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Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

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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Sól og blíða á Sólseturshátíð
Það var mikið um að vera í Garðinum alla síðustu viku. Hin árlega Sólseturshátíð fór þá fram. Veðrið lék við hátíðargesti og 
mikill fjöldi sem tók þátt í hátíðarhöldunum. Að horfa á sólsetur á Garðskaga er einstakt. Þessa mynd tók Reynir Sveinsson.
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Villuráfandi 
sauðfé greiðir 
ekki vallargjöld
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 

í Vogum skrifaði nýlega 
skemmtilegan föstudagspistil á 
heimasíðu Voga. Þar skrifar hann 
m.a. „Talsvert hefur verið um villu-
ráfandi sauðfé um lendur sveitarfé-
lagsins að undanförnu. Samþykkt 
sveitarfélagsins um búfjárhald 
kveður á með ótvíræðum hætti að 
lausaganga búfjár sé óheimil með 
öllu. Þrátt fyrir þetta hafa veriðtals-
verð brögð að því að skjáturnar hafi 
hunsað þetta ákvæði samþykktar-
innar, og þess í stað ákveðið að éta 
sumarblóm, túlípana, matjurtir og 
annað góðgæti garðeigenda. Sumar 
gerðust svo djarfar að líta við á 
golfvellinum, án þess að koma við í 
skálanum fyrst og ganga frá greiðslu 
vallargjalda“. 

Eigendum búfénaðarins hefur 
verið skrifað bréf með hvatningu 
um að virða samþykktirnar. 
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ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is. 
Framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is.  
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REYKJANES ER DREIFT Í  8.000  EINTÖKUM ÓKEYPIS Í  ALLAR ÍBÚÐIR Á REYKJANESI. 

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? 

Alþingi er sú stofnun á Íslandi sem við ættum öll að treysta og bera 
virðingu fyrir. Að gegna starfi þingmanns er mikið ábyrgðarstarf og 
varðar hag okkar allra. Það er því sorglegt að fylgjast með starfinu á 

síðustu mánuðum. Allt uppí loft  og ekkert samkomulag um afgreiðslu mála.
Reyndar er það merkilegt og mikið umhugsunarefni að vilji meirihluta Al-
þingis skuli ekki geta náð í gegn. Það getur varla verið tilgangurinn með okkar 
lýðræði að það sé minnihlutinn sem getur stöðvað að mál fáist samþykkt og 
komist í gegn.Fulltrúar minnihlutans segja að það verði að fara yfir málin,ræða 
þau og skoða. Að sjálfsögðu,en getur það talist eðlilegt að nú á þessu þingi 
hafi verið fluttar 2000 ræður um fundarstjórn forseta Alþingis. Getur nokkur 
haldið því fram að nauðsynlegt sé að halda 20 ræður um sama málið. Sama 
tuggan upp aftur og aftur.

Það er með hreinum ólíkindum að fylgjast með framgangi þingmanna Sam-
fylkingar,Bjartrar framtíðar,Vinstri grænna og Pírata. Þessir þingmenn gera 
allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir að vilji meirihluta Alþingis nái fram að 
ganga. Ef það er vilji meirihluta þingmanna t.d. að virkja í neðri hluta Þjórsár. 
Hvers vegna má það ekki koma til atkvæðagreiðslu?

Nú segja margir. Þetta er ekki  neitt nýtt.Svona hefur þetta oft verið áður og allir 
tekið þátt í vitleysunni. Mikið rétt,en það afsakar ekki framgöngu þingmanna 
núna. Landsmenn eru búnir að fá yfir sig nóg af þessum vinnubrögðum. Ætli 
þingmenn að láta taka mark á sér verður að breyta gjörsamlega um vinnubrögð 
á Alþingi. Það getur ekki gengið að menn geti með óhóflegu málþófi komið 
í veg fyrir að vilji meirhlutans nái í gegn. 

Skömm mótmælenda mikil
Framganga mótmælenda á hátíðahöldum 17.júní vakti mikla andúð og reiði 
hjá all flestum landsmönnum. Virðingarleysið var algjört hjá nokkrum hund-
ruðum mótmælenda. Ekki einu sinni fékk kórinn frið til að flytja þjóðsönginn.

Á heimasíðu Garðsins skrifar Magnús Stefánsson,bæjarstjóri:

“Það er okkur mikilvægt að viðhafa hátíðahöld á þjóðhátíðardaginn okkar, til 
þess að fagna sjálfstæði, frelsi og sjálfræði þjóðarinnar. Ekki síður til þess að 
viðhalda þekkingunni um liðna tíma og þá baráttu sem lengi var háð með það 
að markmiði að íslendingar mættu ráða sínum málum sjálfir. Vonandi berum 
við gæfu til þess að viðhalda því til framtíðar og við sem þjóð eigum að standa 
saman um að halda hátíðarblæ yfir þjóðhátíðardeginum okkar.

Við megum aldrei gleyma því að það er ekki sjálfgefið að litlar þjóðir búi við þá 
friðsæld og frelsi sem við njótum, ásamt því að lifa sem sjálfstæð þjóð í eigin 
landi. Það var draumur forfeðra okkar, sem í langan tíma börðust fyrir því að 
svo mætti vera og náðu að lokum þeim árangri sem okkar kynslóðir fá að njóta”.

Það er vissulega hægt að taka undir þessi orð bæjarstjórans.
Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Tvö þúsund ræður 
um fundarstjórn 
forseta Alþingis

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 16. júlí 2015.NÆSTA BLAÐ

Nýr skólastjóri Tónlist-
arskóla Sandgerðis
Á 622. fundi sínum þriðjudaginn 

16. júní 2015 samþykkti bæj-
arráð Sandgerðisbæjar ráðn-

ingu Halldórs Lárussonar í stöðu skóla-
stjóra Tónlistarskóla Sandgerðis. 

Halldór Lárusson hefur verið 
kennari við Tónlistarskóla Sandgerðis í 
átta ár og síðustu tvö árin sem starfandi 
skólastjóri í forföllum Lilju Hafsteins-
dóttur sem lætur af störfum á þessu ári. 

Hann hefur víðtæka reynslu og 
menntun sem tónlistarmaður og af 
margskonar störfum með börnum og 
ungmennum. 

Halldór var kjörinn bæjarlista-
maður Grindavíkur árið 2014. Við 
bjóðum Halldór Lárusson velkominn 
til starfa. 

Nýr skólastjóri Tónlistarskóla Sand-
gerðis boðinn velkominn til starfa. 

Spilað í sumar
Félagsvist á vegum Félags eldri 

borgara hefur verið vel sótt á 
Nesvöllum. Spilað hefur verið 

frá september og út maímánuð. Í sumar 

hefur verið prófað að spila lengur og 
hefur mæting verið góð. Ákveðið er að 
spila félagsvist út júlí mánuð. Spilað er á 
Nesvöllum á miðvikudögum kl 14: 00. 

Skötumessa í Garði
Skötumessan 2015 Verður haldinn í 

Miðgarði Gerðaskóla í Garði mið-
vikudaginn 22. júlí kl. 19.00 Að 

venju er fjölbreytt skemmtidagskrá; Dói 
og Baldvin, Grænir vinir, Einar Freyr, 
Sigurður Smári, Rúnar Þór og hljóm-

sveit. Ræðumaður Össur Skarphéð-
insson alþingsmaður. Styrkveitingar til 
einstaklinga og félagasamtaka frá Skötu-
messunni og gestum í sal. Verð kr. 4,000 
Greiðið inn á reikning Skötumessunnar; 
0142-05-70506, kt. 580711-0650 (vin-

samlegast prentið út innleggsnótuna og 
sýnið við innganginn) Þeir sem greiða 
í forsölu fá örugg sæti en samkvæmt 
venju er uppselt á Skötumessuna. Helstu 
stuðningsaðilar. Skötumessan er áhuga-
félag um velferð fatlaðra]



Duusgata 10 • 230 Keflavík • Telephone 421 7080 • duus@duus.is

www.duus.is

SpecialtyFish is our 

Lunch • Dinner •  Coffee
Only 5 Minutes from Airport

Beautiful ocean view

Restaurant

Njótið lífsins á Kaffi Duus
Opið allt árið, virka daga og um helgar

Einn vinsælastai matsölustaður á Suðurnesjum
Veisluþjónusta, fermingar, afmæli og hverskonar tækisfærisuppákomur

Opið frá kl. 10.30 - 23.00

Fiskur er okkar fag - Staður með alvöru útsýni
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www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Gamli báturinn

Hyundai bílar 
hafa reynst vel
Guðmundur Freyr og Enok 

Holm hjá GE-bílum höfðu í 
nógu að snúast á dögunum 

þegar efnt var til stórsýningu á Hyndai 
bílum. Margir komu til að skoða og 
prófa. Margar gerðir eru til af Hyundai 

bílum bæði smáar og stórar. Reynslan 
af Hyundai bílum á Íslandi er mjög 
góð og hafa bílarnir selst vel. Ef þú 
ert í bílahugleiðingum ættir þú að líta 
við hjá GE-bílum og kynna þér kosti 
Hyundai bílanna. 

Til heiðurs Vigdísi fyrrverandi forseta
Laugardaginn 27. júní voru gróður-

settar þrjár birkiplöntur á skóla-
lóðinni við Skólastræti í tilefni af þeim 
tímamótum að 35 ár eru liðin frá að 
Vigdís Finnbogadóttir var kjörin for-

seti Íslands. Tveir ungir Sandgerðingar, 
þau Guðlaug Emma Kristinsdóttir og 
Kristófer Emil Kárason sem eru að hefja 
nám í 1. bekk í haust, gróðursettu trjá-
plönturnar ásamt Hólmfríði Skarphéð-

insdóttur formanni bæjarráðs. Þeim til 
aðstoðar var forseti bæjarstjórnar Ólafur 
Þór Ólafsson. Unga fólkið tók hlutverk 
sitt mjög hátíðlega og uppskar mikið 
lófatak að athöfn lokinni.  Silla E. 

Dragnótabátarnir fiska vel
Smábátarnir frá suðurnesjunum 

eru nú flestir komnir annað 
hvort austur eða norður og stunda 
þar línuveiðar.  Hefur þeim gengið 
nokkuð vel sem og dragnótabátunum 
okkar.  Addi Afi GK er með 58 tn í 13, 
Bergur Vigfús GK 69 tn í 11, Katrín 
GK 61 tn í 12 á skagaströnd, Von GK 
101 tonn í 16 á Breiðdalsvík.  Pálína 
Ágústdóttir GK 34 tn í Hrísey. Daðey 
GK er með 63 tn í 14 og er að landa í 
Grindavík og Sandgerði og hefur þær 
hafnir alveg fyrir sig því fáir bátar í 
Daðeyjar stærðarflokki eru að landa  
þar.  Óli á Stað GK er með 81 tn í 10 
og mest með 14 tn og Guðbjörg GK 

78 tn í 12 og mest 12 tonn báðir á 
Skagaströnd

Dragnótabátarnir eru að fiska vel.  
Sigurfari GK komin með 194 tn í 14 
og mest 32 tonn.  Benni Sæm GK 154 
tn í 13 og mest 26 tonn.  Siggi Bjarna 
GK 94 tn í 4 og mest 35 tonn.

Stærri linubátarnir eru að mest að 
einbeita sér að öðrum tegundum enn 
þorski og hafa helst verið að eltast við 
blálöngu, löngu og keilu.  Sighvatur 
GK er með 319 tn í 4 og mest 104 
tonn.  Páll Jónsson GK 281 tn í 3 og 
mest 108 tonn.  Jóhanna Gísladóttir 
GK 205 tn í 3 og mest 127 tonn, 
Fjölnir GK 176 tn í 4.  

Nokkrir handfærabátar eru að eltast 
við ufsann og gengur það þokkalega.  
Andey GK er með 9,8 tn í 5 og mest 
4,6 tonn.  Ársæll GK 11,1 tn í 5 og 
mest 4 tonn.  Ólafur HF 10,3 tn í 7 í 
Grindavík  Ölli Krókur GK 10,3 tn í 
Sandgerði.  Ragnar Alfreðs GK 22 tn í 
7 og mest 7,4 tonn.  Gosi KE 5,8 tn í 3. 

Gísli R.

Aflafréttir

Einn af bátunum hjá Grími Karlssyni er Garðar EA-761. Þessi bátur er einn af hinum svokölluðu Svíþjóðabátunum og 
var smíðaðaur árið 1946. Stærð bátsins var 51 smálest með GM vél 240 hestafla. Valtýr Þorsteinsson Rauðavík átti 
bátinn. Síðar fór báturinn á Suðurnesin, Skarphéðinn GK 35. Bátnum var fargað árið 1978. Valtýr átti einnig bátinn 
Gylfa, sem var 35 tonna bátur.  Ef þið eigið í huga ykkar eða fórum nánari upplýsingar um bátinn væri gaman að fá þær. 



ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum  
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG 
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)
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Er sóknin að takast? 
Eitt ár er nú liðið af kjörtímabilinu. 

Nýr meirihluti tók við völdum í 
Reykjanesbæ. Til að komast út 

úr erfiðri skuldastöðu var samþykkt að 
fara í miklar aðhaldaðgerðir, skipulags-

breytingar og hækkun á útsvari og fast-
eignagjöldum ásamt hækkun á nokkrum 
þjónustugjöldum. Aðgerðirnir eru settar 
fram undir nafninu, Sóknin. 

Reykjanes leitaði til fulltrúa meiri-

-og minnihluta í bæjarstjórn og spurði 
hvert þeirra álit væri á stöðunni. Er nýr 
meirihluti að ná árangri í baráttunni. 
Er Sóknin að takast eins vel og reiknað 
var með? 

Friðjón Einarsson formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar:

Sóknin er að virka
Í lok síðasta árs kynnti núverandi 

meirihluti hugmyndir sinar um 
nýja sókn til handa Reykjanesbæ 

til að takast á við fjárhagslega stöðu 
sveitarfélagsins. Engum dylst að 
vandinn er mikill og óhætt að segja að 
ekkert sveitarfélag á Íslandi undanfarin 
ár hefur lent i neinu svipuðu. Skuldir 
eru of miklar og ljíost að sveitarfelagið 
er ekki med fjárhagslega getu til að 
standa við skuldbindingar sínar. Á 
haustmánuðum var haldinn opinn 
fundur þar sem ibúum var kynnt 
staðan og blásið til sóknar. 

Fyrstu mánuðina eftir að nýr 
meirihluti tók við stjórnartaumunum 
i Reykjanesbæ var allt kapp lagt í að 
skoða rekstur sveitarfélagsins og leggja 
línur um hvernig best væri að takast 
á við fyrirliggjandi verkefni. Lagt var 
upp

með að vernda þjónustuna við íbúa, 
styðja við skólakerfið og efla fjárhags-
legan styrk sveitarfélagsins. 

Verkefnið, SÓKNIN, var kynnt á 
haustmánuðum, sókn sem byggðist 
á aðhaldi, skipulagsbreytingum og 
hækkun gjalda. Gengið var til sam-
starfs við Eftirlitsnefnd med fjármálum 
sveitarfélaga að kröfu nefndarinnar og 
óhætt að segja að með því var vandi 
sveitarfélagsins viðurkenndur form-
lega. 

Rekstur sveitarfélagsins hefur verið 
endurskipulagður og áætlanir gerðar 
til framtíðar þannig að reksturinn 
skili gódri arðsemi til að mæta skuld-

bindingum. Skipulagsbreytingar 
gerðar til að efla reksturinn, lækka 
launakostnað og ekki síst til að skapa 
svigrúm til að takast á við fjárhags-
legan vanda sveitarfélagsins. 

Samstaðan innan bæjarstjórnar 
hefur verið med ágætum og fjárhags-
áætlun 2015 samþykkt samhljóma 
sem er fátítt. Það er naudsynlegt að 
bæjarfulltrúar komi saman að þessu 
stóra verkefni svo vel til takist. 

Óhætt er að segja að samstarfið hafi 
gengid sérlega vel þótt að stundum hafi 
þurft að takast vel á við sum verkefnin. 

Nokkrar hræringar hafa verið 
a starfsmannamálum undanfarna 
mánuði og sérstaklega a bæjarskrifstof-
unni. Nokkrir hafa sagt upp störfum 
og aðrir hafa hætt vegna skipulags-
breytinga, Ekki er óeðlilegt að sumir 
hugsi sér til hreyfings þegar mikid 
gengur á og miklar breytingar fyrir-
sjáanlegar á starfskjörum. Í heildina 
séð hefur starfsfólk staðið sig framar 
vonum og er þad ekki síst þeim að 
þakka að SÓKNIN er að virka eins og 
lagt var upp með. 

Endurreisnin er rétt hafin, mikið 
verk er framundan en þess ber að geta 
að hingað til hefur vekefnid, SÓKNIN, 
staðið allar áætlanir og tímasetningar. 
Rekstur hefur batnað og vísbendingar 
eru um að Reykjanesbær sé á réttri 
leid. Margt er eftir og ber þar helst að 
nefna að viðræður við lánardrottna 
sveitarfélagsins hafa tekið langan tíma 
og enn sér ekki fyrir endann á þeim. 

Eins og fyrr er nefnt, þá hafa bæj-
arfulltrúar staðið vel saman i þessu 
verkefni og nýtt hverja lausa stund til 
að funda og skipuleggja næstu vikur 
og mánuði. 

Það sem helst hefur valdið okkur 
vonbrigðum er núverandi ríkistjórn, 
sem enn hefur ekki lagt til fé vegna 
uppbyggingar Helguvikur þrátt fyrir

gefin loforð þar um. Margir fundir 
hafa verið haldnir með ráðherrum 
rikistjórnarinnar og alþingismönnum 
kjördæmisins en ekkert gengur. Gengið 
er a milli ráðuneyta og ráðherra og því 
miður virdist ekkert i sjónmáli. 

Öllum er ljóst að staðan er erfið og 
væntanleg kísilver i Helguvik skipta 
okkur miklu máli i endurreisn sveitar-
félagsins. Án aðkomu ríkisins mun ver-
kefnið verða mun erfiðara og nánast 
óklífanlegt. Alþingismenn okkar verða 
að standa i fæturna og stydja okkur 
i þeirri viðleitni að bæta hag ibúa. 
Reykjanebær er ekki að biðja um ölm-
usu heldur að rétt sé gefið þegar stutt 
er við uppbyggingu stóryðju á Íslandi. 

Íbúar Reykjanesbæjar hafa sýnt 
þolinmæði og styrk þegar gjöldin hafa 
hækkað og þannig lagt sitt a vogarskál-
arnar, nú er nóg komið og nú þurfa 
ríkistjórnin, ráðherrar og alþingismenn 
að standa við sitt.

Reykjanesbær er á réttri leið.

Fjölmenni og fjölbreytt dagskrá
Sólseturshátíðin í Garði var í síðustu 

viku haldin í ellefta sinn. Veðrið 
var upp á sitt besta og margir sem 

tóku þátt. Vel var vandað til dagskrár-
innar og hún fjölbreytt, þar sem allir 
gátun fundið eitthvað við sitt hæfi.

Fagna 80 ára afmæli
Björgunarsveitin Ægir í Garði 

fagnaði síðasta sunnudag 80 
ára afmæli sínu í Þorsteinsbúð 

í Garði. Fjölmenni mætti til að fagna 
með félögum í Ægi enda um merkilega 
sögu að ræða. 

Einar Jón Pálsson forseti bæjarstjórnar Garðs afhendir Birni Bergman vara-
formanni Ægis gjöf frá sveitarfélaginu.

EBÍ segir nei 
Á fundi Bæjarráðs Garðs nýlega 

var fjallað um stefnumótun um 
atvinnumál og ferðaþjónustu. 

Fyrir fundinum lá svar við umsókn 
um styrk frá EBÍ. 

Erindi frá Eignarhaldsfélagi Bruna-

bótafélags Íslands, þar sem fram 
kemur að umsókn sveitarfélagsins 
um styrk úr Styrktarsjóði EBÍ 2015, 
vegna stefnumótunar-og þróunarver-
kefnis til eflingar atvinnulífs í Garði 
væri hafnað. 





48” er vinsælasta stærðin
Bein eða bogin - þín upplifun
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48” : 239.900.-
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48” : 249.900.-

48” : 279.900.-

Samsung  JU6515
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Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.


