upptökur um síðustu 
helgi en tvö myndbönd hafa nú þegar 
verið gerð aðgengileg á You Tube-síðu 
Heimssýnar. Fleiri eru væntanleg á 
næstu dögum. Þeir sem koma fram í 
því sem er búið að birta eru sumir vel 
þekktir eins og núverandi formaður 
Heimsýsnar og tveir þingmenn ríkis-
stjórnarflokkanna. Auk þeirra kemur 
fram vinsæll rappari sem segir það 
litla alþjóðahyggju að vilja loka sig 
af fyrir heiminum innan tollamúra 
gömlu nýlenduveldanna. 

Viðmælendurnir koma úr ýmsum 
áttum og eru á öllum aldri. Allir eiga 
það hins vegar sameiginlegt að vera 
andstæðingar Evrópusambandsað-
ildar. Í viðtölunum draga þeir fram 
útskýringar og rök fyrir andstöðu 
sinni. Rökin eru margvísleg en margir 
leggja áherslu á að fullveldið tapist við 
inngöngu í Evrópusambandið og að 
forræðið yfir grunnstoðum íslensks 
efnahagslífs, eins og sjávarútvegi og 
annarri auðlindanýtingu, flytjist úr 
landi. 

Einhverjir fara líka vandlega ofan í 
saumana á helstu rökum þeirra, sem 
tala um að geta ekki tekið afstöðu 
nema vita hvað verði í svokölluðum 
„pakka“, sem sumir virðast halda 
að sé í boði. Þessir benda á að með 
breyttum inntökuskilyrðum Evrópu-

sambandsins þá sé ekki um neitt 
pakkatilboð að ræða heldur liggi 
samningurinn fyrir í Lissabonsátt-
málanum sem var undirritaður í lok 
árs 2007. 

Með honum er ekki um neinar 
varanlegar undanþágur að ræða í 
veigamiklum málaflokkum. Undan-
þágurnar sem hafi verið veittar eru 
aðeins „í smámálum sem skipta 
Evrópusambandið engu máli í efna-
hagslegu tilliti“ eins og einn viðmæl-
andinn orðar það. Sem dæmi tekur 
hann að sambandið veitti „Svíum 
undanþágu varðandi munntóbak, 
Dönum vegna sumarhúsa og Möltu-
búar fá að veiða eitthvað af skraut-
fiskum áfram.“

Slóðirnar á myndböndin sem þegar 
hafa verið sett í birtingu má nálgast 
hér: https: //www. youtube.com/watch? 
v=9136a1c_Y9o og annað hér: https: //
www. youtube.com/watch? v=PHbQv-
hWuNgk&feature=youtu. be

Frekari upplýsingar gefa: 
Jón Bjarnason, formaður  

Heimssýnar, sími: 862 61 70
Rakel Sigurgeirsdóttir, spyrill og 
framleiðslustjóri myndbandsins, 

sími: 849 77 16

Fullt 
af nýju 

efni!

Skólavefurinn.is

LUNDINN  & HVALURINN 

Skólavefurinn.is

Bættu námsárangurinn!

Þessi er sko flottur
Bíll í sýningarsal GE-bíla vakti 

athygli mína þegar Reykjanes 
leit við einn daginn. Hér er á 

ferðinni Renault Captur. Útlit bílsins 
er einstaklega smart og innréttingin 
öll hin flottasta. Staðalbúnaður bílsins 
er langur listi og örugglega mun betur 

en margur bíll af dýrari gerðinni. Verð 
er mjög hagstætt á svona vel útbúnum 
bíl eða frá 3.490 þús. Eyðslan er með 
því lægsta sem maður sér eða 3,6 lítrara 
í blönduðum akstri á beinskiptum og 
3,9 lítrar á sjálfstkiptum. þetta eru dísil-
bílar. Öruuglega góð kaup í svona bíl. 

Fundað með heilbrigðisráðherra

Á fundi bæjarráðs Garðs 30. 
apríl s. l var fjallað hjúkr-
unarþjónustu við aldraða á 

Suðurnesjum

Minnisblað  
frá bæjarstjóra. 
Minnisblað bæjarstjóra var lagt fram 
á fundi með heilbrigðisráðherra í gær. 
Í minnisblaðinu kemur m.a. fram að 
nú eru 57 aldraðir einstaklingar á 
Suðurnesjum á biðlista eftir hjúkr-
unarrúmum. Jafnframt kemur fram í 
minnisblaðinu samþykkt aðalfundar 

DS þann 22. aprl sl. , þar sem m.a. er 
samstaða um uppbyggingu allt að 30 
rúma hjúkrunarheimilis á Garðvangi. 
Leitað er eftir því að ráðherra upp-
lýsi um stöðu mála við stefnumótun 
og framkvæmdaáætlun um frekari 
uppbyggingu og rekstur hjúkrunar-
þjónustu við aldraða á Suðurnesjum. 

Bæjarstjóri gerði grein fyrir við-
brögðum heilbrigðisráðherra við efni 
minnisblaðsins, m.a. að ekki liggi 
fyrir hvort eða hvenær fjármagn fáist 
til framkvæmda og reksturs Garð-
vangs.

Halldóra Hjaltadóttir, formaður ísafoldar, Jón Bjarnason, formaður Heims-
sýnar og Rakel Sigurgeirsdóttir, spyrill og framleiðslustjóri myndbandanna

Á annarsi myndinni er Viðar Freyr 
Guðmundsson sem annaðist upp-
tökur og aðra tæknivinnu við gerð 
myndbandanna.



Komdu og skoðaðu notaða húsbíla.  

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

Úrvals bílar á frábæru verði

notaðir húsbílar
T il sölu 

Bolafæti 1
Njarðvík

Reykjanesbær

(isl)  7767600
(eng) 7817600

kaupauki

fylgir öllum

seldum 

bílum

Reykanesbbraut

Reykanesbbraut

Reykjanebæ | Sími 420 0400




