
MAREL VINNSLUTÆKNI
Nýtt og spennandi eins árs nám með 
mikla starfsmöguleika við vél- og 
hugbúnað frá Marel.

Inntökuskilyrði: Hafa lokið námi í Fisktækni eða 
sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr 
sjávarútvegi getur einnig gilt sem inntökuskilyrði.

Námsárinu er skipt í fagbóklegar greinar og 
vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónarmanns.

Nám í Marel vinnslutækni er samstarfsverkefni 
Fisktækniskólans og Marel.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.fiskt.is eða hjá starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands í síma 412 5966.

MIKLIR FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Í STARFI.

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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Listahátíð barna í Reykja- 
nesbæ haldin í tíunda sinn
Listahátíð barna í Reykjanesbæ 

stendur nú yfir og lýkur sýn-
ingu leikskólanna þann 25. maí.

Listaverkin sem nemendur hinna ýmsu 
skóla hafa unnið að eru til sýnis í Duus 
Safnahúsum, menningar-og listamiðstöð 

Reykjanesbæjar. Á bls.10 má sjá nokkur af 
listaverkunum. 
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Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta. ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Óánægja hefur verið að stigmagnast síðustu misserinn vegna þess 
hvernig köku okkar landsmanna er misskipt. Krafan hefur verið 
að aukast að við gefum upp á nýtt,þannig að jöfnuður verði meiri. 

Hópar í landinu virðast hafa gífurleg fjárrráð og hagnaður margra fyrirtækja 
er verulega mikill. Auðvitað er það af hinu góða að fyrirtækin gangi vel og 
skili hagnaði,en launþegar hljóta að gera kröfu til þess að fá réttláta sneið af 
hagnaðarkökunni.

Í öllum viðræðum um kjarasamninga hrópa aðilar á aðkomu ríkisins.Auðvitað 
á ríkið að skapa fyrirtækjum þann rekstrargrundvöll að þau nái góðri útkomu 
og geti þar með greitt góð laun.En aðkoma ríkisins leysir ekki atvinnurekendur 
undan því að borga mannsæmandi laun.

Bjarni Benediktsson,fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins,sagði 
nýlega “ Það hlýtur að koma að því á einhverjum tímapunkti að atvinnu-
rekendur taki að sér að greiða mannsæmandi laun þeim sem eru í lægstu 
tekjuhópunum.Það getur ekki bara verið vandamál ríkisins.” Orð að sönnu 
og vel mælt hjá Bjarna.

Krafan um að lægstu dagvinnulaun verði 300 þúsund krónur innan þriggja 
ára getur varla talist vera há krafa. Í orði eru allir sammála að nauðsynlegt sé 
að bæta kjör þeirra lægst launuðu verulega. En gallinn er sá að aðrir hópar í 
þjóðfélaginu vilja nota þá prósentutölu til að hækka allan launaskalann. Með 
því móti heldur launabilið áfram að aukast.

Há prósentulaunahækkun sem gengur í gegnum allan launaskalann hlýtur 
að auka  verðbólgu og hækka vexti og þá verða það þeir lægst launuðu sem 
koma verst út eftir slíka samninga. Það þarf að skapast sátt um að þeir lægst 
launuðu fá meiri kjarabætur en þeir hæst launuðu.

Besta aðkoma ríkisins er að hækka skattleysismörkin verulega.Auðvitað á það 
að vera krafan að lágmarkstekjur séu ekki skattlagðar.

Margir eldri borgara illa settir
Landsmenn sem eru 67 ára og eldri eru núna um 40 þúsund og fer mjög 
fjölgandi á næstu árum.Auðvitað eru kjör þessa hóps æði misjöfn eins og gefur 
að skilja bæði eignalega og tekjulega. Mikill mismunur er t.d. á því hvort fólk 
þiggur greiðslur frá opinberum lífeyrissjóði eða almennum í flestum tilfellum.

Margir í hópi eldri borgara hafa ótrúlega lágar greiðslur. Fólk sem hefur 
greitt í almennan lífeyrissjóð í  40-50 ár  er í mörgum tilfellum að fá 160-170 
þúsund á mánuði. Flestir hljóta að sjá og viðurkenna að þetta getur ekki 
gengið.Landsfundur eldri borgara var nýlega haldinn. Þar var m.a.  samþykkt 
„Landsfundurinn krefst þess að lífeyrir almannatrygginga taki að lágmarki 
sömu hækkunum og lægstu laun sem samið verði um í næstu kjarasamningum.”

Enn hefur ríkissstjórnin ekki staðið að fullu við loforðið um að bæta öldruðum 
kajraskerðingu Vinstrim stjórnarinnar á árunum 2009-2013. Það hlýtur að vera 
ófrávíkjanleg krafa að núverandi ríkisstjórn standi við gefin loforð.

Það hlýtur að vera sanngirnismál í velferðarþjóðfélagi eins og okkar að aldraðir 
hafi mannsæmandi laun eftir að hafa skilað áratugastarfi fyrir land og þjóð.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Mannsæmandi laun

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 4. júní 2015.NÆSTA BLAÐ

Afsláttur á Réttinum
Félagsskírteini Félags eldri borg-

arar á Suðurnesjum berast nú 
til þeirra sem greiða árgjald. Fé-

lagsskírteinið veitir góðan afslátt hjá 
mörgum verslunum og fyrirtækjum 
hér á Suðurnesjum. Rétt er að benda 
á að breyting hefur orðið á afsláttar-
kjörum á Réttinum frá því sem stendur 
í bókinni. Rétturinn gefur félögum Í 

FEBS 20% af-
slátt af keyptum 
mat sem tekinn 
er með heim. 
Ef borðað er á 
staðnum kostar 

maturinn 1500 krónur. 
Virkilega flott kjör hjá Réttinum á 

góðum mat. 

Öflugt starf í Grindavík
Frístunda og menningarnefnd 

Grindavíkur hefur samþykkt 
nýjan samstarfssamning 

Grindavíkurbæjar við aðalstjórn 
UMFG sem gildir til 31.12.2018 og 
leysir eldri samninga af hólmi. Búið er 
að sameina þrjá mismunandi samn-
inga við UMFG í einn og bæta við 
afnotum af nýju íþróttamannvirki. 
Sviðsstjóri og fulltrúar frístunda- 
og menningarnefndar hafa fundað 
tvisvar með fulltrúum UMFG og 
viðræðurnar gengið vel og UMFG 

samþykkt samninginn fyrir sitt leiti. 
Nefndin fagnar þessum tímamóta-
samningi en í honum felst m.a. sam-
starf um: 
1. Öflugt íþrótta-, forvarna- og tóm-

stundastarf fyrir börn og ung-
menni á aldrinum 6 -16 ára. 

2. Öflugt afreksstarf fyrir 16 ára og 
eldri. 

3. Styrkja starf aðalstjórnar UMFG 
m.a. með ráðningu íþróttafulltrúa 
í hlutastarf. 

4. Efla félagsaðstöðu UMFG. 

Fjör á föstudögum
Alla föstudaga yfir vetrar-

mánuðina á Nesvöllum er 
margt gert til fróðleiks og 

skemmtunar . Léttir föstudagar hefjast 
kl 14: 00 og eru til 15: 30. Einn föstu-
daginn fyrir stuttu mættu þau Marý 
Gunnarsdóttir Eyjakona og Sigurður 
Hannesson frá Vogum og spiluðu og 
sungu fyrir gesti. Það er sem sagt helj-
arinnar fjör á föstudögum fyrir eldri 
borgara. 

Á morgun föstudaginn 22. maí er 
„Léttur föstudagur“ kl 14: 00 á Nes-
völlum. Nemendur úr Tónlistarskól-
anum mæta og skemmta. Allir vel-
komnir. Kaffihúsið opið. 

Opinn fundur á Nesvöllum
Miðvikudaginn 27. maí kl. 

17.00 verður Öldungaráð 
Suðurnesja með opinn 

fund á Nesvöllum Reykjanesbæ. Á 
fundinum verður flutt áhugaverð 
fræðsla og kynning á þjónustu við 
aldraða á hjúkrunarheimilum og hjá 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Auk 
þess verður kynnt verkefnið „Brúum 
bilið“ sem unnið hefur verið af full-
trúum Öldungaráðs Suðurnesja í 
sveitarfélögunum fjórum, sem að-
ilar eru að ráðinu. Í verkefninu er 
horft til þess hver þjónusta sveitar-
félaganna er í dag og settar fram 
hugmyndir um hvernig hægt er að 

bæta þjónustuna, sem miða skal að 
því að aldraðir geti bætt heilsu sína 
og notið lífsins sem lengst í eigin 
húsnæði. 

Meginmarkmið okkar er að auka 
lífsgæði eldri borgara á Suðurnesjum, 
efla samvinnu, samþætta þjónustuna 
og vera óhrædd við að leita nýrra 
leið til að ná settu marki. Með skýra 
framtíðarsýn og samvinnu getum 
við náð langt í nútíð og framtíð. Allt 
áhugafólk um málefni aldraðra vel-
komið á fundinn. 

Fundur Öldungaráðs Suðurnesja 
miðvikudag 27. maí 2015 kl. 17.00 
á Nesvöllum, Reykjanesbæ. 

Dagskrá fundar: 
1. Fundur settur. 
2. Kosin fundarstjóri / ritari. 
3. Kynning á starfsemi, áherslum og 

hugmyndafræði Hrafnistu; 
4. Kynning á þjónustu við aldraða á 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja ; 
Bryndís Sævarsdóttir, hjúkrunar-
deildarstjóri. 

5. Hlýleiki á öldrunarstofnunum. Eden 
hugmyndafræðin kynnt; María 
Guðnadóttir. 

6. Brúum bilið: Verkefni Öldungaráðs 
Suðurnesja kynnt. 

7. Önnur mál. 
8. Fundarslit. 

Sólseturs-
hátíð 2015
Skipulag Sólseturshátíðarinnar 

í Garði er langt komið og 
verður dagskrá vonandi aug-

lýst á fyrstu dögum júní mánaðar, 
en hátíðin í ár fer fram dagana 25. 
júní - 28. júní.
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Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

be
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Ný stjórn
Undir lok annarinnar fóru 

fram kosningar á vegum 
nemendafélagsins NFS og 

þar var ný stjórn félagsins kjörin. 
Hér að ofan má svo sjá fólkið sem 

mun stýra nemendafélaginu næsta 
vetur. Þau eru frá vinstri Sólborg 
Guðbrandsdóttir formaður, Lovísa 
Guðjónsdóttir varaformaður, Mar-

inó Axel Helgason gjaldkeri, Sigurður 
Smári Hansson framkvæmdastjóri og 
Birkir Alfons Rúnarsson sem verður 
markaðsstjóri. Það er rétt að taka 
fram að Sigurður Smári er ekki alltaf 
með appelsínugult hár en hann var í 
einu aðalhlutverkinu í söngleiknum 
Moulin Rouge. 

Við óskum þessum glæsilega hópi 
til hamingju með kosninguna og góðs 
gengis næsta vetur. 

(Heimasíða FSS)

Haukur Ingibergsson, formaður Landssambands eldri borgara:

Heilbrigðisþjónusta við
aldraða má ekki bregðast
Eitt af því sem fylgir því að eld-

ast er að okkur fer að förlast, 
hæfnin að dvína og við þurfum 

að hafa varann á okkur varðandi 
heilsufarið. Hökt í heilbrigðisþjónust-
unni vekur áhyggjur um öryggi daglegs 
lífs. Átök innan heilbrigðiskerfisins eru 
ógn fyrir marga eldri borgara, fyrst 
verkfall lækna og nú verkföll fleiri 
heilbrigðisstétta. 

Landssamband eldri borgara eru 
heildarsamtök aldraðra á Íslandi sem 
vinna að hagsmuna-, velferðar- og 
áhugamálum aldraðra og koma fram 
fyrir hönd aðildarfélaganna gagnvart 
Alþingi, ríkisstjórn, stjórnvöldum og 
öðrum, sem sinna málefnum aldraðra 
fyrir landið í heild. Landssambandið 
tók heilbrigðismálin til umræðu á 
landsfundi sínum í Kópavogi 5. -6. maí 
síðastliðinn. Meðal þeirra sem tóku þátt 
í umræðunni voru Eygló Harðardóttir 
félags- og húsnæðismálaráðherra, 
Birgir Jakobsson landlæknir, Pétur 
Magnússon formaður Öldrunarráðs 
Íslands og Hrönn Ljótsdóttir forstöðu-
maður Hrafnistu í Reykjanesbæ. 

Í umræðunni komu glöggt fram 
þær áhyggjur sem fundarmenn höfðu 
af stöðu heilbrigðismála, sérstaklega 
á lífslokaskeiðinu. Dvöl á hjúkr-
unarheimili eða öflug hjúkrunar- og 
félagsþjónusta í heimahúsi er sú þjón-
usta sem skiptir hinn aldraða mestu. 
Taldi landsfundurinn að efla þurfi 

Framkvæmdasjóð aldraðra til að geta 
staðið við kröfur um fjölgun hjúkr-
unarrýma og að ríki og sveitarfélög 
verði að bregðast við vandanum með 
gerð áætlunar um fjölgun hjúkrunar-
rýma til að mæta brýnni þörf. 

Jákvæð þróun á 
Suðurnesjum
Ánægjulegt hefur verið að fylgjast 
með þróun í málefnum aldraðra á 
Suðurnesjum. Uppbyggingin á Nes-
völlum hefur gengið vel og þjónustan 
og starfsemin verið til fyrirmyndar. 
Góð samstaða virðist um að stefna á 
opnun Garðvangs til að leysa bráða-
vandann sem við er að etja, en tæplega 
60 einstaklingar á Suðurnesjum eru á 
biðlista eftir hjúkrunarrýmum. 

Stofnun Öldungaráðs á Suðurnesjum 

var mikilvægt skref í þá átt að auka 
samtakamátt og sameiginlegan skilning 
lykilaðila svo sem Félags eldri borg-
ara, sveitarfélaga á svæðinu og helstu 
þjónustuaðila á þeim vandamálum sem 
við er að eiga og finna lausnir á þeim. 
Eiga Suðurnesjamenn Eyjólfi Eysteins-
syni fyrrverandi formanni Félags eldri 
borgara á Suðurnesjum og fv. stjórnar-
manni í Landssambandi eldri borgara 
mikið að þakka fyrir þá forystu sem 
hann hafði um að tala fyrir stofnun 
Öldungaráðsins. 

Næstu framfaraskref
En það er vissulega ekki nægilegt að 
byggja hjúkrunarheimili því einnig þarf 
nægt rekstrarfé. Og tryggja þarf mark-
visst eftirlit með hjúkrunarheimilum 
og að fylgt sé viðurkenndum reglum og 
stöðlum um hjúkrun aldraðra. Mikil-
vægt er að hið opinbera geri þjónustu-
samning við sérhvert hjúkrunarheimili 
þar sem m.a. er kveðið á um gæði þjón-
ustunnar og fjárhagslegan grundvöll. 

Landssamband eldri borgara hefur 
barist fyrir því að greiðslufyrir-
komulag á hjúkrunarheimilum verði 
endurskoðað. Fólk haldi fjárhagslegu 
sjálfstæði sínu þegar það flytur inn á 
hjúkrunarheimili, greiði húsaleigu, 
fæði og aðra grunnþjónustu en ríkið 
eða sveitarfélög greiði fyrir hjúkrun 
og umönnunarþáttinn. Vasapeningar 
verði aflagðir. 

Baráttuhugur í 
eldri borgurum
Landsfundur eldri borgara fór nýlega fram. Mikill baráttugu var á fund-
inum til að bæta stöðu eldri borgara í þjóðfélaginu.

Landlæknir Birgir Jakobsson flutti 
flottan fyrirlestur.

Suðurnesjamennirnir Jón Berg Hall-
dórsson, Helgi Einarsson og Sigurður 
Jónsson.

Grétar Þorsteinsson fv. forseti aSí og Björvin Guðmundsson fv. borgarfulltrúi.

Eldri borgarar vilja að hlustað sé á baráttumál þeirra. Myndir Silla E.
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Njóttu Eurovision 
                       í bestu gæðum

Byltingarkenndu SUHD tækin hafa fengið umsagnir eins og 
að aðrar eins framfarir í myndgæðum hafa ekki sést í nokkur 
ár. Komdu við í verslun okkar og sjáðu með eigin augum.

“The biggest leap forward in picture quality we’ve seen in years.”
- Trusted Reviews (UK)

Samsung  JS9505 / JS9005 / JS8505

Nýju JU6675 tækin komin. 
4K skjár með 1300 PQI.

40” verð: 194.900,- 
48” verð: 239.900,-
55” verð: 319.900,-

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 10-18 OG 

LAuGARDAGA 
KL. 11-15

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HafNargötU 23 · rEyKJaNESBæ · SímI 421-1535ormsson.is

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.
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Guðleifur Sigurjónsson
Guðleifur Sigurjónsson fæddist í Keflavík  
1. október 1932. Hann lést árið 2010. 

Guðleifur ólst upp á Vesturgötu 
6 í Keflavík. Hann missti 
föður sinn á 10 ári og varð 

ungur stoð og stytta móður sinnar 
og yngri systra við að draga björg í 
bú. Hann gerðist kaupamaður í Ölf-
usinu í nokkur sumur og kynntist þar 
Ástríði eiginkonu sinni. Þau hófu bú-
skap í Auðsholtshjáleigu 1953. Fluttu 
til Hafnarfjarðar 1956 og bjuggu um 
tíma í Krísuvík, þar sem Guðleifur 
vann við garðyrkju í gróðrarstöðinni 
til 1958. Þau fluttust til Hveragerðis 
1959 og bjuggu þar til 1963. Þar vann 
Guðleifur við garðyrkjustörf og stund-
aði nám í Garðyrkjuskóla ríkisins á 
Reykjum í Ölfusi 1960-1962. Þaðan 
útskrifaðist hann og varð í hópi fyrstu 
skrúðgarðyrkjumeistara á landinu. 
Fjölskyldan fluttist til Keflavíkur og 
hóf Guðleifur starf hjá Keflavíkurbæ 
árið 1963 sem garðyrkjustjóri, lóðar-
skrárritari frá 1972 og síðasta starf 
hans var forstöðumaður Byggðasafns 
Suðurnesja. Hjónin hófu plöntusölu 
í Keflavík 1964 og ráku þar einnig 
gróðrarstöð í nokkur ár. 

Guðleifur bjó með fjölskyldu sinni 
lengst af á fjórum stöðum í Keflavík. 
Fyrst í stóru blokkinni á Sólvallagötu 
40 og síðan í nokkur ár á Sólvallagötu 
46. Guðleifur byggði einbýlishús að 
Þverholti 9, sem fjölskyldan flutti í 
um 1970. Þá voru börnin orðin sex 
og fór vel um fjölskylduna þar. Eftir 
að börnin voru farin að heiman fluttu 
Guðleifur og Ástríður að Sunnubraut 
38. Guðleifur og Ástríður fluttust til 
Hveragerðis 2003 og hafa búið í íbúð 
á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Ási. 
Þar hafa þau búið síðan og notið frá-
bærrar umönnunar hjá starfsfólki 
Áss. Guðleifur var virkur félagi í 
St. Georgs-gildinu í Keflavík og nú 

í Hveragerði. Hann var félagi í Frí-
múrarareglunni frá 1988 til síðasta 
dags. 

Í minngargreinum má m.a. lesa: 
“Alla ævi hugsaðirðu um alla í 
kringum þig. Þú vildir breyta 
hlutunum til hins betra. Þú varst stór 
partur af skátunum, Frímúrurunum, 
vannst í kirkjugarðinum í Keflavík í 27 
ár og einn af þeim fyrstu til að útskrif-
ast sem skrúðgarðyrkjumeistari á Ís-
landi. Þú hélst utan um Byggðasafnið 
í einhvern tíma í Keflavík og passaðir 
vel upp á það. Þú skráðir allt sem þú 
gast um bæinn og fólkið sem hafði 
búið þar. Stundum gerir fólk sér ekki 
grein fyrir því hvað þú áttir til. Öll 
þessi gögn og upplýsingar, án þeirra 
værum við eflaust ekki viss um marga 
hluti. ”

„Hann var ötull, ósérhlífinn, 
stundum nokkuð skjótur á sér, en 
vandvirkur í öllu því sem hann tók 
sér fyrir hendur og rithönd hafði hann 
fagra. Hafði mikinn metnað fyrir hönd 
þeirra félagasamtaka sem hann var 
félagi í svo sem skátafélagsins Heiðar-
búa, Frímúrarastúkunnar Sindra og fl. 
Jafnaðarmaður af Guðs náð var hann 
alla tíð og sannkallaður „eðalkrati“ ef 
sá úrvalsflokkur er til. Guðleifur var 
menntaður garðyrkjufræðingur og 
kom ungur maður útlærður til baka 
frá Garðyrkjuskóla ríkisins í Hvera-
gerði til heimahaganna Keflavíkur og 
tók við stöðu garðyrkjustjóra bæjarfé-
lagsins. Hófst ótrauður handa í barátt-
unni við óblíða náttúru að rækta upp 
bæjarfélagið og Reykjanesskagann, 
sannkallað hundrað ára stríð. Hann 
á stóran þátt í því hvernig gróðurfar 
bæjarfélagsins hefur tekið stórstígum 
framförum á þeirri hálfu öld sem liðin 
er frá heimkomu hans. ”

„Leifur gekk í Frímúrararegluna 
1988. Hann vann margvísleg störf 
innan reglunar, sérstaklega veit ég 
að hann endurskipulagði bókasafn 
stúkunnar Sindra í Keflavík, þetta 
starf hans hefur víða annars staðar 
verið notað til fyrirmyndar. Fyrir þessi 
störf var honum vel þakkað og veittur 
ýmis heiður fyrir. 

„Strax á skólaárum sínum í Garð-
yrkjuskólanum í Ölfusi vann Leifur til 
verðlauna fyrir skipulagningu garða. 
Þessum skipulagsstörfum hélt hann 
áfram meðan heilsa hans leyfði. Þetta 
er smá-upptalning á hluta af þeim 
verkum sem Leifur vann að. Hann var 
mjög góður félagi og skemmtilegur 
með að vera, kátur í góðra vina hóp og 
fljótur til ef einhver var hjálparþurfi”. 

Barátta Guðleifs fyrir viðgangi sögu 
og gróðurs á sér djúpar rætur í sögu 
svæðisins. Fyrsta tilraunin til að koma 
á skipulagi í bæjarfélaginu fól í sér 
hugmynd um stofnun skrúðgarðs rétt 
fyrir aldamótin 1900. Á upphafsárum 
Ungmennafélags Keflavíkur voru oft 
umræður um stofnun byggðasafns 
og skrúðgarðs á dagskrá. Mál þró-
uðust á þann veg að rætt var um að 
slá þessu tvennu saman í minjagarð, 
þar sem hægt væri að rækta á sama 
stað gróður og söguna í formi gamalla 
húsa sem flutt yrðu í garðinn. Gestir 
gætu þá gengið milli húsanna og notið 
gróðursins úti við en sögunnar inni 
í húsunum”.

Merkir Suðurnesjamenn

Flott nýtt hótel í Grindavík
Geo hótel er að hefja starf-

semi sína í Grindavík. Þegar 
Reykjanes leit við einn daginn 

voru iðnaðarmenn á fullu að leggja 
lokahönd á verkið. Lóa Bergljót Þor-
steinsdóttir hótelstjóri gerir ráð fyrir 
að Geo hótel opni í lok þessa mánaðar. 
Nafnið á hótelinu tengist umhverfinu 
en jarðfræðiundrin eru allt í kring. 

Það eru 36 herbergi í hótelinu til að 
byrja með. Boðið er uppá morgunmat 
en nóg er af matsölustöðum allt í kring. 
Í hótelinu er salur sem tekur 80 til 140 

manns en þar geta farið fram veislur. 
Lóa hótelstjóri sagði að þetta væri að 
sjálfsögðu fyrst og fremst túristahótel 
en reiknaði samt með að margir Ís-
lendingar myndu notfæra sér að gista 
á hótelinu. Byrjað er að markaðssetja 
hótelið og pantanir þegar byrjaðar að 
berast. Hótel Geo er þriggja stjörnu 
hótel. Herbergin eru mjög hugguleg, 
og eins er um allt annað á hótelinu 
virkilega flott og smekklegt. 

Festi hefur með tilkomu þessa hótels 
fengið nýtt og glæsilegt hlutverk. 

Þetta listaverk sem var fyrir utan Festi prýðir nú vegg í einu herbergi hótelsins

Lóa Bergljót Þorsteinsdóttir hótelstjóri.

Inngangur í Geo Hotel.

Garður vill stækka mötuneyti
Bæjaryfirvöld í Garði hafa fjallað 

um erindi erindi Fjölbrautar-
skóla Suðurnesja. 

Í erindinu er leitað eftir afstöðu 

sveitarfélagsins til þátttöku í stækkun 
mötuneytis og tengibyggingar Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja. 

Afgreiðsla: 

Samþykkt samhljóða að taka jákvætt 
í erindið og lýsa yfir vilja til að taka þátt 
í verkefninu ef af verður. 



VÉLAR OG TÆKI

Vélar og tæki 
fyrir þinn rekstur

Miðhrauni 2 - 210 Garðabæ

Sími 480 0444
kt. 600404-2610

Tæki í sérflokki frá RAG.IS

Helluhraun 4, Hafnarfirði 
s. 565 2727 • gsm 892 7502 • www.rag.is

Rafn A. Guðjónsson

Sunward  Beltagröfur  á  kyningar- verði 

Fliegl  
Thermo í malbikið

Flieg  
Álvagnar

Fliegl  
Beyslisvagnar

Fliegl  
Vélavagnar

Fliegl  
PUSH-OFF

Sala - Innflutningur - Útflutningur
Yfir 300 skráningar á heimasíðu.

Vantar alltaf góð tæki á skrá. 25 árareynsla
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Auglýsingasíminn er  
578 1190

Ætlar þú að berjast fyrir 
lausn ágæti þingmaður ? 
Á biðlista eftir hjúkrunarrými 

á Suðurnesjum eru núna 57 
einstaklingar. Vandinn er því 

mikill og nauðsynlegt að tekið verði 
á málinu. Á aðalfundi Dvalarheimila 
aldraðra á Suðurnesjum náðist sam-
staða meðal fulltrúa sveitarfélaganna 
að til að leysa mesta bráðavandann væri 
nauðsynlegt að Garðvangur kæmi aftur í 
noitkun sem hjúkrunarheimili. Tillagan 

gerir ráð fyrir allt að 30 manna hjúkr-
unarheimili. Fulltrúar Reykjanesbæjar, 
Voga, Sandgerðis og Garðs lýstu yfir 
stuðningi við tillöguna. Nú liggur það 
fyrir að ríkið verður að koma að lagfær-
ingum og hugsanlegri nýbyggingu við 
Garðvang í samvinnu við sveitarfélögin. 
Einnig þarf ríkið að tryggja að fjármagn 
fáist til reksturs. Fram hefur komið að 
mikið vantar á að Framkvæmdasjóður 

aldraðra noti það fjármagn sem inn-
herimt er af landsmönnum til upp-
byggingar hjúkrunarheimila þótt til-
gangur sjóðsis standi til þess. 

Reykjanes spyr þig ágæti þingmaður 
hvort þú munir berjast af fullum krafti 
innan Alþingis og utan til að lausn 
finnist á þessum mikla bráðavanda í 
málefnum aldraðra sem við stöndum 
frammi fyrir hér á Suðurnesjum

Ásmundur Friðriksson alþingismaður Sjálfstæðisflokks

Samstaða á Suðurnesjum 
er eina sem gildir
Leitum nýrra leiða. 

Á næstu 5 árum þarf að byggja 
500 dvalarrými fyrir eldra 
fólk í landinu, vandinn er 

mikill og biðlistarnir eru víða langir. 
Sveitarstjórnir á Suðurnesjum hafa 
ekki gengið í takt þegar kemur að 
rekstri dvalarheimila á svæðinu eins 
og sagan um lokun Garðvangs var. 
Vissulega var aðstaða fólks, íbúa og 
starfsmanna á Garðvangi ekki lengur 
boðleg en það lá alltaf fyrir að fara í 
gagngerar breytingar á húsnæðinu 
og stokka upp starfsemina miðað við 
hvaða fólk ætti að búa á Garðvangi 
samkvæmt sýn DS. 

Ég fagna því sérstaklega að aðal-
fundur DS, Dvalarheimila aldraða á 
Suðurnesjum hafi samþykkt einróma 
að leysa mesta bráðavandann og að 
það væri nauðsynlegt að Garðvangur 
kæmi aftur í notkun sem 30 rýma 
hjúkrunarheimili. Samstaða er eina 
leiðin til að ná árangri en samstaða 
heimamanna auðveldar okkur þing-
mönnum að fylgja málum Suðurnesja 
eftir. Mörg sveitarfélög og samtök 
sveitarfélaga koma saman í fylkingum 
til Reykjavíkur að vinna málstað sínum 
fylgi til að fá dvalarheimili byggð á 
sínum svæðum. Það verða Suðurnesja-
menn að gera líka. 

Það er því ekki í takt við samstöðu 
sveitarfélaganna og aðalfundar DS að 
bæjarstjórn Reykjanesbæjar telur til að 
bregðast við bráðavanda í málefnum 
eldra fólks á Suðurnesjum verði að 
tvöfalda rýmin á Nesvöllum. Þar er 
rekið eitt glæsilegasta heimili lands-
ins og það er mælikvarðinn sem nýr 
Garðvangur þarf að rísa undir verði 

að endurbyggingu heimilisins þar. Ég 
ætla ekki að gerast dómari í því máli 
eða skipta mér af málum bæjarfélag-
anna en ítreka samstöðu heimamanna. 
Það auðveldar þingmönnum að leggja 
málinu lið og standa saman um það 
mikilvæga verkefni að fá hingað sem 
bestu þjónustu sem eldra fólk á svo 
sannarlega skilið, en á Suðurnesjum er 
lægsta hlutfall dvalarrýma miðað við 
hverja 1000 íbúa á landinu. Sveitarfé-
lögin verða því að ganga í takt hvort 
byggja eigi upp Garðvang eða stækka 
Nesvelli til að auðvelda þingmönnum 
stuðninginn við samtaka heimamenn. 

Öldrun og heilbrigði. 
Ég var á málþingi á Höfn í Hornafirði 
á dögunum þar sem sveitarstjórnin 
ræddi „Öldrun og heilbrigði.“ Þar var 
Sólfríður Guðmundsdóttir hjúkrunar-
fræðingur, frá Silkistefnu, Heilsuhúsi, 
sem ræddi um það að aldraðir þurfi að 
hafa val, val um þjónustu frá heilsu-
leysi til heilbrigðis, að byggja eigi á 
styrkleika hvers og eins, auka lífsgæði 
með gönguferðum og samfélagi í nátt-
úru landsins til heilsu og betra lífs. 

Þar var líka Janus Guðlaugsson, með 
magnaða erindi og ræddi um farsæla 
öldrun með markvissri hreyfingu til að 
bæta eigin getu til að sinna athöfnum 
daglegs lífs fram eftir öllum aldri. Janus 
hefur verið með rannsóknir í gangi og 
hefur haft 120 manns í tveimur hópum 
og rannsakað þá og kynnti niðurstöður 
á fundinum, það var mjög merkilegt 
að sjá hvað fólk fékk meiri líkamlega 
og andlega getu með stuttum æfingum 
á hverjum degi. Þá minnkuðu verkir 

og lyfjanotkun til mikilla muna í rann-
sóknarhópunum sem er ávísun á betra 
líf með minni tilkostnaði. 

Jón Eyjólfur Jónsson öldrunarlæknir 
ræddi um eigin ábyrgð á lífi okkar og 
fjölskyldu sem á að taka þátt í dag-
legum þörfum eldra fólks í meira mæli, 
ekki alltaf heimta að kerfið verði til 
staðar þegar fjölskyldan getur veitt 
aðstoð í mörgum tilfellum. 

Þessir aðilar sem þekkja vel til 
hvöttu heilbrigðisráðherra og þing-
heim til að fara með meiri peninga í 
eflingu andlegs- og líkamlegs ástand 
eldra fólk en þar liggja mikill tækifæri. 

Ég get tekið undir svo margt sem var 
sagt á þessari ráðstefnu, margt mjög 
athyglisvert og gott sem of langt er að 
fara út í stuttri grein. Við verðum að 
leita nýrra leiði sagði þetta góða fólk 
og spara pening en um leið bæta heilsu 
fólksins. 

Athyglisverð nálgun sem vert er að 
gefa nánari gaum og verður rædd á 
vettvangi Velferðanefndar Alþingis 
strax í haust. 

Stöndum saman á Suðurnesjum, það 
er leiðin til árangurs að bæta aðstöðu 
og líf okkar eldra fólksins sem við 
eigum allt að þakka. Ég segi það enn 
og aftur að við verðum dæmd af því 
hvernig við búum öldruðum áhyggju-
laust ævikvöld, það tryggjum við með 
samstöðu sveitarfélaganna í málinu. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir  
þingmaður Framsóknarflokks:

Mistök að byggja 
ekki fleiri rými
Svo sannarlega þarf að fjölga 

rýmum á hjúkrunarheimilum á 
Suðurnesjum og það er skylda 

okkar þingmanna að ýta því verkefni 
áfram, eins og mögulegt er. Ég mun 
að sjálfsögðu ekki láta mitt eftir liggja. 
Ég tel að það hafi verið stór mistök 
að byggja ekki fleiri rými þegar upp-
bygging Nesvalla stóð yfir á sínum 
tíma. Auðvitað hefðum við átt að nýta 
tækifærið á þeim tíma. 

En staðan núna er sú að unnið 
að grófri framkvæmdaáætlun um 
byggingaframkvæmdir öldrunar-
stofnana til næstu fimm ára í heil-
brigðisráðuneytinu. Þeirri vinnu ætti 
að ljúka fljótlega. Ljóst er að bæði er 
þörf á fjölgun hjúkrunarrýma um land 
allt og endurbótum á þeim rýmum sem 
fyrir eru til að mæta þeim viðmiðum 
um aðbúnað sem þörf er talin á í dag. 

Ríkisstjórnin bætti í hvað varðar út-
hlutun fjármagns til hjúkrunarheim-
ila á fjárlögum 2015, en betur má ef 
duga skal. Nú verður 200 millj. kr. veitt 
aukalega í hjúkrunarrými. Um er að 
ræða verulega fjölgun rýma í öllum 
heilbrigðisumdæmum sem kemur til 
móts við þá gríðarlegu þörf sem safnast 
hefur upp undanfarin ár. 

Á árinu verður 50 milljónum kr. 
varið til að bæta stöðu minni hjúkr-
unarheimila. Um er að ræða heimili 
með 20 eða færri hjúkrunarrými. Lang 
flest þeirra eru á landsbyggðinni og 
mörg þeirra hafa átt í miklum rekstr-
arvanda. 50 milljónum kr. verður varið 
aukalega á árinu í heimahjúkrun fyrir 
fólk sem komið er með gilt færni- og 
heilsumat og bíður þess að komast á 
hjúkrunarheimili. Um er að ræða til-
raunaverkefni með það að markmiði að 
fólk geti sem lengst búið heima.

Páll Jóhann Pálsson þingmaður Framsóknarflokks: 

Mikilvægt að sveitar-
félögin standi saman
Mikill vandi er á Suðurnesjum 

eins og reyndar annars-
staðar á landinu með hjúkr-

unarrými og biðlistinn er langur. 
Ég fagna því að samstaða hafi skapast 

á aðalfundi Dvalarheimilis aldraðra 
á Suðurnesjum um að byggja Garð-
vang aftur upp sem 30 manna hjúkr-
unarheimili. Þó að vegalengdir séu 
ekki miklar hér á Suðurnesjum þá er 
það mikilvægt fyrir margt eldra fólk að 

vera nálægt sínum nánustu og oft geta 
aðstandendur létt undir með starfsfólki 
minni stofnana auk þess sem þar er oft 
mjög heimilislegt. 

Mikilvægt er að sveitarfélögin standi 
saman um framkvæmdir og komi sam-
stiga til Reykjavíkur til að auðvelda 
okkur þingmönnum að fylgja málum 
eftir. Mín stutta þingreynsla sýnir að 
þau sveitarfélög sem koma samhent að 
málum ná frekar sínum málum fram. 

Það mun ekki standa á mér að leggja 
þessu máli lið komi sveitarfélögn sam-
stiga að málinu. 

Vilhjálmur Árnason  
alþingismaður Sjálfstæðisflokks:

Ástandið á Suður- 
nesjum er slæmt
Við þingmenn kjördæmisins 

höfum unnið að þessu máli af 
fullum krafti og munum gera 

það áfram. Ég er þeirrar skoðunar að 
hér verði að skapa umhverfi svo unnt 
sé að hlúa vel að þeim sem hafa byggt 
okkar góða land upp. Þannig hlýtur það 
að vera lágmarkskrafa að sýna þeim 
sem eldri eru tilhlýðlega virðingu. 

Ástandað á Suðurnesjum er slæmt. 
Og hreinlega óboðlegt. Sú mikla vinna, 
sem eldriborgarar, sveitarstjórnar-
menn, samtök, heildarsamtök og 
heilbrigðisstarfsfólk á Suðurnesjum 
hefur lagt á sig við að skýra frá hve 
þörfin er mikil, hefur vart farið framhjá 
neinum sem lætur sig þessi mál varða. 
Þetta góða fólk á þakkir skildar fyrir 
sitt framlag. 

Nú hefur verið og er unnið að 
uppbyggingar- og endurbótaáætlun 
í heilbrigðisráðuneytinu til að mæta 
þessum vanda um land allt. Í þeirri 
vinnu, sem ekki er lokið, verður tekið 
tillit til þess hvar þörfin er mest og 
ástandið verst. Þess vegna trúi ég því, 
og mun raunar berjast fyrir því, að við 
verðum framarlega í röðinni í þeim 
áætlunum sem nú eru í burðarliðnum. 
Samstaða heimamanna um hvaða leið 
verði farin í uppbyggingu, skiptir höfuð 

máli í því samandi að uppbygging geti 
hafist sem fyrst. 

Samhliða þessari umræðu þurfum 
við líka að huga að öðrum nauðsyn-
legum úrræðum sem geta gert fólki 
kleift að búa lengur við betri heilsu. Þar 
eru til margar góðar leiðir, en t.d. getur 
hreyfing haft mikið að segja. Hægt yrði 
að bjóða eldriborgurum, sem þess óska, 
upp á skipulagða hreyfingu, styrktar-
þjálfun o. fl. í þeirri viðleitni að hægja 
á öldrunareinkennum. Gæfi slíkt ár-
angur hefur fólk val um búsetuúrræði 
lengur. Sem hefði þá aftur jákvæð áhrif; 
biðlistar dragast saman, frelsi fólks 
eykst o.s.frv. 
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Margt um 
manninn 
á Karni-
vali
Opinn dagur var á Ásbrú s.l. 
fimmtuda. Mikill mannfjöldi 
mætti á staðinn enda margt að 
skoða og smakka. Fín karnival 
stemning var á svæðinu. 

Páll Valur Björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar:

Verulega hefur hallað 
á íbúa Suðurnesja
Að sjálfsögðu mun ég leggja hart 

að mér og berjast fyrir því að 
sá mikli vandi sem stöndum 

fram fyrir í málefnum aldraðra hér á 
Suðurnesjum verði leystur og það sem 
fyrst. Skýrsla Haraldar Líndal um stöð-
una hvað varðar hjúkrunarþjónustu við 
aldraðra á Suðurnesjum frá því 2013 
sýndi okkur svart á hvítu að verulega 
hefur hallað á íbúa Suðurnesja þegar 
borinn er saman fjöldi hjúkrunar-
rýma og framlög úr Framkvæmdasjóði 

aldraðra í hverju heilbrigðisumdæmi. 
Það var einnig mat Haraldar að full 
þörf væri á áframhaldandi rekstri 
allra núverandi hjúkrunarheimila á 
Suðurnesjum þrátt fyrir að nýtt hjúkr-
unarheimili, Nesvellir í Reykjanesbæ 
með sínum 60 rýmum yrði opnað. Það 
er mín einlæga ósk og von að framlög 
fáist úr ríkissjóði til þess að hægt verði 
að koma Garðvangi í viðunandi horf 
og þessum 30 hjúkrunarrýmum verði 
bætt við. Ekki síst vegna þess að þá geta 

aldraðir íbúar Garðs fengið að njóta 
elliárana í sinni heimabyggð í faðmi 
fjölskyldu og vina sem er að mínu mati 
mikilvæg mannréttindi. 

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingar:

Hagstæð leið fyrir ríkið og 
sveitarfélögin að nýta Garðvang
Ég mun leggja mig alla fram við 

að ríkið geri sitt til að vinna 
að góðri lausn á þeim vanda 

sem málefni aldraðra eru í hér á 
Suðurnesjum. Ég tel það hagstæða leið 
bæði fyrir ríkið og sveitarfélögin að 
nýta Garðvang til að mæta vandanum. 
Það er mjög gott að sveitarfélögin hafi 
náð saman um að hverju þau vilja 
stefna því þá er auðveldara fyrir okkur 
þingmenn að vinna málinu brautar-
gengi. Of oft hefur það verið afsökun 
hjá ríkisvaldinu að þar sem að sveitar-
stjórnarmenn komi sér ekki saman um 
hvert þeir vilja stefna í málaflokknum 
þá geti ríkið ekkert gert. Nú þegar að 
ríkissjóður er að rétta úr kútnum eftir 

hrun getur skortur á fjármunum ekki 
staðið í vegi fyrir brýna lausn á þessum 
vanda. 

Gleymum því ekki að í þeim mesta 
vanda í ríkisfjámálum sem þjóðin hefur 
þurft að glíma við, gerði ríkisstjórn Jó-
hönnu Sigurðardóttur það kleift að nýtt 
hjúkrunarheimili á Nesvöllum risi. Það 
er himinn og haf á milli stöðu ríkisins 
þá og nú. Nú er það í raun aðeins vilji 
Framsóknar og Sjálfstæðismanna sem 
eru með meirihluta í þinginu, allt sem 
þarf. Ég mun leggja mitt af mörkum til 
að sannfæra þá um að þetta þurfi að 
gera. Reyndar eru stjórnarþingmenn 
úr Suðurkjördæmi svo margir að þeir 
geta fellt ríkisstjórnina og eru sannar-

lega í góðri stöðu til að knýja fram 
lausn á þessum alvarlega vanda sem 
við Suðurnesjamenn stöndum frammi 
fyrir í málefnum aldraðra. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra Sjálfstæðisflokks:

Hægt að ná í fjármagn 
úr Framkvæmdasjóði
Það er auðvitað ekki ásættanlegt 

að svo langir biðlistar séu eftir 
hjúkrunarrýmum og á þeim 

vanda þarf að finna lausn með ein-
hverjum hætti. Það þarf líka að skoða 
hvers vegna fjöldinn er svona mikill 
því hlutfall aldraðra er lægra hér en 
víðast hvar og þessi fjöldi enganvegin 
í samræmi við það. 

Ég hef áður bent á að það er mikil-
vægt að heimamenn nái góðri sátt um 
leiðir. Fyrir okkur þingmenn skiptir 

það miklu máli svo við getum barist 
fyrir málum með heimamönnum. Ég 
mun hér eftir sem hingað til styðja við 
málefni aldraðra á Suðurnesjum og 
trúi því að það megi ná sátt um þessi 
mál með heildarhagsmuni svæðisins 
í huga. Ég hef jafnframt trú á því að 
þegar allir standi saman sem einn 
verði hægt að ná í fjármagn úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra til að koma að 
uppbyggingunni líkt og sjóðnum er 
ætlað að gera.“

Árangri fagnað í Grindavík
Á fundi Frístunda-og menn-

ingarnefndar Grindavíkur, sem 
nýlega var haldinn var farið yfir 

niðurstöður kannanna Rannsóknar og 
Greiningu fyrir árið 2015 um vímuefna-
notkun nemenda í 8. - 10. bekk. Ítarlegir 
spurningalistar eru lagðir fyrir nem-
endur. Svarhlutfall nemenda var 84%. 

Frístunda- og menningarnefnd fagnar 
þeim árangri sem er að nást í forvarnar-
málum gagnvart vímuefnaneyslu nem-
enda en hvetur foreldra og forráðamenn 
til að halda vöku sinni í þessum efnum 
og styðja vel við bakið á ungmennum 
sínum í þá veru að koma í veg fyrir eða 
seinka neyslu eins og hægt er. 

Sumarbæklingurinn 
2015 í Grindavík
Út er kominn Sumarbæklingur-

inn 2015 þar sem er að finna 
upplýsingar um það tómstundastarf 
sem í boði verður í sumar fyrir grind-
vísk börn og ungmenni í sumar auk 
upplýsinga um Vinnuskólann. Meðal 
annars verður leikjanámskeið fyrir 1. 
-4. bekk, sumarklúbbur Þrumunnar 
fyrir 5. -7. bekk. Fótboltinn, körfu-

boltinn og golfið verða með æfingar 
í sumar og þá verður reiðnámskeið og 
knattspyrnuskóli UMFG. 

Sumarbæklingnum verður dreift 
í öll hús. 

Skráning á leikjanámskeið og sum-
arklúbbinn er hafin (allar nánari upp-
lýsingar í bæklingnum)

Heimasíða Grindavíkur
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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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Endurbygging 
stálþils Suðurbryggju
Á síðasta fundi bæjarstjórnar 

Sandgerðis var fjallað um 
fjögurra ára samgönguáætlun 

2015 - 2018: verkefni í hafnargerð og 
sjóvörnum 

Hafnaráð samþykkir að endur-
bygging stálþils Suðurbryggju verði 
sett á samgönguáætlun 2015 - 2018 í 
samræmi við erindi Vegagerðarinnar 
frá 09.04.2015 og felur hafnarstjóra að 
ganga frá erindi til Vegagerðarinnar 
þess efnis. Hafnaráð vill þó benda á 
að upphæðin sem gert er ráð fyrir í 
verkið er ekki nema fjórðungur af þeim 
kostnaði sem kemur fram að verkið 

kosti í minnisblaði Vegagerðarinnar 
frá 24.02.2015. 

Hafnaráð felur verkefnastjóra að 
vinna kostnaðarmetna framkvæmda-
áætlun vegna nauðsynlegra verkefna á 
Suðurbryggju sem þurfa að vinnast á 
árinu 2015 og leggja fyrir næsta fund 
ráðsins. 

Frá 619. fundi bæjarráðs Sandgerð-
isbæjar þriðjudaginn 28. apríl 2014, 2. 
mál (sjá 22. mál í þessari fundargerð). 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn 
að tillaga hafnaráðs verði samþykkt. 

Bæjarstjórn staðfestir tillögu bæj-
arráðs samhljóða.

Foreldrahópur í Garði  
skipuleggur hátíðahöldin
Foreldrahópur verðandi 10. bekk-

inga í Gerðaskóla tók, snemma 
í vor, að sér skipulag 17. júní 

hátíðarinnar í ár og stefnir samhentur 
hópur þeirra á að gera góða hátíð í til-
efni þjóðhátíðardags okkar Íslendinga. 

Ráðherrar mótmæla
Á fundi Norrænu ráðherra-

nefndarinnar í Færeyjum 
þann 13. maí gáfu menn-

ingarmálaráðherrar Norðurlanda út 
sameiginlega yfirlýsingu um ólögleg 
viðskipti með menningarminjar frá 
Írak og Sýrlandi. 

„Það er grafalvarlegt að menn-
ingar- og sagnfræðilegar minjar séu 
teknar ófrjálsri hendi í Írak og Sýr-
landi og smyglað úr þessum löndum. 
Við biðjum norræna fagaðila, lista-
verkasafnara, listaverkasala, fornsala 
og starfsfólk safna að sýna sérstaka 
aðgát,“ segir í yfirlýsingu menningar-
málaráðherranna. 

Vitað hefur verið til þess að menn-
ingarminjar séu seldar á ólöglegum 

mörkuðum til að fjármagna starfsemi 
hinna ýmsu öfgahópa. Þann 12. febrúar 
síðastliðinn samþykkti Öryggisráð SÞ 
ályktun um að skylda aðildarlönd til 
að grípa til aðgerða til að koma í veg 
fyrir slík viðskipti. 

Norrænu menningarmálaráð-
herrarnir leggja nú til að norrænu 
átaksverkefni um málið verði hleypt 
af stokkunum, sem hefjist með fagráð-
stefnu á haustdögum 2015

Listahátíð barna 
undraheimur bókarinnar
Stjórnendur Reykjanesbæjar síð-

ustu ára hafa sýnt skólamálum 
mikinn áhuga og sett þau mál í 

forgang. Árangurinn hefur skilað sér í 
mun betri árangri nemenda. Einn liður 
í átaki skólamála er listahátíð barna 
sem nú er haldin í 10. sinn. Hér er um 
að ræða samvinnuverkefni Listasafns 
Reykjanesbæjar, allra 10 leikskóla bæj-
arins, allra 6 grunnskólanna, Tónlist-
arskólans, dansskólanna og nú einnig 
listnámsbrautar Fjölbraytarskóla 
Suðurnesja. Hátíðin hefur vaxið og 
með hverju ári. 

Undraheimur bókarinnar
Í ár er það bókin sem er viðfangsefni 
barnanna. Yfirskriftin leggur grunn 
að margvíslegu námi barnanna stóran 
hluta úr vetri. Þessi sýning í Duus 
húsum er velheppnuð og sýnir að kafað 
hefur verið ofan í viðfangsefnið. 

Hér sjáum við nokkrar myndir



 FJÓRAR HAGNÝTAR NÁMSBRAUTIR

Fisktækniskóli Íslands 
býður upp á fjölbreytt 
nám í sjávarútvegi á 
framhaldsskólastigi. 
Námið er hagnýtt tveggja 
ára nám sem er byggt 
upp sem önnur hver önn í 
skóla og hin á vinnustað. 
Nemendur geta valið sér 
námsleiðir í sjómennsku, 
fiskvinnslu og fiskeldi.
Verkefni og vinnustaðir 
eru valdir með hliðsjón af 
áhuga hvers og eins.

Nám í skóla - nám á vinnustað 

 Víkurbraut 56  240 Grindavík,  info@fiskt.is 

FISKTÆKNI  
Tveggja ára hagnýtt framhaldsskólanám til starfa í 
sjávarútvegi og fiskeldi.
Inntökuskilyrði:  Grunnskólapróf.
Á Fisktæknibraut er hægt að velja þrjár línur:
Sjómennska/veiðar - Fiskvinnsla- Fiskeldi
Hvert námsár skiptist í eina önn í skóla og eina á vinnustað 
undir leiðsögn tilsjónamanns (72 ein). 

MAREL VINNSLUTÆKNI
Eins árs nám við vélar og hugbúnað frá Marel.
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

GÆÐASTJÓRN 
Eins árs nám í gæðstjórnun. 
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

NETAGERÐ  
Þriggja ára iðnnám með mikla starfsmöguleika til starfa við 
veiðarfæragerð (48 ein).

Spennandi blanda bóklegs og verklegs náms sem gefur mikla 
starfsmöguleika eða til frekari menntunnar. 

Nánari upplýsingar hjá 
starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands  í síma 412-5966 eða á 
www.fiskt.is 
Skólaakstur 

namsleidir.indd   1 21.3.2014   11:10:42



FUNDARBOÐ

Aðalfundur Félags myndlistamanna í Reykjanesbæ 
verður haldinn að Hafnargötu 2a (Svarta Pakkhús) 

28. maí næstkomandi kl.20.00

DAGSKRÁ AÐALFUNDAR

1. setning
2. kosning fundarstjóra og fundarritara
3. skýrsla stjórnar
4. endurskoðaðir reikningar lagðir fram
5. umræður um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6. lagabreytingar
7. kosning stjórnar og varamanns skv. 5.grein
8. kosning tveggja skoðunarmanna skv. 5.grein
9. ákvörðun um árgjald
10. önnur mál

Félagar vinsamlegast takið daginn frá, fjölmennið á 
fundinn og takið með ykkur gesti

Stjórn FMR

Tilkynning: Í septemberlok missti félagið aðstöðu sína í Listasmiðjunni á Ásbrú. 
Mikið er af dóti, myndum og fl. uppfrá sem fólk hefur ekki hirt um. Helgina 29- 
31 maí er ætlunin að hreinsa út úr Listasmiðjunni þ.e allt sem hefur ekki verðið 
sótt verður hent. Þau ykkar sem sjá sér fært að hjálpa og eru með lykla geta 
komið á föstudeginum eða á  laugardagsmorgni upp úr kl. 08. Þá verður öllu 
drasli hent í gám.

Áralöng reynsla og full réttindi.
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Reykjaneshöfn ekki seld einkaaðila
Á bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar 5. maí s.l. var samþykkt: 

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 
samþykkir hér með að veita 
einfalda ábyrgð vegna lán-

töku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga að fjárhæð 40.000.000 kr. 
til 10 ára, í samræmi við samþykkta 
skilmála lánveitingarinnar sem liggja 
fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt 
sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitar-
stjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir 
sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í 
tekjum sínum til tryggingar þeirri 

ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. 
sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu 
höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum 
og verðbótum auk hvers kyns inn-
heimtukostnaðar. Lánið er tekið til 
endurfjármögnunar afborgana af 
lánum Reykjaneshafnar, sem fellur 
undir lánshæf verkefni, sbr. 3. gr. laga 
um stofnun opinbers hlutafélags um 
Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuld-
bindur hér með sveitarfélagið sem 

eiganda Reykjaneshafnar til að selja 
ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn 
til einkaaðila, í heild eða að hluta, 
fram til þess tíma að lán þetta er að 
fullu greitt. 

Fari svo að Reykjanesbær selji 
eignarhlut í Reykjaneshöfn til 
annarra opinberra aðila, skuldbindur 
Reykjanesbær sig til þess að tryggja að 
samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð 
á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn 
í félaginu. 

Hugnast ekki vindmyllugarður
Bæjarráð Grindavíkur hefur tekið 

fyrir ályktun Umhverfis- og ferða-
málanefnar lögð fram, en nefndinni 
hugnast ekki að byggður verði vind-

myllugarður í landi Grindavíkur. Í 
ljósi þess að skiptar skoðanir eru um 
uppbyggingu vindmyllugarðs í Grinda-
vík, býður bæjarráð fulltrúum fyrir-

tækisins að halda opinn kynningar-
fund og kynna verkefnið fyrir íbúum 
Grindavíkur áður en málið verður 
unnið lengra. 

Gjöf til rafiðnadeildar FSS: 

Á dögunum barst skólanum góð gjöf frá  
Rafiðnaðarfélagi Suðurnesja og Smith og Norland. 

Gjöfin inniheldur sex Logo 
stýrivélar frá Siemens ásamt 
hugbúnaði fyrir PC vélar. 

Mun þessi búnaður á efa koma að 
góðum notum við að auka enn á fjöl-
breytni við kennslu fyrir iðnstýringar. 

Það var Jón Óskar Gunnlaugsson, 
formaður Rafiðnaðarfélags Suðurnesja 
sem afhenti Kristjáni Ásmundssyni 
skólameistara gjöfina á aðalfundi fé-
lagsins. 

Á myndinni eru frá vinstri Garðar 
Þór Garðarsson fagstjóri rafiðna, Krist-
ján og Jón Óskar.  (Heimasíða FSS)

Garður: 

Næg vinna í Vinnuskólanum
Á fundi íþrótta-tómstunda-

-og æskulýðsnefndar Garðs 
nýlega kom fram : Augýst 

var eftir verkstjóra, flokkstjórum og 
umsjónarmönnum sumarnámskeiða 
og hafa viðbrögð verið lítil sem engin 
þar til í síðustu viku. Búið er að ráða í 
fimm flokkstjórastöður en enn vantar 
í stöðu verkstjóra. Ekkert ungmenni 
á framhaldsskólaaldri hefur sótt 
um, en þau hafa verið um fimmtán í 
vinnuskólanum síðustu árin. Grunn-
skólanemendur fá sína kynningu í maí 
og sækja þá um en þau hefja störf 8. 
júní. 

Ef fram heldur sem horfir lítur út 
fyrir að þau ungmenni sem þiggja 
vinnu í vinnuskólanum muni hafa 

næga vinnu í allt sumar og öll fyrir-
huguð tímabilaskipting verði felld út. 

Nefndin leggur til að allar trjáaf-

klippur verði nýttar og þær settar 
niður í móan fyrir ofan byggð. 

Sandgerði:

Niðurgreiðslur strætó- 
fargjalda til Sandgerðinga
Frá 618. fundi bæjarráðs Sandgerð-

isbæjar þriðjudaginn 14. apríl 2014, 
3. mál (sjá 21. mál í þessari fundargerð). 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn 
að niðurgreiðslur á strætófargjöldum 
skuli bundnar því að viðkomandi hafi 

lögheimili í Sandgerðisbæ.  Bæjarráð 
leggur til að gengið verði að samkomu-
lagi við Reykjanesbæ um fyrirkomulag 
á afgreiðslu strætómiða fyrir viðkom-
andi nemendur. 

Ólafur Þór Ólafsson vék af fundi 

vegna tengsla við aðila málsins og tók 
Andri Þór Ólafsson sæti hans. Sigur-
sveinn B. Jónsson varaforseti tók við 
stjórn fundarins í þessu máli. 

Bæjarstjórn staðfestir tillögu bæj-
arráðs samhljóða. 



MAREL VINNSLUTÆKNI
Nýtt og spennandi eins árs nám með 
mikla starfsmöguleika við vél- og 
hugbúnað frá Marel.

Inntökuskilyrði: Hafa lokið námi í Fisktækni eða 
sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr 
sjávarútvegi getur einnig gilt sem inntökuskilyrði.

Námsárinu er skipt í fagbóklegar greinar og 
vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónarmanns.

Nám í Marel vinnslutækni er samstarfsverkefni 
Fisktækniskólans og Marel.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.fiskt.is eða hjá starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands í síma 412 5966.

MIKLIR FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Í STARFI.
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Gæði á
góðu verði

Það besta þarf 
ekki að kosta meira
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Steypuvíbratorar

ÁSAFL

Alvöru græjur  í  verkið
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landið

Rafstöðvar

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

British Airways hefur flug 
milli Keflavíkurflugvallar 
og London Heathrow
Flugfélagið British Airways hefur 

flug á milli Keflavíkurflug-
vallar og London Heathrow 25. 

október næstkomandi. Flogið verður 
þrisvar sinnum í viku á miðviku-
dögum, föstudögum og sunnudögum 
og hægt er að bóka flugið frá og með 
deginum í dag, 7. maí. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
British Airways, www. ba.com. 

Fréttatilkynning frá ISNIC
ISNIC vill gjarnan koma á fram-

færi tilkynningu um mikilvæga 
breytingu sem felur í sér aukið 

skráningaröryggi .is léna og setur um 
leið auknar skyldur á herðar rétthöfum 
.is-léna. Breytingin hefur þegar tekið 
gildi. 

Breytingin felst í því að nú hefur 
rétthafinn (eigandi léns) fengið sér-
stakan aðgang (NIC auðkenni) að 
skráningarkerfi ISNIC – til viðbótar 
við aðganginn sem aðeins svokall-
aður „tengiliður rétthafa“ hefur haft 
til þessa. Hingað til hefur aðeins 
tengiliður rétthafa (oftast rétthafinn 

sjálfur, eða umboðsmaður hans) getað 
umskráð lén. Sé rétthafinn með skráð 
netfang hjá ISNIC þarf eftirleiðis einnig 
samþykki hans fyrir umskráningu léns 
yfir á nýjan rétthafa. Breytingin leggur 
meiri skyldur á herðar rétthöfum 
(eigendum) léna um leið og hún gerir 
umskráningu léns án þeirra vitundar 
torveldari og þar með einnig stuld 
á lénum. Með því að fletta léni upp 
í Whois skrá ISNIC má sjá notenda-
nöfn (NIC auðkenni) tengiliða allra 
.is-léna, þ.m.t. notendanafn rétthafans. 
Allt að fimm NIC-auðkenni geta tengst 
einu léni. 

Enginn asi er í dragnótinni
Núna eru strandveiðarnar 

hafnar og ansi mikill fjöldi 
af handfærabátum er að róa 

frá Sandgerði og Grindavík.  Flestir 
eru á strandveiðum enn þónokkrir eru 
einungis á hefbundnum færaveiðum.  
Hérna verður litið á smábátanna utan 
við línubátanna í þessum bæjum.  Jói 
Brands GK 6,8 tn í 8 á grásleppu.  Elvis 
GK 6,8 tn í 5, Sæfari GK 5,4 tn í 6, 
Steini GK 3,2 tn í 4, Helga Jóns HF 3,1 
tn í 4 á færum.

Sandgerði:,  Birta Dís GK 9,9 tn í 4 
og mest 4 tonn í róðri færi.  Bjarmi GK 
9,3 tn í 7 á grásleppu, Eyjólfur Ólafsson 
HU 5,9 tn í 5 líka á grásleppu.   Fjöður 
HU 5 tn í 3, Tjúlla GK 4 tonn í 2 á 
færum, HringurGK 7,2 tn í 5 á færum.  
Röðull GK 8,5 tn í 3, Magnús GK 6,2 
tn í 4, Hólmsteinn GK 3,5 tn í 7, Hafdís 
GK 3,5 tn í 6, Fagravík GK 3,4 tn í 4, 
Líf GK 2,8 tn í 3 allt færabátar.

Nokkuð góð veiði hefur verið hjá 
línubátunum og hefur Von GK landað 

62 tonnum í 8 róðrum .  Þórkatla GK 
61 tní 9, Begur Vigfús GK 60 tn í 9.  
Pálína Ágústdóttir GK 30 tn í 3 og 
þar af 15,3 tonn í einni löndun.  Kom 
báturinn með þennan risaafla til Sand-
gerði og er þetta langmesti afli sem 
að báturinn hefur komið með í einni 
löndun.  Gottlieb GK 45 tn í 8.  Því 
miður þá varð vélarbilun í bátnuim 13 
maí sem varð til þess að báturinn rak á 
land í Hópsnesi við Grindavik.  Áhöfn-
inn 4 menn bjargaðist, enn báturinn er 
mjög illa farinn og hugsanlega ónýtur. 

Þeir fáu netabátar sem eftir eru hafa 
fiskað nokkuð vel.  Erling KE hefur róið 
nokkuð mikið og er búinn að landa 233 
tonnum í 13 róðrum og mest 48 tonn í 
einni löndun.  Þessi tala 233 er nokkuð 
skemmtileg, 233 tonn á báti sem er 
með skipaskrárnúmerið 233.  Gríms-
nes GK 97 tn í 10, Maron GK 43 tn í 7.  
Frú Magnhildur GK 42 tn í 9. Keilir SI 
32 tní 10, Gunnar Hámundarsson GK 
27 tn í 7.  Askur GK 21 tn í 5.

Enginn asi er í dragnótinni.  Núna 
í maí eru það helst Hvanney SF frá 
Hornafirði og Steinunn SH frá Ólafs-
vík sem hafa verið að fiska eitthvað.  
Hvanney SF er kominn með 277 
tonn í 7 og Steinunn SH 268 tonn í 7.  
Reyndar er Steinunn SH hætt veiðum 
og mun því koma suður til Njarðvíkur 
í sumarstæðið sitt í slippnum í Njarð-
vík.  Örn GK er hæstur suðurnesja-
bátanna með 104 tonn í 7.  Benni 
Sæm GK 32 tn í 4.  Njáll RE 31 tní 5, 
Arnþór GK 28 tn í 3.  

Frystitogarinn Baldvin Njálsson 
GK kom með fullfermi til Hafnar-
fjarðar eða 735 tonn eftir um mánuð 
á veiðum.  Ufsi var uppistaðan í afl-
anum eða 358 tonn.  Hrafn Svein-
bjarnarsson GK kom líka með full-
fermi og mettúr til Grindavíkur.  699 
tonn og 260 milljón króna aflaverð-
mæti. 

Nesfiskstogarnir eru fyrir norðan 
á rækjuveiðum og hefur Sóley Sigur-

jóns GK landað 83 tn í 2 og þar af 52 
tonn af rækju.  Berglín GK 61 tn í 2 
og þar af 38 tn af rækju.  

Stóru línubátarnir eru margir 
hverjir farnir að hægja á sér vegna 
sumarfría og kvótastöðu.  Páll Jóns-
son GK hefur landað 177 tn í 2, Sig-
hvatur GK 166 tn í 2, Jóhanna Gísla-
dóttir GK 163 tn í 2, Kristín GK 127 
tn í 2, Fjölnir GK 120 tn í 2.  Allt eru 
þetta Vísisbátar og er í aflanum hjá 
bátunum uppistaða langa og keila.  

Endum þennan pistil á smá for-
tíðarflakki og förum til ársins 1977 
og skoðum togaranna sem voru þá að 
landa í maí það ár.  Byrjun á Aðalvík 
KE sem landaði 350 tonn í aðeins 
2 löndunum og þar af fullfermi 228 
tonn í einni löndun.  Dagstjarnan 
KE landaði 412 tonn í 3 og mest 144 
tonn í einni löndun .  Erlingur GK 
300 tonn í 2 löndunum og þar af 153 
tonn í stærstu löndun sinni.  Fram-
tíðin KE 117 tonn í einni löndun.  
Guðmundur Jónsson GK 386 tonn í 
3 og þar af 181 tonn í einni löndun.  
Ólafur Jónsson GK 269 tonn í 2 
og þar af 156 tonn í einni löndun.  
Eins og sést þá eru þetta æði margir 
togarar sem Suðurnesjamenn voru 
með þarna árið 1977. 6 talsins, Það 
má reyndar geta þess að Guðmundur 
Jónsson GK var síðan seldur seinna 
þetta ár 1977 og fékk þá nafnið Breki 
VE í Vestmannaeyjum.

Gísli R.

Aflafréttir

Færri fá fjárhagsaðstoð
Á fundi Fjölskyldu-og félags-

málaráði Reykjanesbæjar 
nýlegar voru lagðar fram 

upplýsingar um fjárhagsaðstoð og 
húsaleigubætur. Í mars 2015 var greitt 
kr. 18.841.732, - í fjárhagsaðstoð, Fjöldi 
einstaklinga var 166. 

Árið 2014 var í sama mánuði greitt 
kr. 26.659.698, - í fjárhagsaðstoð. Fjöldi 
einstaklinga var 240. 

Í apríl 2015 var greitt kr. 19.275.113, 
- í fjárhagsaðstoð, . Fjöldi einstaklinga 
var 163. 

Árið 2014 var í sama mánuði greitt 
kr. 25.659.698, - í fjárhagsaðstoð, Fjöldi 
einstaklinga var 224. 

Húsaleigubætur
Í mars 2015 var greitt kr. 34.452.506, 
- í húsaleigubætur. Árið 2014 var 
greitt í sama mánuði kr.35.513.255, - í 
húsaleigubætur. 

Í apríl 2015 var greitt kr. 33.561.881,- 
í húsaleigubætur, Árið 2015 var greitt í 
sama mánuði kr. 35.436.712,-.






