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Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

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

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



4. Júní 2015
11. tölublað 5. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Hamingjuóskir sjómenn og fjölskyldur
Um helgina er sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur 

víða um land. Við landkrabbarnir getum fyrst og fremst 
þakkað sjómönnum hversu gott það er að búa á Íslandi. 

Reykjanes sendir haminguóskir til lesenda sinni í tilefni sjó-
mannadagsins. 

Myndina tók Reynir Sveinsson
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Alla tíð síðan land byggðist hefur sjávarútvegurinn verið kjölfestan í 
atvinnulífi þjóðarinnar. Fyrr á tíð var sjómennska stundað við afar 
erfið skilyrði. Bátarnir litlir og hafnarskilyrði slæm.Aðbúnaður sjó-

manna um borð lélegur og hætturnar miklar. Sjórinn gaf og sjórinn tók. Þau 
voru oft hrikaleg sjóslysin fyrr á árum.En sjómennska og fiskvinnsla var það 
sem hélt öllu gangandi og skapaði smám saman betri aðbúnað og betri kjör.

Á síðustu árum hafa orðið gífurlegar framfarir og breytingar á sjávarútvegi. 
Fullkomnari skip búinn ýmsum þægindum sem ekki þekktust áður. Sem betur 
fer eru slys nú mun fátíðari en áður. Eftir sem áður er sjómennskan erfitt 
starf og útheimtir oft langan og strangan vinnudag og fjarvisir frá fjölskyldu.

Þótt atvinnulífið sé nú fjölbreyttara skipa fiskveiðar og fiskvinnsla enn kjöl-
festuna í atvinnulífinu okkar.Það sýndi sig best í hruninu að lítið var að treysta á 
útrás bankanna og útrásarvíkinganna  í verslun og öðru slíku. Sjávarútvegurinn 
átti stærsta þáttinn í að koma okkur uppúr kreppunni. Til hamingju sjómenn 
og fjölskyldur með sjómannadaginn.

Flott hjá Bjarna fjármálaráðherra
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur 
nú tilkynnt skattalækkanir á tekjuskatti. Hér er verið að færa 9-11 milljarða 
frá ríkinu til einstaklinga.

Þessu ber að fagna. Þetta mun koma sérlega vel út fyrir fólk með millitekjur. 
Ömurlegt er að hlusta á forystumenn vinstri flokkanna sem bölsótast út í þessar 
skattalækkanir. Það er þeirra eðli að vilja hirða sem mest af tekjum fólks til 
ríkisins og búa síðan til alls konar embætti og nefndir til að úthluta. Það hlýtur 
að vera best að einstaklingarnir sjálfi ráðstafi sínum tekjum.Til viðbótar á svo 
að afnema tolla á fötum og skóm. Það eykur hagsvöxtinn.

Um þetta segir Bjarni Benediktsson m.a. 

„Með skattabreytingunum erum við að sjá til þess að ráðstöfunartekjur um 
65% fullvinnandi launafólks aukist um 50 þúsund krónur eða meira á ári, 
en ráðstöfunartekjur launþega með meðaltekjur munu aukast um tæpar 100 
þúsund krónur á ári. Það munar um minna“.

„Afnám tolla á fötum og skóm mun vafalaust koma öllum fjölskyldum í 
landinu vel, það mun lækka verð og auka kaupmáttinn, og um leið vonumst 
við til þess að þetta verði til að styrkja verslun í landinu. Vel kemur til greina 
að huga að frekari tollabreytingum í því augnamiði“.

Móðgun við kjósendur.
Þingmenn Samfylkingar,Vinstri grænna,Bjartrar framtíðar og Píratar hafa að 
undanförnu sýnt almenningi algjöran dónaskap í störfum sínum á Alþingi. Það 
er hrein og bein móðgun við kjósendur hvernig þeir hafa hagað sér. Dögum 
saman töluðu þeir um fundarstjórn forseta Alþingis og fluttu fleiri hundruð 
ræður um það sama aftur og aftur. Tilgangurinn að reyna að koma í veg fyrir 
a vilji meirihluta Alþingis næði fram að ganga í virkjanamálum.

Nýja fólkið sem kom inná þing fyrir Vinstri græn,Bjarta framtíð og Píratab 
boðaði breytt vinnubrögð á Alþingi. Það átti að auka virðingu þingsins. Þessir 
þingmenn hafa svo sannarlega ekki gert það.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Fiskveiðar og fisk-
vinnsla undirstaða 
velferðar á Íslandi

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 18. júní 2015.NÆSTA BLAÐ

Nýr skólastjóri Gerðaskóla
Bæjarstjórn Garðs hefur sam-

þykkt samhljóða að ráða Jó-
hann Gísla Geirdal Gíslason í 

stöðu skólastjóra Gerðaskóla. 
Eftirtaldir sex umsækjendur sóttu 

um stöðuna, sem var auglýst laus til 
umsóknar fyrr í vor: 

Björg Baldursdóttir
Hlín Bolladóttir
Jóhann Gísli Geirdal Gíslason
Júlía Guðjónsdóttir
Lilja Dögg Friðriksdóttir
Ragnhildur Einarsdóttir

Fagna nýjum og breyttum reglum
Bæjaryfirvöld í Vogum hafa rætt 

og afgreitt endurskoðun reglna 
um mennta- og menningarsjóð. 

Bæjarráð samþykkir að leggja til 
að afrekssjóður íþróttamanna og 
menntasjóður verði sameinaður í 
einn sjóð, Mennta-, menningar- og 
afrekssjóð Sveitarfélagsins Voga. 
Bæjarstjóra falið að yfirfara og próf-
arkalesa drög að reglum sjóðsins, í 
samræmi við umræður á fundinum. 

Eftirfarandi bókun er lögð 
fram: Bæjarstjórn fagnar nýjum 
og breyttum reglum um Mennta, 

menningar- og afreksmannasjóð 
Sveitarfélagsins Voga þar sem helstu 
breytingar eru að auk þess að veita 
peningaviðurkenningar ungmennum 
sem klára hálft framhaldsskólanám 
verður nú einnig veittar peninga-
viðurkenningar þeim ungmennum 
í Vogum sem ljúka framhaldsskóla-
námi. Áfram verða peningaverðlaun 
veitt þremur efstu nemendum Stóru-
-Vogaskóla við útskrift auk þess sem 
veittar verða viðurkenningar fyrir 
framúrskarandi árangur í menn-
ingum og listum. 

Útskrift fyrstu Marel fiskvinnslu-
tækna frá Fisktækniskóla Íslands
Á miðvikudaginn 13. maí 

útskrifaðist fyrsti árgangur 
Marel vinnslutækna frá 

Fisktækniskóla Íslands. Þetta nám er 
tilsniðið að þörfum fiskvinnslunnar 
sem er sífellt að verða tæknivæddari 
með áherslu á framleiðslugæði og 
hámarksnýtingu hráefnis. Mik-
ill skortur er á fólki með ákveðna 
tækni-, hugbúnaðar- og vinnslu-
þekkingu í fiskiðnaði og svarar þetta 
nám kalli iðnaðarins. 

Námið skiptist í tvær annir, grunn-
nám á haustönn og sérhæft nám í 
Marel búnaði á vorönn. Hlutverk 
grunnámsins er byggja upp bak-
grunn nema til að hann eigi auð-
veldara með að tileinka sér tæknilegt 
efni sem kennt er nær eingöngu á 
Marel tæki og hugbúnað í húsa-
kynnum Marel. Kennt er í lotum þar 
sem farið er í ákveðna tækjaflokka, 
svo sem framleiðsluhugbúnað, vogir, 
snyrtilínur, skurðarvélar ofl. Í lok 
annarinnar er farið í vinnustaða-
greiningar og lagt fyrir lokaverk-
efni sem felst í að greina vinnsluferli 
valdra fiskvinnslufyrirtækja með það 
að markmiði að auka afköst, gæði og 
skilvirkni. 

Að loknu námi hafa menn góða 
innsýn í virkni tækja og hugbúnaðar 
í fiskvinnslu og geta sinnt ákveðnu 
fyrirbyggjandi viðhaldi ásamt því 
að geta sett upp einfalda staðlaða 
vinnslulykla í helstu Marel tækjum. 

Það voru 8 einstaklingar sem luku 
námi í þessum fyrsta áfanga. Nem-
endur komu frá ýmsum stöðum á 
landinu svo sem Reykjavík, Vest-
mannaeyjum, Sandgerði, Akranesi 
og Grindavík. Það var glaðhlakka-
legur hópur sem tók við prófskír-
teinum og minjagrip um námið í 
húsakynnum Marel ásamt sínum 
nánustu. Námið gefur þessum nem-
endum góða möguleika á að bæta 
enn frekar við sig þekkingu og þar 
með aukna möguleika á vinnumark-
aðnum. Innritun fyrir næsta vetur 
er þegar hafin hjá Fisktækniskóla 
Íslands en hámarksfjöldi verður tak-
markaður við 12 einstaklinga. 

Á föstudaginn 22. maí var útskrift 
í Kvikunni frá í Fisktækniskóla Ís-

lands. Nemendur hafa lokið grunn-
námi sem Fisktæknar. 

Fisktækniskóli Íslands býður upp á 
fjölbreytt nám í sjávarútvegi á fram-
haldsskólastigi. Námið er hagnýtt 
tveggja ára nám sem byggt er upp á 
eftirfarandi hátt önnur hver önn er 
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. 
Fiskvinnslulína: Nemendur læra um 
meðferð fisks, gæðakerfi, um vélar 
(td. Baader, Marel), tæki og búnað 
sem notaður er til að hámarka gæði 
og verðmæti fisks. Námið gefur 
möguleika á fjölbreyttum atvinnu-

tækifærum í vaxandi sjávarútvegi. 
Sjómennskulína: Nemendur læra 
m.a. vélavörslu, aflameðferð, veiði-
tækni, sjóvinnu og rekstur. Námið er 
tilvalið fyrir þá sem stefna á strand-
veiði eða huga að öðrum störfum á 
sjó. Fiskeldislína: Nemendur sérhæfa 
sig til almennra starfa í fiskeldi eða 
búa sig undir frekara nám hérlendis 
eða við samstarfsskóla okkar m.a. , 
í Noregi. Spennandi blanda bóklegs 
og verklegs náms. 

Margir góðir gestir mættu í út-
skriftina. Þar á meðal Vilhjálmur 
Árnason alþingismaður sem að hélt 
ræðu að þessu tilefni. Þarna voru 
einnig fjölskyldur nemenda auk 
kennara og annarra gesta. 
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Velheppnuð vorferð 
eldri Sjálfstæðismanna
Félagar í Sambandi eldri Sjálfstæð-

ismanna og Félag eldri Sjálfstæð-
ismanna á Suðurnesjum efndu 

til vorferðar nýlega þar sem farið var 
um Reykjanesið. Mjög góð þátttaka var 
í ferðinni. Orkuverið Jörð var skoðað 
þar sem Víðir Sveinn Jónsson kynn-
ingarstjóri HS Orku og Þorgrímur St. 
Árnason tóku á móti hópnum. 

Kvikan, Auðlinda-og menningarhús 

Grindavíkur var skoðað. Harðfiskverk-
unin Stjörnufiskur var skoðuð. Pétur 
Gíslason kynnti framleiðsluna. Gunnar 
Tómasson frá Þorbirni hf sagði frá 
því markverðasta þegar ekið var um 
Grindavík. 

Í Bláa lóninu voru helstu fram-
kvæmdir félagsins kynntar. 

þessi vorferð eldri Sjálfstæðismanna 
tókst með miklum ágætum. 

Vilhjálmur Árnason þingmaður og sonur hans Andri Steinn tóku á móti 
gestum í Kvikunni.

Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins flutti ávarp,sem eldri 
Sjálfstæðismenn kunnu vel að meta.

Eðvard Júlíusson og Magnea Guðmundsdóttir tóku vel á móti hópnum í Bláa 
lóninu.

Ellert Eiríksson og Jón Borgarson kunnu vel að meta Stjörnufiskinn hjá Pétri 
Gíslasyni.

Ánægðir formenn. Leifur ísaksson formaður Félags eldri Sjálfstæðismanna á 
Suðurnesjum og Halldór Blöndal formaður Samtaka eldri Sjálfstæðismanna.

Skólaslit hjá Krakka Akademia
Síðasta laugardag voru 18 pólskir 

nemendur að ljúka skólaárinu 
hjá Krakka Akademíunni. 

Þau eru til húsa að Hafnargötu 91 í 
Reykjanesbæ, þar sem Saga Akademia 
starfar. 

Daria Luczków stjórnar skóastarf-
inu en Agata Beben kennir. Nemendur 
stunda nám í pólsku, sínu móðurmáli. 
Þau byrjuðu í febrúar og mæta á laugar-
dögum. Það eru foreldrarnir sem sjá 
um að greiða kostnaðinn við námið. 

Nemendum er skipt í þrjá hópa. 7 
ára, 8 ára og 10-11 ára. 

Allir nemendur ætla að halda áfram 
næsta haust og byrjar kennslan í sept-
ember.

Orkuverið Jörð
Á ferð sinni um Reykjanesið 

skoðuðu eldri Sjálftsæðismenn 
Orkuverið Jörð og þótti það 

mikil upplifun. 
Hönnun og hugmyndafræði sýningar-

innar gengur út frá stóra hvelli og upp-
hafi sólkerfisins allt aftur til okkar tíma. 
Farið er meðal annars í gegnum uppfinn-
ingar sem breytt hafa lífi okkar til þess 
vegar sem það er í dag en það ætti að vera 
okkur öllum ljóst hversu mikilvægur 
þáttur orkan er í lífi okkar. Fjallað er 
um mismunandi orkunýtingu á jörðinni 
og hvaða möguleika við höfum á orku-

nýtingu bæði hér heima á Íslandi sem 
og annars staðar í heiminum. Nokkur 
sýnishorn eru á staðnum en segja má 
að jarðvarmavirkjunin sjálf sé eitt það 
stærsta. Sýningin er að nokkrum hluta 
gagnvirk og geta gestir því tekið virkan 
þátt í henni. Á spjöldum og gagnvirkum 
skjám er að finna ógrynni upplýsinga 
um orku, plánetur og himingeiminn. 
Nokkur gagnvirk tæki er að finna á sýn-
ingunni þar á meðal jarðskjálftahermir 
þar sem sýningargestir geta upplifað 
raunverulega jarðskjálfta á mismunandi 
richterskala. 

Fagna hug-
mynd Árna
Á síðasta fundi FRæðsluráðs 

Reykjanesbæjar var rætt 
um samstarf um öndveg-

isskóla að Ásbrú 
Árni Sigfússon kynnir verkefnið
Árni Sigfússon gerði grein fyrir 

verkefni um öndvegisskóla að 
Ásbrú. Þetta er tveggja ára sam-
vinnuverkefni um uppbyggingu 
nýsköpunarsamfélags með skóla-
samfélaginu á Ásbrú. Fræðsluráð 
fagnar hugmyndinni og samþykkir 
að fara af stað með hana.

Breytingar á 
reglum um 
fjárhagsaðstoð
Á fundi bæjarráðs 
Grindavíkur nýlega 
var m.a. bókað: 

Félagsmálanefnd hefur lýst 
áhyggjum sínum yfir því hversu 

mikill fjöldi ungs fólks var á fjár-
hagsaðstoð sl. ár, jafnvel í marga 
mánuði samfellt. Nefndin telur 
brýnt að ungu fólki á fjárhagsaðstoð í 
sveitarfélaginu standi til boða úrræði 
sem efla virkni þeirra og auka vald-
eflingu þess. Í því sambandi mætti 
líta til þess að veitt yrði uppbót á 
framfærslu út frá þátttöku í virkni-
verkefnum eða beita skilyrðingum 
þegar það ætti við. Nefndin hefur 
falið starfsfólki félagsþjónstu að 
leggja fram tillögur um breytingu 
á reglum um fjárhagsaðstoð til að 
mæta framangreindum sjónar-
miðum. Tillögurnar skulu liggja 
fyrir eigi síðar en 1. september nk. 

Bæjarráð tekur undir tillögu 
nefndarinnar. 

Auglýsingasíminn er 578 1190



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
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

Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga. Margir litir í boði.

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

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

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
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Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu
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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
Nettur en samt sterkbyggður svefnsófi frá Calia á Ítalíu.
Góðar dýnur í breiddunum 120-140-160cm. 
Fjölmargir litir í tauáklæðum, ásamt leðurútfærslum.

Calia svefnsófi
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lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott
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Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegsráðherra:

Sæmd er hverri þjóð 
að eiga sægarpa enn
Sjómannadagurinn mun fyrst 

hafa verið haldin hátíðlegur 
1938, annan í hvítasunnu. 

Má lesa um hátíðahöld sjómanna í 
blöðum þess tíma. Það dylst engum 
við þann lestur að hetjur hafsins nutu 
virðingar. Sjómenn sem látist höfðu í 
baráttunni fyrir „… bættum högum 
þjóðar vorrar“ var jafnað til þjóðhetja. 
Ég hygg að sjómenn njóti virðingar í 
samfélaginu í dag, þótt oft megi annað 
ráða af almennri umræðu um sjáv-
arútveginn í heild. Í þeim efnum er 

ekki við sjómenn að sakast. En nóg 
um það. 

Íslendingar hafa verið svo lánsamir 
að hafa náð tökum á sinni sjósókn, 
fiskistofnar hér við land eru sjálfbærir, 
íslenskur fiskur er úrvalsvara sem hátt 
verð fæst fyrir á erlendum markaði 
og síðast en ekki síst; íslenskur sjáv-
arútvegur greiðir háar upphæðir til 
ríkisins, en er ekki á framfæri hins 
opinbera eins og víða finnast dæmi 
um. Því er freistandi að spyrja hvort 
ekkert hafi verið gert hér rétt og verið 

sé að endurtaka sömu mistökin aftur 
og aftur? Í ljósi stöðu sjávarútvegsins 
er skýrt í mínum huga að við erum 
að gera hlutina með réttum hætti sem 
tryggir sjálfbærni og arðsemi. En að 
veiða fisk úr sjó og koma á markað 
gerist ekki síst fyrir tilstilli sjómanna. 
Fiskurinn er veiddur, verkaður og 
seldur af fólki sem kann til verka. Það 
er ekki þannig að hver sem er getur 
farið á sjó og tryggt sömu verðmæti 
fyrir land og þjóð, og þið sjómenn 
gerið. Kunnátta skiptir máli, reynsla 
skiptir máli, dugnaður skiptir máli. 
Allt eru þetta eiginleikar sem íslenskir 
sjómenn eru gæddir. Verulegur hluti 
fjöreggs þjóðarinnar er daglega í ykkar 
höndum. Þótt ýmislegt annað hafi 
rekið á fjörur þjóðarbúsins á undan-

förnum árum og ætlað er að standa 
undir efnahagslegri hagsæld, hefur 
sjávarútvegurinn verið ein meginstoð 
hagsældar hér landi um langa hríð. Og 

allt er í heiminum hverfult; ferðamenn 
geta miss áhugann á Íslandi, kannski 
verður álið ekki málið í framtíðinni, 
en fiskurinn hefur svamlað hér um 
ómunatíð og fólk þarf mat; prótín. 
Svo mikið vitum við. Þjóðin hefur 
treyst á þolgæði sjómanna og allra 
sem næstir þeim standa og mun gera 
það áfram. Ég tel að það verði best 
gert með því að byggja áfram á því 
fyrirkomulagi sem við höfum haft við 
veiðar og vinnslu. Það fyrirkomulag 
tryggir arðsemi veiða og vinnslu til 
hagsbóta fyrir alla sem hér á landi 
búa. Að sjálfsögðu er kerfið ekki hafið 
yfir gagnrýni og sjálfsagt að sníða af 
vankanta, en kollsteypur munu koma 
niður á sameiginlegum hagsmunum; 
einnig hagsmunum sjómanna

Minningarorð um merkiskonu:

Guðrún Rannveig Pétursdóttir
Guðrún Rannveig Pétursdóttir 

eða Bíbí eins og hún var oftast 
kölluð lést 19. maí s.l. Hún var fædd í 
Vestmannaeyjum þann 10. desember 
1939. Bíbí var kennd við Kirkjubæ í 
Vestammaneyjum. Hún bjó í Vest-
mannaeyjum en varð eins og aðrir 
Eyjamenn að yfirgefa bæinn í eldgos-
inu 1973. Leiðin lá í Garðinn, þar sem 
hún bjó allar götur síðan. 

Ég þekkti ágætlega til Bíbíar og 
hennar fólks í Eyjum enda vorum við 
náskyld. Þegar leið mín lá í Garðinn 
árið 1990 tók hún og annað frændfólk 
mitt vel á móti nýjum sveitarstjóra og 
fjölskyldu minni. 

Bíbí vann á Pósthúsinu í Garði. 
Árin mín í Garðinum sem sveitar-
stjóri og síðar bæjarstjóri voru 16. Alla 

virka daga sótti ég póstinn til Bíbíar 
og áttum við þá gott spjall saman. Við 
ræddum um stöðu mála í Garðinum 
en oft leitaði spjallið á gamlar slóðir 
í Eyjum, en þar þekktum við margt 
fólk. 

Bíbí var alveg einstaklega þægileg 
í alla staði. Hún var mjög létt, þannig 
að það var ánægjulegt að vera í hennar 
návist. Hún var mikil félagsmálakona 
og starfaði í gegnum árin mikið fyrir 
Slysavarnardeildina Unu. Hún sat í 
barnaverndarnefnd 

og gegndi þar formennsku af mikilli 
trúmennsku. Auðvitað þurftum við 
oft að ræða þau mál. Á þessum árum 
kom það í hlut félagasamtaka að sjá 
um 17. júní hátíðahöld, þrettánda-
gleði að ógleymdum sjómannadegi. 

Allt þetta leysti Bíbí af mikilli sam-
viskusemi. 

Bíbí fann sig vel í samfélaginu í 
Garði. Samferðaólk hennar í gegnum 
tíðina minnist hennar sem einstakrar 
konu, sem ávallt vann sín störf með 
bros á vör. Samfélagið í Garðinum á 
henni mikið að þakka. 

Sigurður Jónsson

Spiluðu fyrir eldri borgara
Þau gerðu lukku nemendur úr Tónlistaskóla Reykjanesbæjar þegar þau 
mættu einn föstudaginn og spiluðu fyrir gesti. Alexandra Pitak kennari 
stjórnaði.

Guðrún Anna Jónsdóttir og Edda Karlsdóttir.

Marta Alda Pitak.

Vogahraðferð Ásgeirs
Reykjanes leit aðeins á einn af 

föstudagspistlum Ásgeirs Ei-
ríkssonar bæjarstjóra í Vogum. 

Þar fjallar hann m.a. um

Fjárhagsáætlun 2016
Bæjarstjórnin í Vogum hefur nú hafið 
undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar 
fyrir næsta ár. Að þessu sinni er óvenju 
snemma lagt af stað í fjárhagsáætlun-
argerðina, yfirleitt fer sú vinna fram 
á haustin. Tilgangurinn með því að 

byrja nú í sumarbyrjun er ekki síst sá 
að bæjarstjórn móti þegar í upphafi 
stefnu og ákvarði ýmis fjárhagsleg 
markmið fyrir starfsemina næstu árin. 

Gatnaframkvæmdir  
hafnar
Byrjað er á framkvæmdum við 
endurgerð Aragerðis milli Tjarnar-
götu og Ægisgötu. Að auki verður 
ráðist í endurnýjun brunahana við 
Hafnargötu, sem og gerð göngustígs 

að skógræktarsvæðinu við Háabjalla, 
um undirgöng undir Reykjanesbraut. 
Ráðgert er að þessum framkvæmdum 
öllum verði lokið fyrir lok júní-
mánuðar. 

Fjölbreytt fuglalíf
Það er ánægjulegt að fylgjast með 
fjölbreyttu fuglalífi á Vogatjörn og í 
hólmanum,sannarlega eru það vor-og 
sumarboðar skrifar Ásgeir bæjarstjóri 
að lokum.
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Hvaða þýðingu hafa fiskveiðar og 
fiskvinnsla fyrir þitt sveitarfélag ?
Reykjanes leitaði til bæjarstjóra sveitarfélaga á Suðurnesjum og bað þá um að svara ofanritaðri spurningu

Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri Reykjanesbæjar:

Sjávarútvegur og
fiskvinnsla hefur 
mikla þýðingu
Útgerð og fiskvinnsla er 

mikilvæg atvinnugrein 
í Reykjanesbæ og voru 

forsenda aukinnar byggðar í Keflavík 
og Njarðvík upp frá 1900 - 1980. Mik-
ilvægi útgerðar og fiskvinnslu fyrir 
Reykjanesbæ hefur verið að aukast á 
ný síðust ár með auknum lönduðum 
afla og starfa við sjávarútveg í 
Reykjanesbæ. Um sumarmánuðina 
er mikið landað af makríl til vinnslu 
og bræðslu. Mikilvægi flotvörpu og 
handfæraveiða á makríl hefur aukist 
á sumrin og hefur fjöldi starfa auk-
ist við veiðar og vinnslu. En togarar 
og uppsjávarskip hafa verið að landa 
makríl til vinnslu í Reykjanesbæ og 
til mjölframleiðslu hjá Síldarvinnsl-
unni í Helguvík. Hinar frjálsu veiðar 
smábáta á makríl sem veiddur er á 
handfæri hefur verið nýjung og sett 
svip sinn á hafnir Reykjanesbæjar 
frá júlí til september síðustu árin og 
hefur það skilað sér í aukinni vinnslu 
í sveitarfélaginu. Meðal annars má 
nefna að árið 2014 var útbúin flokk-
unarstöð fyrir makríl í Helguvík, sem 
síðan er frystur hjá Saltver ehf. við 
Njarðvíkurhöfn. Einnig var gerður 
hér út rækjubátur sem veiddi rækju 
við Eldey og Kollaál . Tveir bátar sem 
veiða Sæbjúgur með plóg í Faxaflóa. 

Á haustin byrja síðan dragnóta-
bátar gera út frá Reykjaneshöfn og 
netabátarnir byrja að veiða þorsk við 
byrjun nýs fiskveiðiárs, um 6 neta-

bátar landa hér, þar eru helstir Maron, 
Erling, Grímsnes, Keilir, Gunnar Há-
mundason, Happasæll ofl. Einnig 
hefur orðið aukning á löndunum 
togaranna Sóleyju Sigurjóns og Berg-
línar í eigu Nesfisks ehf. á síðasta ári, 
en aflinn af þeim er unnin að mestu í 
fiskvinnslu Nesfisks í Garði. 

Uppbygging Helguvíkurhafnar 
með 150 m. viðlegukanti á árunum 
1994 til 1995 var upphaf að fiski-
mjölsverksmiðju í Helguvík auk 
þess iðnaðar sem er að byggjast upp 
á svæðinu. 

Í febrúar til apríl ár hvert hafa upp-
sjávarskip landað loðnu til vinnslu 
og bræðslu í Helguvík, en fiski-
mjölsverksmiðja Síldarvinnslunnar 
er staðsett í Helguvík og er sú eina á 
Suðurnesjum, en þar er einnig loðn-
uflokkun og hrognavinnsla Helgu-
víkurmjöls, sem vinnur loðnuhrogn 
og loðnu sem síðan er fryst hjá Salt-
veri ehf. við Njarðvíkurhöfn. Síldar-
vinnslan í Helguvík vinnur verðmætt 
fiskimjöl og lýsi til útflutnings, sem og 
loðnuhrogn sem seld eru til Japans. 

Saltfiskvinnsla Happa ehf, Saltvers 
ehf og HSS Fiskverkunar vinna verð-
mætan saltfisk til útflutnings. Afa-
fiskur ehf , KEJ ehf og Alda Harð-
fiskur vinna harðfisk í bæjarfélaginu. 

Royal Iceland sem staðsett er við 
Njarðvíkurhöfn vinnur hægæðavöru 
úr hrognum. 

Einnig slægingarþjónustur og verk-

anir fyrir ferskan fisk til útflutnings 
s.s. Slæging ehf, Fiskflök ehf, Ís-
ver ehf, Unifar ehf, Flugfiskur ehf, 
Humarsalan og Blámar ehf ofl. 

Fiskeldi í bæjarfélaginu eru helst 
Stofnfiskur og Stolt Seafarm á 
Reykjanesi, sem og ræktun Íslands-
skeljar á ferskri bláskel. 

Fiskþurrkun Haustaks ehf og 
Háteigs er á Reykjanesi, en mest af 
þurrkuðum fiski er til útflutnings 
til Nígeríu. Fullvinnsla úr hausum, 
slógi og beinum er einnig unninn 
á Reykjanesi hjá Codland. Mikið 
þróunarstarf Codlands mun skila 
miklum verðmætum og tækni-
störfum á Suðurnesjum. 

Sjávarútvegur og fiskvinnsla hefur 
því mikla þýðingu fyrir Reykjanesbæ 
í formi hafnargjalda og útsvarstekna. 
Nálægð bæjarins við alþjóðaflugvöll-
inn mun áfram verða aðdráttarafl 
fyrir fiskvinnsluna í Reykjanesbæ. 
Reykjanesbær mun áfram stuðla að 
góðum skilyrðum fyrir útgerð með 
góðum höfnum og aðstöðu fyrir 
fiskvinnsluna, og þannig skapa fjöl-
þætta flóru atvinnutækifæra innan 
sveitarfélagsins, auk þjónustustarfa 
tengdum flugvellinum og þeirra 
iðnaðar- og tæknistarfa sem eru að 
skapast í Helguvík. 

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri Grindavíkur:

Einn mesti sjávar-
útvegsbær landsins
Grindavík er einn mesti sjáv-

arútvegsbær landsins og 
hefur verið í áratugi. Út-

flutningsverðmæti sjávarafurða úr 
Grindavík eru rúmir 20 milljarðar 
króna árlega, sem lætur nærri að vera 
1% af vergri landsframleiðslu. Stutta 
svarið við spurningunni er í raun, ef 
ekki væri fyrir veiðar og vinnslu, þá 
væri lítil byggð í Grindavík. Sjávar-
útvegur í Grindavík skapar um 800 
bein störf, flest þeirra við veiðar og 
vinnslu. Undanfarin ár hefur störfum 
í sjávarútvegi við annað en veiðar og 
vinnslu fjölgað talsvert. Þróunarver-
kefnið Codland miðar einmitt að því 
að bæta nýtingu sjávarfangs og auka 
fjölbreytileika í störfum. 

Í Auðlindastefnu Grindavíkurbæjar 
er mörkuð sú stefna að vera áfram í 
fremstu röð í sjávarútvegi og mat-
vælaframleiðslu. 

Ólafur Þór Ólafsson forseti bæjarstjórnar Sandgerðis:

Sjávarútvegurinn
er burðarstykkið
Eins og nánast allir þéttbýlis-

staðir við sjávarsíðuna á Ís-
landi byggðist Sandgerði upp 

í kringum sjósókn. Sjávarútvegur og 
fiskvinnsla hefur verið burðarstykkið í 
atvinnulífi bæjarins í gegnum árin og er 
það enn. Atvinnulífið í Sandgerði hefur 
vissulega tekið breytingum í gegnum 
árin og þó það sé í dag fjölbreyttara 
en áður var er sjávarútvegurinn enn 
lífæð byggðarinnar. Það eru ekkert svo 
mörg ár síðan Sandgerði var klassískt 
útgerðarpláss þar sem eitt stórt fyrir-
tæki bar höfuð og herðar yfir aðra bæði 
í útgerð og vinnslu. Það var vissulega 
áfall þegar það breyttist og kvótinn 

var að mestu leyti seldur í burtu. Ég 
myndi þó segja að í dag værum við 
Sandgerðingar að mestu búnir að jafna 
okkur á því en vissulega er útlit bæði 
útgerðar og vinnslu öðruvísi en var 
áður. Í dag er Sandgerðishöfn ein sú 
líflegasta á landinu og sem merki um 
það þá var fjöldi landana hvergi meiri 
á landinu á árinu 2014. Þá eru í Sand-
gerði mörg öflug fiskvinnslufyrirtæki 
sem framleiða og selja hágæðavöru 
enda viljum við Sandgerðingar meina 
að það sé hvergi betra að vera með 
slíkan rekstur. Það má því ljóst vera 
að sjávarútvegur er enn í dag jafn mik-
ilvægur Sandgerðingum og hann var 

fyrir rúmlega 100 árum þegar vélbáta-
útgerð hófst og ég vænti þess að hann 
verði ekki síður mikilvægur næstu 
100 árin. Í mínum huga er sjómanna-
dagurinn einn af stóru hátíðardögum 
ársins og ég vil nota þetta tækifæri til 
að óska sjómönnum og öllum þeim 
sem vinna við sjávarútveg til hamingju 
með daginn. 

Magnús Stefánsson, bæjarstjóri Garði:

Fiskveiðar hafa 
mikla þýðingu 
fyrir sveitarfélagið
Fiskveiðar og fiskvinnsla hafa 

alla tíð haft mikla þýðingu 
fyrir Garðinn, enda var Garður 

öldum saman einn helsti útgerðar og 
fiskvinnslustaður á Íslandi. Nálægðin 
við gjöful fiskimið í Garðsjónum 
skammt undan ströndinni skipti þar 
sköpum og þannig þróaðist útgerð og 
fiskvinnsla í Garði um mjög langan 
tíma langt fram eftir öldum. 

Sveitarfélagið Garður hefur þannig 
meira og minna byggst upp vegna sjáv-
arútvegs. Í seinni tíð hefur ekki verið 
rekin fiskihöfn í Garði, en engu að síður 
eru öflugar útgerðir í sveitarfélaginu 
og floti fiskiskipa hefur heimilisfesti 
í Garði. Nokkur fjöldi sjómanna eru 
búsettir í Garði og því hafa fiskveiðar 
mikla þýðingu fyrir sveitarfélagið og 
því felast miklir hagsmunir í því að 
útgerð og fiskveiðar gangi vel. 

Á sama hátt hefur fiskvinnsla mikla 
þýðingu fyrir sveitarfélagið. Eitt öflug-
asta og myndarlegasta sjávarútvegsfyr-
irtæki á Suðurnesjum, Nesfiskur rekur 
auk myndarlegrar útgerðar afkasta-
mikla fiskvinnslu í Garði og auk þess 
eru nokkur minni vinnslufyrirtæki 
með vel rekna starfsemi í sveitarfé-
laginu. Það er því stór hluti íbúa í Garði 
sem starfa við fiskveiðar og fiskvinnslu 
og þar af leiðir að margar fjölskyldur í 
sveitarfélaginu byggja lífsafkomu sína 
á sjávarútvegi. 

Það eru því afar mikilvægir hags-
munir, bæði fyrir viðkomandi einstak-
linga, fjölskyldur og fyrirtæki, en ekki 
síður fyrir sveitarfélagið í heild að sjáv-
arútvegurinn gangi vel. Að því leyti 
voru ánægjuleg og mikilvæg tíðindi 
sem bárust af stofnmælingum HAFRÓ 
í vor, þar sem fram kom að þroskstofn-
inn væri orðinn af þeirri stærð að 
vænta megi aukinna aflaheimilda. Ekki 
aðeins þorskurinn, heldur séu jákvæð 
teikn um ástand annarra fiskistofna. 
Það skiptir mjög miklu máli og hefur 
mikla þýðingu fyrir fólk og fyrirtæki 
sem starfa að sjávarútvegi, en ekki síður 
fyrir fjölmörg sveitarfélög þar sem sjáv-
arútvegur er burðarás í atvinnulífinu. 
Þessi staða sem við blasir nú hefur því 
mikla þýðingu fyrir Garðinn. 
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Á sjónum í 38 ár
Jónas Ragnar Franzson var 38 ár á 

sjónum lengst af sem stýrimaður eða 
skipstjóri eða 33 ár. 

Reykjanes hitti Jónas á dögunum og 
fékk hann í stutt spjall. Já, ég var á ýmsum 
skipum. Í 12 ár var ég með Geir Goða. 
Hjá Miðnesi var ég í 33 ár. 

Ég byrjaði segir Jónas með þorgeir 
GK á síld eitt haust. Síðan var ég með 
ný skip Hörpu og Gígju. Já, og svo var 
ég stýrimaður hjá Árna Gíslasyni rifjar 
Jónas upp. 

Ég spyr Jónas á hvaða veiðum hann 
hafi mest verið. Blessaður vertu segir 
hann, ég var á alls konar veiðum nefndu 
það bara, humar, línu, netum, síldveiðum 
og togveiðum. 

Jónas hugsar aðeins, ég var á Jörundi 
með Sigurjóni Einarssyni en hann varð 
svo fyrsti forstjóri DAS. 

Nú hlýtur ýmislegt að hafa komið 
uppá á svo löngum tíma. Já, ég man 
þegar Eldey sökk. Við náðum að taka alla 
mennina í bátinn. það voru 11 menn . Við 
fórum með þá til Norðfjarðar. Það eru 50 
ár síðan þetta gerðist. (22. október 1965)

Hvað finnst þér um stöðuna í dag? Er 
hún öðruvísi? Já, svei mér þá. Nú ræður 
útgerðin hvað þú veiðir og hvað þú gerir. 

Jú svo minnist maður áranna á 
síldinni. Frá 1975 til 1990 veiddi ég alla 
síld fyrir Miðnes. Síldin var inn á fjörðum 
í 10 ár. Mest af síldinni var farið með til 
Sandgerðis, en báturinn tók 140 tonn. 

Já, og svo minnist ég skemmtilegra ára 
frá 1959-1961. Þá var ég í Vestmanna-
eyjum á Ver og Þórunni. Ég hef aldrei 
þénað eins mikið og þá. 

Jú, auðvitað var þetta oft erfitt sagði 
Jónas að lokum um leið og ég þakka 
þessum merka sjómanni fyrir spjallið.

S.J.

Sjóarinn síkáti fyrst og 
fremst fjölskylduhátíð
„Sjóarinn síkáti“ er orðinn fastur 

liður í hátíðahöldum landsmanna 
á sjómannadaginn. Í Grindavík 

er mikill metnaður fyrir þessum há-
tíðahöldum enda sjávarútvegur aðal-
atvinnuvegurinn í Grindavík. 

Reykjanes heyrði aðeins í Þorsteini 
Gunnarssyni sviðsstjóra frístunda- og 
menningarsviðs hjá Grindavíkurbæ en 
Sjóarinn síkáti fer fram 5. -7. júní n.k. 
- Hvenær voru hátíðahöldin fyrst 
haldin undir nafninu“Sjóarinn síkáti“ ? 
Samkvæmt frétt í Morgunblaðinu frá 
1996 var Sjóarinn síkáti fyrst haldinn 
hátíðlegur í Grindavík sjómannadags-
helgina 1996 og var kallað sjómanna- 
og saltfiskævintýri og einnig var notað 
nafnið ferðamannahátíð í frétt um 
hátíðina. Kristinn Benediktsson var 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Síð-
ustu sjö árin hefur Grindavíkurbær 
haldið utan um framkvæmdina í sam-
starfi við Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur. Sjávarúvegsfyrirtæki 
og aðilar í verslun og þjónustu leggja 
einnig sitt af mörkum. Allir hafa sam-
eiginlegt markmið, að halda glæsi-
lega sjómannadagshelgi til heiðurs 
íslenska sjómanninum og fjölskyldu 
hans. Grindavík er sjávarúvegsbær 
í fremstu röð hér á landi og því við 
hæfi að við höldum hátíð sem tengist 
sjómennskunni undir yfirskriftinni 
Sjóarinn síkáti. En að sjálfsögðu hefur 
sjómannadagurinn verið haldinn há-
tíðlegur í Grindavík um áratuga skeið 
og er enn, hann er að sjálfsögðu órjúf-
anlegur hluti af Sjóaranum síkáta. 
- Nánast öll sveitarfélög landsins eru 
með bæjarhátíðir einhvern tíma ársins. 
Er “Sjóarinn síkáti“ bæjarhátíð? 

Í mínum huga er engin spurning 
að þetta er bæjarhátíð okkar Grind-
víkinga en við bjóðum alla gesti vel-
komna. Í raun má segja að þetta sé 

fyrsta bæjarhátíð sumarsins á lands-
vísu. Búið er að byggja hátíðina skyn-
samlega upp. Fyrir sjö árum gerðum 
við breytingar sem hafa skilað sér vel. 
Við vildum auka þátttöku heimafólks-
ins á sínum tíma og jafnframt fá góða 
gesti í bæinn þessa helgi sem er orðin 
að eins konar grindvísku ættarmóti 
með tilheyrandi gestum sem hafa 
verið til mikillar fyrirmyndar. Með 
því að fá heimafólk til að skreyta bæ-
inn og skipta honum upp í litahverfi 
varð í raun algjör sprenging í þátt-
töku Grindvíkinga. Föstudagskvöldið 
hefur fest í sessi með skrúðgöngu og 
skemmtilegu bryggjuballi og svo er 
líf og fjör alla helgina með tónlist, 
skemmtiatriðum, listviðburðum og 
uppákomum þar sem við leggjum upp 
úr fjölbreyttri fjölskyldudagskrá alla 
helgina sem nær hámarki á sunnu-
deginum, sjálfum sjómannadeginum. 
Það besta við þessa bæjarhátíð okkar 
Grindvíkinga að mínu mati er hversu 
margir koma að henni og bjóða upp 
á fjölbreytta og skemmtilega viðburði 
til heiðurs íslenska sjómanninum og 
fjölskyldu hans
- Hvernig er þátttaka í hátíða-
höldunum, eru þetta eingöngu 

heimamenn eða fáið þið fjölda gesta 
úr öðrum sveitarfélögum? 

Við fáum fjöldan allan af gestum 
úr öðrum sveitarfélögum, aðllega frá 
Suðurnesjum en einnig frá höfuð-
borgarsvæðinu og víðar. Um 20 til 
25 þúsund gestir hafa verið á hátíðinni 
undanfarin ár. Á sama tíma og hefð-
bundin hátíðarhöld sjómannadagsins 
hafa víða verið lögð niður undanfarin 
ár hafa Grindvíkingar tekið þá stefnu 
af efla Sjóarann síkáta enn frekar enda 
Grindavík einn öflugasti sjávarút-
vegsbær landsins. Mikið er lagt upp 
úr því að Sjóarinn síkáti er fyrst og 
fremst fjölskylduhátíð þar sem fjöl-
breytnin er í fyrirrúmi en tónlistin 
skipar stóran sess á hátíðinni. Margir 
af fremstu listamönnum þjóðarinnar 
koma fram á Sjóaranum síkáta að 
þessu sinni. 
- Verður eitthvað sérstakt á dagskránni 
í ár? 
Sjóarinn síkáti verður með ýmsar 
nýjungar í ár. Má þar nefna Skon-
rokkstónleika á laugardagskvöldinu 
í íþróttahúsinu, fiskasafn með lif-
andi sjávardýrum í fiskabúrum á 
bryggjukantinum við hátíðarsviðið 
á sjómannadeginum, keppnin sterk-
asti Víkingur heims með 8 útlenda 
keppendur, körfuboltamót fyrir yngri 
iðkendur, leiktæki verða nú einnig á 
bryggjuballinu á föstudagskvöldinu, 
Sjóara síkáta hlaupið og síðdegistón-
leika á hátíðarsviðinu. Þá verða Vísis-
systkinin með minningartónleika um 
Palla og Möggu í Grindavíkurkirkju 
auk þess sem í tilefni af 50 ára afmæli 
Vísis er bæjarbúum og gestum Sjóar-
ans síkáta boðið að skoða fiskvinnslur 
fyrirtækisins undir leiðsögn eigenda. 
Sjóarinn síkáti verður 5. -7. júní n.k. 
Dagskrá Sjóarans síkáta má sjá í heild 
sinni á www.sjoarinnsikati.is

Jónas Franzson.

Saga saltfiskverkunar
Að sjálfsögðu skoðuðu eldri 

Sjálfstæðismenn hið merka 
safn um saltfiskverkun sem 

staðsett er í Kvikunni í Grindavík. 
Í glæsilegu 650 fm sýningarrými 

er sviðsett ferðalag í gegnum tímann, 
saga saltfiskverkunar frá upphafi 
rakin í tímaröð til þeirra daga er vél-
tækni leysir mannshöndina af hómi. 
Ferðalangur fær á tilfinninguna að 

hann sé staddur í litlu sjávarþorpi frá 
1930. Hönnuður sýningar er Björn 
G. Björnsson. 

Saltfisksetur Íslands er byggt 2003. 
Húsið er 1250 fm og skiptist í 650 fm 
sýningarrými,320 fm listsýningarsal 
og 280 fm móttökusal. Í Saltfisksetrinu 
er rekin upplýsingamiðstöð Grinda-
víkur ásamt minjagripaverslun og 
kaffiteríu. 

Sigurvon fær styrk
Á fundi bæjarstjórnar Sandgerðis 

5. maí s.l. var eftirfarandi af-
greitt. Bæjarráð leggur til við bæjar-
stjórn að Björgunarsveitinni Sigurvon 

verði veittur styrkur að upphæð kr. 
876.807, -. 

Bæjarstjórn staðfestir tillögu bæj-
arráðs samhljóða. 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

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

2x10
Þór

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

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

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

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

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

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

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

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

10 4.  Júní  2015

Gamli báturinn
Á dögunum sýndi Grímur 

Karlsson mér nokkur 
líkön af gömlum bátum. 

Reykjanes segir hér frá einum. Það er 
Hjalteyri EA 105. Þessi bátur fannst á 
reki fyrir Norðurlandi fullur af timbri 
en mannlaus. Talið að báturinn hafi 
verið byggður í Svíþjóð, en ekkert 

frekar er vitað um ferðir skipsins. 
Stærð bátsins var 50 rúmlestir. Bátur-
inn bar nokkur nöfn á sínum líftíma. 
Þetta var feyknalega dugleg fleyta. 
M.a. var báturinn mikið í flutningum 
og hét þá Ottó. 

Ef einhver hefur frekari upplýs-
ingar um bátinn væri það vel þegið.

Mikill fjöldi fiskitegunda í aflanum
Mai mánuður að enda kominn. Þó 

svo að dagatalið segi að komið 
sé sumar þá eru nú hitamælarnir ekki 
að sýna það, ansi kalt hefur verið og 
svo kalt að gróður hefur lítið sem ekk-
ert tekið við sér.  Sjómenn á bátum frá 
suðurnesjunum hafa lítið látið þessa 
kuldatíð á sig fá og róið þegar að færi 
hefur gefið til.

Þónokkrir bátar eru komnir á veiðar 
milli landa og Vestmannaeyja og jafn-
vel alla leið til Hornafjarðar.  Örn GK 
hefur verið að landa á Hornafirði og 
hefur landað samtals 175 tonnum í 12 
róðrum á dragnót. Þar af hefur verið 
landað á Hornafirði 27 tonn í einni 
löndun þar.  Benni Sæm GK hefur 
landað 116 tonn í 11 og mest 15 tonn 
í Sandgerði .  Sigurfari GK 86 tonn í 6 
róðum og þar af mest 38 tonn i einni 
löndun sem landað var í Þorlákshöfn.  
Samtals landaði Sigurfari GK 55 tonn í 
2 róðrum í Þorlákshöfn.  Siggi Bjarna 
GK er með 75 tn í 7 og þar af 37 tonn 
landað í Þorlákshöfn. Arnþór GK 72 

tonn í 5 og þar af 50 tonn landað í Þor-
lákshöfn og svo landaði báturinn líka 
á Hornafirði enn fullar aflatölur voru 
ekki komnar inn þegar þessi pistill er 
skrifaður.

Þess má geta í sambandi við þessar 
landanir Nesfiskbátanna að þá fylgir 
þessu nokkur fiskflutningum því að 
allur aflinn af Nesfisksbátunum eru 

ekið til vinnslu til Garðs.  Og talandi 
um Nesfisk þá má nefna að Sóley 
Sigurjóns GK hefur landað 175 tn í 
5 á rækju.  Af því er rækja 109 tonn.  
Berglín GK er með 125 tn í 4 og þar 
af er rækja 63 tonn.  

Stóru línubátarnir hafa fiskað ágæt-
lega enn mikill fjöldi fiskitegunda er í 
aflanum hjá þeim.  t.d hjá Kristínu GK 

sem hefur landað 435 tonn í 5 þá eru 
19 tegundir af fiski í aflanum, t.d 85 tn 
af keilu, 118 tonn af löngu og 70 tonn 
af þorski.  Páll Jónsson GK er með 309 
tonn í 5, Jóhanna Gísladóttir GK 290 
tn í 4, Fjölnir GK 288 tn í 4, Sighvatur 
GK 283 tn í 4.  

Af minni línubátunum þá er Hafdís 
SU með 169 tn í 18, landað að mestu í 
Sandgerði.  Gulltoppur GK 114 tn í 14, 
Guðbjörg GK 104 tn í 18 enn báturinn 
er kominn til Siglufjarðar, Dóri GK 
94 tn í 19, Auður Vésteins SU 78 tn 
í 12, Guðmundur á Hópi GK 73 tn í 
9, Gísli Súrsson GK 65 tní 10 og Óli á 
Stað GK 61 tn í 10. Þórkatla GK 80 tn 
í 15, Von GK 73 tn í 12, Bergur Vigfús 
GK 70 tn í 12.

Netabátarnir hafa fiskað ansi vel af 
löngu sem þeir hafa veitt austan við 
þorlákshöfn.  Grímsnes GK hefur 
landað 174 tn í 14 róðrum og mest 28 
tonn í róðri.  Af því er langa 59 tonn.  
Svo til öllum þessum afla hefur verið 
landað í Þorlákshöfn.  Maron GK er 

með 98 tn í 11 og mest 21 tonn í róðri.  
Langa er 32 tonn af aflanum.  Öllu 
landað í Þorlákshöfn.  Askur GK 40 tn 
í 11, allt þorskur.  Gunnar Hámundars-
son GK 35 tn í 11 og Hraunsvík GK 
14 tn í 6.

Frystitogarinn Baldvin Njálsson GK 
landaði risalöndun núna í byrjun mai 
735 tonn og kom svo aftur núna seinni 
hluta af maí og hefur því landað sam-
tals 1073 tonn í tveimur löndunum .  

Gísli R.

Aflafréttir

Óska eftir forvarnar-
fræðslu kynfræðslu 
og fræðslu um 
samkynhneigð
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar var fjallað um erindi 
Ungmennaráðs. Ráðið óskaði 

eftir meiri forvarnarfræðslu og að hún 
verði samræmd milli skóla. Ráðið 
óskar sérstaklega eftir kynfræðslu og 
fræðslu um samkynhneigð. 

Formaður fræðsluráðs gerði grein 
fyrir málinu. Nauðsynlegt að hlusta á 
ungmennin, tryggja kennslu í grunn-

skólum og taka málefnið til umræðu 
í skólunum. 

Kallað verði eftir upplýsingum 
um hvernig staðið er að kynfræðslu 
í grunnskólum og í framhaldi af því 
lögð fram tillaga að samræmingu 
kennslu í kynfræðslu í grunnskólum. 
Gert verði ráð fyrir námskeiði fyrir 
kennara á endurmenntunardögum í 
ágúst.



Varahlutir á lager

vélar varahlutir þjónusta

577 1444 • 456 5711 • 894 0346  
frystikerfi@frystikerfi.is • www.frystikerfi.is



tillaga að starfsleyfi
FYRIR THORSIL EHF. REYKJANESBÆ

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir Thorsil 
ehf. til að að framleiða í tveimur ljósbogaofnum allt að 110.000 
tonnum á ári af hrákísli (>98% Si) og allt að 55.000 tonnum 
af kísildufti og 9.000 tonnum af kísilgjalli. Reksturinn á að 
fara fram í Helguvík, nánar tiltekið á lóðinni Berghólabraut 
8 í Reykjanesbæ. Starfsleyfistillagan er auglýst með þeim 
fyrirvara að deiliskipulag það sem nú hefur verið auglýst af 
Reykjanesbæ, verði samþykkt. 

Starfsleyfistillagan er auglýst á tímabilinu 28. maí til 23. júlí 2015. 
Hér að neðan má finna auglýsta tillögu Umhverfisstofnunar, 
drög að vöktunaráætlun og umsóknargögnin. Einnig 
er að finna matsskýrslu fyrirtækisins sem skilað var til 
Skipulagsstofnunar og álit hennar. Að auki er að finna gögn um 
dreifingu loftmengunar en Umhverfisstofnun fór fram á það 
við Thorsil ehf að fyrirtækið skilaði inn aukagögnum sem sýna 
frekari dreifingu loftmengunar í Reykjanesbæ. 

Umhverfisstofnun hyggst halda opinn kynningarfund um 
tillöguna. Fundurinn verður auglýstur síðar. 

Frestur til að gera athugasemdir 
við tillöguna er til 23. júlí 2015.

Aðalsafnaðarfundur Hvalsnessókn
Aðalsafnaðarfundur Hvalsnessóknar  verður haldin  
mánudaginn 15. júní kl 18:00 í Safnaðarheimilinu. 

Sóknarnefnd
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Biðtími eftir greiningu barna allt að 12 mánuðir
Biðtími hjá Þroska- og hegð-

unarstöð Heilsugæslu höfuð¬-
borgar¬svæðisins eftir grein-

ingu á ADHD og skyldum röskunum 
hjá börnum er allt að 12 mánuðir. Nú 
bíða 310 börn greiningar og af þeim 
eru 65 börn á forgangslista. Biðtími 
forgangsbarna er 5–8 mánuðir. Þetta 
kemur meðal annars fram í svari Krist-
jáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráð-
herra við fyrirspurn Páls Vals Björns-
sonar, þingmanns Bjartrar framtíðar

Páll Valur spurði ráðherra hversu 
langir biðlistar og biðtími væru eftir 
greiningu á ofvirkni og athyglisbresti 
(ADHD) og skyldum röskunum hjá 
börnum. Ennfremur spurði þingmað-

urinn hvað íslensk stjórnvöld hefðu 
gert til að auka afkastagetu meðferðar- 
og greiningarstöðva, sbr. ábendingu í 
úttekt barnaréttarnefndar Sameinuðu 
þjóðanna frá 2011, varðandi greiningar 
á börnum með ADHD og skyldar rask-
anir. 

Í svari ráðherra segir að frum-
greining á ofvirkni og athyglisbresti 
meðal barna fari jafnan fram hjá sál-
fræðingum sem starfa hjá sálfræðiþjón-
ustu skóla. Þegar úrræði sem ráðlögð 
hafa verið hafi ekki dugað til að koma 
í veg fyrir þann vanda sem er til staðar 
sé börnum vísað til frekari greiningar í 
Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins (ÞHS) sem er 

helsti meðferðar- og greiningaraðili 
vegna ADHD og skyldra raskana á 
Íslandi þegar horft er til fjölda barna 
sem árlega njóta þar greiningar- og 
meðferðarþjónustu. 

Nú eru 310 börn á biðlista hjá 
Þroska- og hegðunarstöðinni eftir 
nánari greiningu á ADHD og skyldum 
röskunum sem eru t.d. kvíði, tilfinn-
ingavandi, hegðunarvandi og ein-
hverfurófseinkenni. 

Af þeim 310 börnum sem bíða grein-
ingar eru 65 á forgangslista og 245 á 
almennum biðlista. Biðtími forgangs-
barna er 5–8 mánuðir og bið barna á 
almennum biðlista er 11–12 mánuðir. 
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Fleiri molar úr Garði:
Síðasta föstudag skrifar Magnús Stefánsson  
bæjarstjóri Garðs m.a. í molaþátt sinn. 

Ungmennaráð
Eins og í mörgum öðrum sveitarfé-
lögum er starfandi Ungmennaráð í 
Garði. Ungmennaráð er skipað níu 
ungmennum, það fundar reglulega 
undir stjórn Guðbrandar íþrótta-og 
æskulýðsfulltrúa. Það er ánægjulegt 
að fylgjast með störfum Ungmenna-
ráðs, þar sem fulltrúarnir fjalla um 
ýmis málefni sem tengjast þeirra 
hagsmunum og þau hafa sent til-
lögur til bæjarstjórnar í þeim anda. 

Ungmennaráð mætir á fundi hjá bæj-
arstjórn einu sinni á ári, þar sem þau 
gera bæjarstjórn grein fyrir sínum 
sjónarmiðum, en Ungmennaráð mun 
mæta á fund hjá bæjarstjórn í næstu 
viku. Þetta er góður vettvangur fyrir 
ungmennin, þau fá tilsögn og þjálfun 
í fundarstörfum og hafa þar tækifæri 
til að koma sínum áhugamálum á 
framfæri við bæjarstjórn. Framtíðin 
mun skera úr um hvort eitthvert 
þeirra sem taka þátt í störfum ung-

mennaráðs muni taka þátt í stjórn-
málum, kannski leynist framtíðar 
stjórnmálamaður eða -kona í þeirra 
hópi. 

Krakkasumarið 2015
Íþrótta-og æskulýðsfulltrúi hefur 
skipulagt Krakkasumarið 2015 
í Garði. Þar er um að ræða ýmis 
sumarnámskeið sem eru í boði fyrir 
börn í Garðinum. Upplýsingum um 
námskeiðin hefur verið dreift í öll hús 
og verða aðgengilegar á heimasíðu 
sveitarfélagsins. Foreldrar eru hvattir 
til þess að nýta sér þessa þjónustu og 
beina börnum sínum til þátttöku í 
námskeiðunum.

Mikið um að vera
Sandgerðishöfn er ein umferðamesta höfn á landinu. Það er oft mikið um að vera við löndunarkranana

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Verkalýðsfélag Akranes
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Sveitarfélagið Garður

SANDGERÐISBÆR

Sveitarfélagið Vogar

Fiskmarkaður Suðurnesja
www.fms.is



Sjómannadagurinn á Kaffi Duus
Laugardagskvöld

3. rétta sjómannadagskvöldseðill frá kl. 18:00 - 22:00

Mummi Hermans spilar frá kl. 23:00 - 03:00

Tilboð á bar frá kl. 23:30 - 24:30

Sunnudagur 
Kaffihlaðborð • Heitir réttir • Brauðtertur • Kökur ofl. frá kl. 14:30 - 16:30

Um kvöldið  3. rétta sjómannadagskvöldseðill frá kl. 18:00 - 22:00

Starfsfólk Kaffi Duus 
óskar öllum sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 
til hamingju með sjómannadaginn

Kaffi Duus með alvöru útsýni!
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Magnúsarmolar úr Garðinum
Á hverjum föstudegi birtir Magnús Stefánsson bæjarstjóri pistil sinn á 
heimasíðu Sveitarfélagsins Garðs. Reykjanes greip niður í einn pistilinn. 
Þar má m.a. lesa: 

Samstarf við  
hundaeigendur
Af mörgum málum sem voru á dag-
skrá má meðal annars nefna að fjallað 
var um hundahald í Garðinum og 
var ákveðið að leita eftir samstarfi 
við hundaeigendur í bænum um 
þeirra málefni, en talsvert hefur verið 
kvartað undan því að hundar gangi 
lausir og að íbúar verði fyrir ónæði 
af völdum hunda. Hagsmunir hunda-
eigenda, bæjaryfirvalda og íbúa fara 
saman hvað það varðar að allir séu 
sáttir við ástand mála. 

Ánægjuleg þróun
Upplýsingar um fjölda einstaklinga 
sem fá fjárhagsaðstoð sveitarfélags-
ins, en umfang þess er heldur minna 
fyrstu mánuði þessa árs en á sama 
tíma á síðasta ári, sem er ánægjuleg 
þróun

Ferskir vindar
Bæjarráð hefur gert samning við 
Ferska vinda um næstu listahátíð, 
sem verður kringum næstu áramót. 

Gott samstarf við aldraða
Á fundinn í vikunni komu góðir 
gestir, en fulltrúar í Öldungaráði 
Suðurnesja mættu og fór fram góð 

og gagnleg umræða um málefni aldr-
aðra í Garði. Bar þar hæst málefni 
Garðvangs, en aldraðir hafa lagt mikla 
áherslu á að í Garðvangi verði á ný 
rekin hjúkrunarþjónusta við aldraða. 
Þá kom fram að aldraðir eru ánægðir 
með þá þjónustu sem sveitarfélagið 
veitir þeim, en á fundinum var rætt 
um ýmislegt sem mætti gera til þess 
að gera góða þjónustu enn betri. Það 
er mikilvægt fyrir sveitarstjórnar-
menn að eiga gott samstarf við aldr-
aða um þeirra málefni. 

Sólseturshátíð. 
Nú styttist óðum í Sólseturshátíð 
Garðbúa, sem mun standa yfir síðustu 
vikuna í júní. Framkvæmdanefndin 
hefur unnið ötullega að undanförnu 
við að undirbúa hátíðina. Laugar-
daginn 27. júní verður glæsileg 
dagskrá þar sem fram munu koma 
nokkrir af vinsælustu skemmti-
kröftum landsins. Frekari upplýsingar 
um dagskrá Sólseturshátíðar munu 
koma fram fljótlega. Knattspyrnu-
félagið Víðir annast undirbúning og 
framkvæmd Sólseturshátíðarinnar, í 
samstarfi við ýmsa aðila þar á meðal 
Björgunarsveitina Ægir. Sólseturshá-
tíðin hefur jafnan tekist vel með góðri 
þáttöku heimafólks og gesta.

Fréttatilkynning:

GRÓ-hagsmunasamtök 
um tengsl heilsu við 
raka og myglu
Undanfarin misseri hafa af og til 

birst í fjölmiðlum fréttir og við-
töl við einstaklinga sem veikst 

hafa vegna raka og myglu í húsnæði. Þess 
er skemmst að minnast að upp kom mygla 
í húsnæði Landspítalans við Hringbraut 
þar sem læknar og hjúkrunarfólk veiktust, 
en einnig hafa í fjölmiðlum birst fréttir 
af myglu í húsnæði Alþingis og öðrum 
opinberum stofnunum. Fjölmargir 
einstaklingar hafa orðið fyrir tjóni vegna 
raka og myglu sem upp hefur komið á 
vinnustöðum og heimilum víðsvegar um 
landið. 

En hvernig lýsa veikindin sér, hverjar 
eru batahorfur og hvaða áskoranir geta 
beðið þeirra sem veikjast? 

Margir þeirra sem veikjast þurfa ekki 
aðeins að takast á við, oft á tíðum varan-
leg áhrif á heilsu, heldur standa margir á 
sama tíma frammi fyrir miklu eignatjóni 
og öðrum fjárhagslegum skaða. Dæmi 
eru um einstaklinga sem hafa ekki átt þess 
annarra kosta völ en að yfirgefa varanlega 
heimili sitt, og falinn hópur Íslendinga er í 
dag heimilislaus vegna veikinda tengdum 
myglu og raka í húsnæði. 

Þó þekkingu um málefnið hafi fleygt 
mikið fram allra síðustu ár, samhliða auk-
innar umræðu, gætir því miður ennþá 
mikillar vanþekkingar og fordóma 
varðandi veikindin, jafnvel hjá nánustu 
aðstandendum þeirra sem veikjast, sem 
og þeim aðilum sem viðkomandi einstak-
lingar þurfa að leita til vegna heilsu- og 
eignatjóns. 

Tilgangur GRÓ nýstofnaðra hags-
munasamtaka um tengsl heilsu við raka 
og myglu, er að standa vörð um hags-
muni þeirra sem verða fyrir heilsutjóni 
af völdum myglu og raka í húsnæði, leið-
beina þeim varðandi næstu skref og stuðla 
að aukinni vitund og þekkingu almenn-
ings og opinberra aðila um málefnið. 

Fyrsti opni kynningarfundur samtak-
anna verður haldinn þriðjudagskvöldið 

2. júní kl.19.30-21.30, í Hringsal 
Barnaspítala Hringsins við Hringbraut. 

Fyrirlesarar á fundinum verða m.a. 
Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir líffræðingur 
og Tómas Guðbjartsson læknir, sem flytur 
erindið „Getur spítali verið heilsuspillandi 
vinnustaður? “ 

Fundarstjóri verður Jón Þór Ólafsson, 
þingmaður Pírata. 

Nánari upplýsingar veita: 
Halla Guðmundsdóttir, hallagud-

munds@gmail.com, sími 867.4195 og 
Gerður Harðardóttir, gerdurhardar@
gmail.com, sími 865.6850. 

Óskynsamlegar uppsagnir 
segja Sjálfstæðismenn
Á fundi bæjarráðs Reykjanes-

bæjar lögðu fulltrúar sjálf-
stæðismanna fram eftir-

farandi breytingartillögu við nýtt 
stjórnskipulag: 

Ekki verði farið í uppsögn á tveimur 
starfsmönnum eins og lagt er til í til-
lögum að nýju endurskoðuðu stjórn-
skipulagi. 

Greinargerð: Við teljum mikla 
öryggishættu fólgna í að einn for-
stöðumaður hafi yfirumsjón 8 til 10 
íþróttamannvirkja þar á meðal almenn-
ingssundlauga. Þá teljum við að með 
þessu skipulagi missi forvarnastarf gildi 
þar sem stjórnun þess málaflokks verði 
ómarkviss. Við teljum að fyrirhugaðar 
uppsagnir á starfsmönnum sem hafa 
mesta reynslu á sviði forvarna- og 
æskulýðsverkefna og íþróttamála séu 
óskynsamlegar og séu ekki til að styrkja 
starfsanda og þekkingarstíg á bæjar-
skrifstofum. 

Tillagan felld með 3 atkvæðum 
meirihlutans gegn 2 atkvæðum sjálf-
stæðismanna. 

Bæjarráð samþykkir nýtt stjórn-
skipulag samhljóða sem tekur gildi 
þann 1. júní nk. 

Meirihluti bæjarráðs leggur fram 
eftirfarandi bókun. 

Endurskoðun á stjórnskipulagi 
Reykjanesbæjar var eitt af þeim atriðum 
sem ákveðið var að fara í tengslum við 
Sóknina. Bæjaryfirvöld samþykktu að 
ráða Arnar Jónsson frá Capacent sem 
ráðgjafa að verkefninu en hann hefur 
um árabil unnið að slíkum málum 
fyrir Reykjanesbæ og fleiri af stærstu 
sveitarfélögum landsins. Eftir samtöl 
Arnars í vetur við framkvæmdastjóra 
einstakra sviða, og hóp lykilstarfsmanna 
sem þeir tilnefndu, vann hann tillögu 
að nýju skipuriti sem gerði ráð fyrir 
fækkun sviða, breytta verkaskiptingu 
og aukinni skilvirkni. Áhersla hefur 

verið lögð á lögboðna grunnþjónustu 
sveitarfélagsins. Þegar gengið hafið verið 
frá ráðningu sviðsstjóra hinna nýju sviða 
hófst vinna þeirra við að útfæra sína 
svið, dreifa og eða breyta verkefnum 
og manna þau. Þeirri vinnu er nú að 
mestu lokið. Þótt enn eigi eftir að ráða í 
einstaka störf liggur heildarmyndin fyrir 
og ekkert til fyrirstöðu að nýtt stjórn-
skipulag taki gildi frá og með 1. júní nk. 
Í sumar og haust verður svo áfram unnið 
að innleiðingu skipulagsins í samráði við 
stjórnendur og starfsmenn. Bæjarráð vill 
þakka öllum sem að þessari vinnu hafa 
komið og þá sérstaklega starfsmönnum 
Reykjanesbæjar sem hafa mátt búa við 
allnokkra óvissu á meðan á þessum 
breytingum hefur staðið. Nú er þeirri 
óvissu lokið og mikilvægt að bæjaryfir-
völd og starfsmenn snúi bökum saman 
svo Reykjanesbæ takist, hér eftir sem 
hingað til, að veita bæjarbúum sem allra 
besta þjónustu á sem skilvirkastan hátt. 



Tenerife & Kanarí 
Salan er hafin!

Verð frá 99.900 kr.* 
og 12.500 Vildarpunktar
á mann  m.v. 2 í íbúð á HG Tenerife Sur 
16.sept í 7 nætur. 

Verð án vildarpunkta 109.900 kr.

TENERIFE  
7 nætur

Verð frá 114.900 kr.* 
og 12.500 Vildarpunktar
á mann  m.v. 2 í íbúð á Las Camelias   
26. janúar í  7 nætur . 

Verð án vildarpunkta 124.900 kr.

KANARÍ 
7 nætur

FLUGÁÆTLUN
Tenerife 
Vikulega í september og október 
Flogið með Primera
10. og 20.nóvember
1. og 12.desember
21. og 22.desember – jólaferðir
5., 16. og 26.janúar
Vikulegt flug frá 2.feb. til 8.mars
Páskaferð 19.mars
29.mars - Hjördís Geirs

Kanarí 
20.október
14. og 28.nóvember
22.desember – jólaferð
4., 16. og 26.janúar

Vikulegt flug frá 2.feb. til 8.mars.

Páskaferð 20.mars

Hjördís
Geirsdóttir 

Sara Ýr  
Guðjónsdóttir 

Halla
Birgisdóttir

Karl og 
Svanhildur

Guðni 
Ágústsson

Fararstjórar og 
skemmtanastjórar 
VITA á Tenerife  
og Kanarí.

Morgunflug með Icelandair 
nóvember - apríl

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Úrval gististaða með og án 
fæðis. Verð og gæði fyrir alla  
– sjá nánar á vita.is



20% afsláttur 
af öllum          vörum í nokkra daga

TILBOÐSDAGAR

Ofnar
Háfar

KæliskáparHelluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 10-18 

LOKAÐ LAuGARDAGA 
í sumAR

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535ormsson.is

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.


