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

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

893 0705

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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Efla þarf þekkingu og hæfni starfs-
manna. Það þarf fjármagn og stuðning 
og staðfastan vilja til breytinga
Jóhann Geirdal nýráðinn skólastjóri Gerðaskóla skriafði í námi sínu við Háskóla Íslands lokaritgerð um Skóla og félagslegt 
umhverfi. Nánar á blaðsíðu 4 í blaðinu í dag. Myndin er af nemendum í Stóru-Vogaskóla. 



2 16.  Júlí  2015

 
REYKJANES 14. TBL.  5. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is. 
Framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is.  
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54,  108 Reykja vík. Auglýsingasími: 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Ritstjóri: Sigurður Jónsson, netfang: asta.ar@simnet.is, sími: 847 2779. Myndir: Ýmsir. Umbrot: Prentsnið
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Upplag: 8.000 eintök. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

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 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Eitt af stærstu málum hvers sveitarfélags er að tryggja að gott skólastarf 
sé á staðnum. Umræður um skólamál hafa oft verið miklar hér á 
Suðurnesjum. og því miður stundum heldur neikvæðar. Sveitarfélögin 

hafa kappkostað að búa sem best að skólanum í húsnæði og búnaði. 
Í blaðinu í dag greinum við frá lokaverkefni Jóhanns Geirdals,en hann hefur 
mikla og víðtæka reynslu af starfi við skólana. Hasnn skrifar um skóla og 
félagslegt umhverfi og ber saman árangur á Suðurnesjum og Suðvestur-
kjördæmi.

Það hefur oft á tíðum verið á brattann að sækja fyrir Suðurnesjaskóla hvað 
varðar árangur á  prófum og könnunum í samanburði við önnur svæði 
landsins.. 

Auðvitað spilar þar inní hvernig atvinnuástand er á svæðinu,menntun for-
eldra,hlutfall útlendinga og fleiri þættir. Aðalariði í starfi skólanna er að gera 
sér grein fyrir vandanum og vinna að úrbótum. Það hefur sýnt sig að með 
markvissri vinnu og metnaði hefur verið hægt að bæta árangur í einstökum 
skólum verulega.

Afturhaldsöflin í landinu eiga ekki að ráða för
Eftir stóra efnahagshrunið árið 2008 eru nú mörg sýnileg batamerki. Smám 
saman er atvinnulífið að taka við sér. Ríkissjóður er að bæta sinn hlut verulega.
Verðbólga er lág. Kaupmáttaraukning er veruleg og skattar fara lækkandi.

Gífurlegir möguleikar eru á áframhaldandi uppbygginu vegna þeirrar orku 
sem við eigum möguleika á að selja. En því miður eru ekki allir sammála 
að nýta megi orkuna til að selja til álvera,gagnavera,kísilvera og fleiri slíkra 
atvinnugreina. 

Eins og kunnig er náðu afturhaldsöflin á þingi að stöðva frekari virkjanir í 
neðri hluta Þjórsár. Það er nánast sama ef minnst er virkjun þá rísa aftur-
haldsöflin upp á afturlappirnar og gera allt sem mögulegt er til að stöðva 
atvinnuuppbyggingu. Svö koma sömu aðilar með sínar háskólagráður og 
heimta hærri laun. Hvernig á ríkið að borga hærri laun ef ekki má auka 
tekjurnar? Það má ekki láta afturhaldsöflin ráða för.

Jafnaðarmannaflokkur á móti jöfnuði
Stjórnmálaflokkar sem halla sér til vinstri segjast vera miklir fylgjendur 
jöfnuðar. Samfylkingin kallar sig meira að segja jafnaðarmannaflokk. Nú 
hefur þróunin verið í þá áttina hér á landi að launajöfnuður hefur verið að 
aukast. Í síðustu kjarasamningum var áhersla lögð á að hækka laun þeirra 
lægst launuðu meira heldur en þeirra sem hærri launin hafa.

Nú skyldi maður ætla að stjórnmálaflokkar sem vilja kalla sig jafnaðarmanna-
flokka myndu sérstaklega fagna þessari þróun. En er það svo? Nei,aldeilis 
ekki. Flokkarnir sem kenna sig við jafnaðarmennsku hafa hrópað hæst að 
þeir sem hafa hærri launin fái enn meira í sinn hlut. Upplýst hefur verið að 
BHM fer fram á tvöfalda þá hækkun sem samið var um á almenna vinnu-
markaðnum. Í forystu þess hóps fer fyrrverandi þingmaður,ráðherra og 
framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar.Þingmenn Samfylkingar taka undir 
að ríkið eigi að ganga að kröfum BHM.

Það hlýtur að koma stuðningsfólki Jafnaðarmannaflokksins Samfylkingu,-
fólki sem er í lægri launaskalanum undarlega fyrir sjónir að flokkurinn leggi 
höfuðáherslu á að bæta enn frekar laun þeirra sem er í hærri launaskalanum.

Frekar hefði mátt reikna með að þessi flokkur legði t.d.höfuðáherslu á að bæta 
kjör eldri borgara og lífeyrisþega og teldi að það ætti að vera forgangsatriði 
hjá ríkisvaldinu.

Miðað við stefnu flokksins er ekkert skrítið að fylgið hrynji af Samfylk-
inguninni.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Góður skóli  
gulli betri

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 13. ágúst 2015.NÆSTA BLAÐ

Kaupa í stað leigu
Bæjarráð Garðs samþykkti sam-

hljóða á fundi sínum 25. júní s.l. 
„Lagt er til að samþykkt verði 

kaup á bifreið til afnota fyrir vinnu-

skóla, í stað þess að leigja bifreið eins 
og verið hefur undanfarin ár. Kaup-
verð kr. 300.000 verði fjármagnað af 
handbæru fé“. 

Niðurstaða Rögnu- 
nefndar vekur furðu 
Það vekur furðu bæjarráðs Sand-

gerðisbæjar að sameiginlegur 
stýrihópur ríkis, Reykjavíkur-

borgar og Icelandair Group hafi ekki haft 
núverandi millilandaflugvöll á Miðnes-
heiði sem einn þeirra valkosta sem var 
metinn við skoðun á flugvallarkostum á 
höfðuborgarsvæðinu. Bæjarráð telur rétt 
að ef flytja á innanlandsflug úr Vatns-
mýrinni liggi beint við að næst verði 
gerð nákvæm úttekt á því að flytja innan-
landsflugið á núverandi alþjóðaflugvöll 
í stað þess að fara strax í að fullkanna 
flugvallarskilyrði í Hvassahrauni eins og 

stýrihópurinn leggur til. Það er eðlileg 
krafa að slík úttekt sé gerð áður en hafist 
er handa við að reisa nýjan flugvöll frá 
grunni á svæði sem er einnig að hluta til 
á Suðurnesjum og einungis í um 15 mín-
útna akstursfjarlægð frá Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar í Sandgerði. Bæjaryfirvöld 
eru tilbúin til að eiga aðkomu að slíkri 
úttekt, enda stærstur hluti alþjóðaflug-
vallarins í landi Sandgerðisbæjar. 

Bæjarráð telur rétt að fela starfandi 
bæjarstjóra að kalla eftir kynningu á efni 
skýrslu stýrihópsins fyrir sveitarstjórn-
arfólk í Sandgerðisbæ. 

Oddný talaði mest 
og Vilhjálmur 
minnst
Starf þingmanns er auðvitað 

meira heldur en að tala í þingsal 
og því kannski ekki sanngjarnt 

að meta starfið út frá tímalengd í 
ræðuflutningi. Eflaust mætti alveg 
eins næla tíma þingmanna sem fer í 
nefndarstörf, viðtalstíma o. fl. Einnig 
væri fróðlegt að fá samanburð og mæl-

ingu á það hve mikinn tíma þingmenn 
nota í kjördæminu til að ræða við kjós-
endur, Það getur aftur á móti verið 
fróðlegt og skemmtilegt að sjá hvað 
þingmenn eyða miklum tíma í ræðu-
stól á Alþingi. Reykjanes leit aðeins á 
ræðuflutning Suðurnesjaþingmanna 
árin 2014-2015. 

Ásmundur Friðriksson flutti 62 ræður 
og var með 25 athugasemdir og talaði 
í 252 mínútur

Oddný G. Harðardóttir flutti 145 
ræður og var með 268 athugasemdir 
og talaði í 1079 mínútur. 

Páll J. Pálsson flutti 52 ræður og var 
með 110 athugasemdir og talaði í 378 
mínútur.

Ragnheiður Elín Árnadóttir flutti 83 
ræður og var með 74 athugasemdir 
og talaði í 428 mínútur.

Silja Dögg Gunnarsdóttir flutti 43 
ræður og var með 33 athugasemdir 
og talaði í 166 mínútur.

Vilhjálmur Árnason flutti 19 ræður og 
var með 39 athugasemdir og talaði í 
138 mínútur. 

Páll Valur Björnsson flutti 69 ræður og 
var með 79 athugasemdir og talaðiu 
í 359 mínútur.

Púttvöllur 
í Garðinn
Á fundi bæjarráðs Garðs nýlega var 

lagr fram minnisblað bæjarstjóra. 
Í minnisblaðinu er lagt til að út-

búinn verði púttvöllur í garðinum 
Bræðraborg. Samið verði við Golfklúbb 
Suðurnesja um verkefnið, áætlað er að 
kostnaður ársins verði kr. 300.000 og 
rúmist innan fjárhagsáætlunar. Áætlað 
er að púttvöllurinn verði tilbúinn til 
notkunar í byrjun ágúst. Með því verði 
m.a. komið til móts við óskir eldri 
borgara um púttvöll í Garði. 

Samþykkt samhljóða. 
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Jóhann Geirdal skólastjóri:

Áhrif félagslegs umhverfis 
á árangur í skólastarfi
Jóhann Geirdal nýráðinn skólastjóri 

Gerðaskóla er mikill áhugamaður 
um skólastarf og hefur mikla 

reynslu á þeim vettvangi. Jóhann skrif-
aði lokaritgerð sína í námi við Háskóla 
Íslands um skóla og félagslegt umhverfi 
. Í verkefni sínu skoðar hann áhrif fé-
lagslegs umhverfis á árangur af skóla-
starfi. Samanburður er gerður á skólum 
á Suðurnesjum og í Suðvesturkjördæmi 
samkvæmt PISA. 

Reykjanes hafði samband við Jó-
hann og fékk að lesa yfir ritgerðina. 
Hér á eftir verður gluggðað í skrifin og 
nokkur áhugaverð atriði nefnd. 

Vandinn felst frekar í sam-
spili og viðhorfum  
í samfélaginu
Í ritgerðinni er gerður samanburður 

á grundvelli nemenda. Þá er bak-
grunnur hvers einstaklings tengdur við 
frammistöðu hans í könnuninni. Þá 
kemur í ljós að félagslegi bakgrunnur-
inn skýrir aðeins 8 % af þeim mun sem 
er á frammistöðu einstakra nemenda. 
Því bendir margt til þess að vandinn 
felist frekar í samspili og viðhorfum í 
samfélaginu og skólanum sjálfum en 
að einstök heimili hafi afgerandi áhrif 
á árangur sinna barna. Ef vilji er til 
raunverulegs jafnréttis til náms þurfa 
nemendur af svæðum með lægri fé-
lagslegan bakgrunn að standa jafnfætis 
nemendum af betur settum svæðum að 
lokinni skólagöngu. Samspil umhverfis 
og skóla er hins vegar mjög flókið. 

Erfitt fyrir starfsfólk að vinna góða 
vinnu þegar stöðugtv er gagnrýnt að 
skólinn nái ekki meiri árangri, einkum 

þegar skólinn er að skila áramngri vel 
yfir meðaltali eftir að búið er að taka 
tillit til umhverfis. 

Vænlegasta leiðin í glímunni við að 
efla skólastarf felst líklega í því að efla 
fagauð í hverjum skóla fyrir sig svo 
hann sé betur í stakk búinn til að takast 
á við verkefni sitt og samfélögin sem 
skólarnir starfi í taki á þeim þáttum 
sem hafa hamlandi áhrif á árangur. 

Mikilvægasta verkefni 
okkar Suðurnesjamanna
Í mars 2010 var haldinn þjóðfundur 
á Suðurnesjum undir merkjum Sókn-
aráætlunar. Meðal þess sem kom fram 
var að frammistaða nemenda væri al-
mennt slökust á Suðurnesjum, bæði 
á samræmdum prófum og í PISA 
könnunum. Jafnframt kom fram að 
74% atvinnulausra á Suðurnesjum 
hefðu aðeins lokið grunnskólaprófi á 
meðan hlutfallið var 51% fyrir landið 
í heild. Haft er veftir þáverandi bæj-
arstjóra árið 2010(Víkurfréttir) að á 
Suðurnesjum væri menntunarstig 
mjög lágt og það héldist í hendur við 
atvinnustigið. 

Á Suðurnesjum er hlutfall erlendra 
ríkisborgara tæplega 10% af mann-
fjölda, næst hæsta hlutfall á landinu. 
Á Suðurnesjum er hins vegar hlutfall 
íbúa með meira en 4 ára framhaldsnám 
undir meðaltali en hlutfall karla með 
iðnmenntun er hærra en landsmeð-
altalið. 

Eiríkur Hermannsson þáverandi 
fræðslustjóri sagði að skólaumbætur 
væru og yrðu samfélagslegt verkefni 
og trúlega mikilvægasta verkefni okkar 
Suðurnesjamanna næstu áratugina. 

Einnig sagði Eiríkur: 
„Við þurfum að efla samstarf heimila 
og skóla, efla rannsóknir á skólastarfi 
og þar með mat á árangri skóla, efla 
umræðu og umbætur á kennslu og 
kennsluháttum, hækka menntunarstig 
almenning og atvinnustig og efla þjón-
ustu við við barnafólk og almenna vel-
ferð. Þetta kann að virðast stór pöntun 
en það er fátt einfalt í henni veröld og 
við verðum að leggja okkur enn frekar 
fram. Þar er enginn Suðurnesjamaður 
undanskilinn.“ (Víkurfréttir 2010)

Vonleysi gerir vart við sig
Skólar sem fá slakar mælingar fá reglu-
lega upplýingar um að þeir séu ekki 

að standa sig. Þegar niðurstöður eru 
kynntar minna fjölmargir aðila á þessar 
mælingar og gjarnan koma kröfur frá 
nærsamfélaginu og skólayfirvöldum 
um að þeir bæti sig. 

Með tímanum þreytast starfsmenn 
að leita leiða til að brjótast út úr vand-
anum enda ekkert að ganga upp til að 
snúa þessari óheillaþróun við. Von-
leysi gerir vart við sig og það dregur úr 
lönguninni í frekari tilraunir til úrbóta. 

Stundum er hægt að sætta sig við að 
þetta sé þó aðeins skárra en það var í 
fyrra. Fólk fer að leita afsakana, prófum 
fjölgar óhóflega, námsskráin verður 
ofhlaðin og enginn friður til að kenna 
vegna stöðugs áreitis frá stjórnendum 
eða úr umhverfinu. Margskonar til-
raunir skila nánast engu. Slík afneitun 
kemur í sumum tilvikum í veg fyrir að 
tekist sé á við grunnástæður vandans. 

Veik forysta og  
ófullnægjandi aðbúnaður
Bent hefur verið á að meðal þess sem 
einkenni marga skóla sem ekki eru 
að ná árangri sé bág efnhags- og fé-
lagsleg staða nemenda og skortur á 
skólafærni. Aðrir þættir sem tileyra 
skólanum sjálfum geta líka haft áhrif 
og hafa menn nefnt slaka kennslu sem 
stundum má rekja til þekkingar-og/
eða geturskorts, takmarkaðrar reynslu, 
þess að kennarar kenna fög sem þeir 
hafa ekki þjálfun í að kenna, tíðra 
kennaraskipta og skort á samkennd. 

Einnig hafa veik forysta og ófullnægj-
andi aðbúnaður verið nefnd í þessari 
umræðu. 

Skortur á félagsauð, sem meira er 
af í betur settum skólum, gerir það 
erfiðara að sannfæra unga fólkið um 
ávinninginn af námi og námsárangri. 
Í stuttu máli: félagsleg staða nemand-
ans og samsetningin í skólanum hans 
veldur marktækm mun á námsárangri 
nemandans umfram þau áhrif sem 
tengjast bakgrunni fjölskyldu hans. 

Ekkert sem  
heitir kyrrstaða       
Áherslan á að vinna að varanlegum 
breytingum í skólanum er mikilvæg. 
Það þarf að gerast á forsendum hvers 
skóla fyrir sig og þess samfélags sem 
skólinn starfar í. Bein utanaðkomandi 
tilmæli eða inngrip geta vissulega 
pressað fram árangur en slíkur árangur 
reynist oft skammvinnur. 

Þó þjóðfélagsleg staða geti spáð fyrir 
um 65% af breytileikanum í árangri 
skóla má ekki gera lítið úr mikilvægi 
þess starfs sem í skólanum er unnið. 
Starfsfólk skóla þarf alltaf að vera með-
vitað um það starf sem unnið er og 
finna leiðir til að bæta það. Í skólastarfi 
er ekkert sem heitir kyrrstaða, samfé-
lagið breytist stöðugt og ef starfið tekur 
ekki mið af því er hætta á afturför. 

Það þarf að fjölga  
slíkum skólum 
Það er hægt að bregðast við aðstæðum 
á hverjum stað til að draga úr og helst 
eyða þeirri fylgni sem er með þjóðfé-
lagsstöðu og árangri skóla.Til þess þarf 
að þekkja og viðurkenna vandann og 
staðfastan vilja til að takast á við hann. 
Við höfum dæmi um skóla í þessu ver-
kefni sem er að skila frábærum árangri 
þó að meðalþjóðfélagsstaða hans sé 
ekki há. Það þarf að fjölga slíkum 
skólum.

Reykjanes þakkar Jóhanni Geirdal 
fyrir að hafa fengið að glugga í MA 
lokaverkefni hans við HÍ. Fyrir íbúa 
á Suðurnesjum skiptir það svo miklu 
máli að skólastarf sé gott, þannig að 
nemendur verði sem best undirbúnir 
fyrir sín framtíðarverkefni.

Nemendur úr Gerðaskóla.

Nemendur frá Grunnskóla Sandgerðis.Nemendur úr Heiðarskóla.
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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Vilja ekki 
kísilver
Í mörg ár hafa bæjaryfirvöld í 

Reykjanesbæ barist fyir atvinnu-
uppbyggingu í Helguvík. Þegar 

loksins virðist vera að rofa til er athygl-
isvert að fylgjast með atburðarrásinni. 
Sama dag og stór auglýsing birtist í 
Fréttablaðinu, þar sem óskað er eftir 
starfsfólki kom frétt í fjölmiðlum að 
hópur fólks í Reykjanesbæ væri með 
undirskriftasöfnun til að mótmæla að 
kísilver risi í Helguvík. 

Hingað til hefur verið full samstaða 
í bæjarstjórn Reykjanesbæjar um at-
vinnuuppbyggingu. Nú er bara að sjá 
hvaða árangri mótmælendur ná. 

Aparóla á lóð 
Gerðaskóla
Ungmennaráð Garðs mætti á 

síðasta fund bæjarstjórnar 
Garðs. Eftirtaldir fulltrúar 

í Ungmennaráði mættu á fundinn: 
Halldór Gísli Ólafsson, Óskar Niku-
lás Sveinbjarnarson, María Ósk Guð-
mundsdóttir, Ronnel Haukur Viray, 
Helgi Þór Hafsteinsson, Viktoría Sól 
Sævarsdóttir, Lára Hanna Halldórs-
dóttir og Helgi Líndal. 

Lára Hanna Halldórsdóttir og Helgi 
Þór Hafsteinsson tóku til máls fyrir 
hönd Ungmennaráðs. Þau ítrekuðu 
m.a. fyrri tillögur Ungmennaráðs um 
ungmennagarð og lögðu m.a. til að 

komið verði upp Aparólu á lóð Gerða-
skóla. Ungmennaráð þakkar bæjar-
yfirvöldum fyrir jákvæð viðbrögð og 
sýndan áhuga á að koma tillögum og 
ábendingum Ungmennaráðs til fram-
kvæmdar. 

Bæjarstjórn þakkar Ungmennaráði 
fyrir þeirra störf og óskar eftir áfram-
haldandi góðu samstarfi um hagsmuni 
ungmenna í Garði og mun skoða á 
seinni hluta þessa árs hvort hægt sé 
að hefja framkvæmdir við aparólu við 
skólann. 

Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra að leggja fram kostnaðarmat 

vegna aparólu fyrir næsta fund bæj-
arráðs, með það að leiðarljósi að rólu 
verði komið upp í sumar. Bæjarráði 

er falið að taka frekari ákvarðanir um 
framgang málsins. 

Á myndinni eru fulltrúar í Ung-

mennaráði ásamt bæjarfulltrúum og 
bæjarstjóra. 

(Myndin af heimasíðu Garðs)

Flokkun á sorpi hag-
kvæmni eða kostnaður
Einar Jón Pálsson, forseti bæj-

arstjórnar Garðs var einn af 
þeim sem útskrifaðist frá Há-

skóla Íslands á dögunum. Einar Jón 
hefur stundað nám við HÍ meðfram 
vinnu sinni ásamt því að vera forseti 
bæjarstjórnar og oddviti meirihlutans 
í Garði. Reykjanes hafði samband við 
Einar Jón. 
- Hvað nám varst þú að stunda við HÍ? 
Ég var í MBA námi sem er tveggja 
ára meistaranám í viðskiptafræði og 
stjórnun. 
- Var þetta ekki erfitt samhliða fullri 
vinnu og alls konar tímafrekum störfum 
fyrir sveitarfélagið? 

Námið er byggt upp til að taka sam-
hliða vinnu en það er engu að síður 
krefjandi og tekur góðan tíma enda 
mikið um verkefni og hópastarf sem 
fer oftast fram seinnipart dags eða á 
kvöldin. Þegar ég skráði mig í námið 
var bent á að það mætti reikna með 20 
til 30 tímum á viku í námið og það er 
eflaust ekki fjarri lagi þegar maður lítur 
til baka. Það hjálpar mikið að námið 
er skemmtilegt og svo kynnist maður 
mikið af frábæru fólki og fyrr en varir 
þá eru þessu tvö ár flogin frá manni. 
- Ég sá að þú fékkst sérstaka viðurkenn-
ingu fyrir lokaverkefnið. Um hvað fjall-
aði það? 

Já ég fékk viðurkenningu frá MBA 
félagi HÍ fyrir framúrskarandi lokaver-
kefni, viðurkenning sem kom á óvart 
en mjög ánægjulegt að enda námið á 
þessu. 

Lokaverkefnið mitt bar yfirskrift-
ina „Flokkun á sorpi, hagkvæmni 
eða kostnaður? “. Í verkefninu skoða 
ég hvort flokkun heimilissorps á 
Suðurnesjum geti leitt til hagræðingar 
fyrir Sorpeyðingarstöð Suðurnesja 
og þannig fyrir sveitarfélögin á 
Suðurnesjum. Það má segja að niður-
stöður verkefnisins hafi komið mér 
nokkuð á óvart sem og sá ábati sem 
mögulegt er að ná. Ég mun óska eftir 
að kynna niðurstöðurnar fyrir stjórn 
Sorpeyðingarstöðvarinnar og svo er 
það í þeirra höndum hvert framhaldið 
verður. 

Hvað kostar Rögnunefndarvitleysan? 
Rögnunefndin svokallaða átti 

að finna út staðsetningu fyrir 
innanlandsflugið út frá þeirri 

forsendu að Reykjavíkurflugvöllur 
og keflavíkurflugvöllur væri ekki til. 
Niðurstaðan, best að byggja flugvöll 
í Hvassahrauni. Hvers konar vitleysa 
er þetta eiginlega. Byggja fluvöll nán-
ast við hliðina á Keflavíkurflugvelli. 

Þú eyðir ekki 22 milljörðum. þótt 
það væri ekki nema einn milljarður 
í að byggja við hliðina á Keflavíkur-
flugvelli segir Grétar H. óskarsson fv. 
framkvæmdastjori loftferðaeftirlits í 
Morgunblaðinu. Rögnunefndin starf-
aði í marga mánuði að komast þessari 
fáránlegu niðurstöðu. Hvað ætli þessi 
nefnd kosti mikið af skattfé borgaranna?

Snjó kall inn skrif ar: 



Elite þakbursti 22cm   

4.595

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

ÚTIMÁLNING

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Weber Milligróf 
múrblanda 25 kg

1.890
MAR16266 

395

Weber Rep 980 5kg

1.650

Þakmálning 10 lítrar   

12.695

Drive málaramotta 10m2   

1.590

Scala Steypugrunnur
Betoprime glær. 
1 líter

895

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar 

7.490

Deka Hrað 5 kg   

1.770

DEKA SÍLAN 
vatnsfæla
5 lítrar 

6.590 
1 líter kr. 1.790
  

Maston Hammer Spray 400ml   

1.195

Maston Hammer 
250ml   

1.095  

Maston Hammer 
750ml   

2.395

Dicht-Fix þéttiefni 
750ml

1.995  

Mako 
penslasett 

595

Oden þekjandi viðarvörn 
1 líter, A stofn   

2.095 

Oden Grunnolía 1 líter   

1.295
Oden útigrunnur 
á tré, 1 líter 

1.595

Mako Viðarvarnar -
pensill, 50mm   

295

Truper vírbursti 
m/sköfu    

435  

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

17.990

ODEN EÐAL OLÍA á palla.  
Hágæða Silikonalkyd efni. 
2,7 l.

4.390
Landora tréolía 
Col-51903 3 l. 

2.690

Malartvatt 
Paint Wash   

1.195

Proflex Nitril 
vinnuhanskar

375

MIKIÐ ÚRVAL 
AF STIGUM 
OG TRÖPPUM

og allt til viðhalds eigna
Á MÚRBÚÐARVERÐI

Bio Kleen pallahreinsir 

895
5 lítrar kr. 3.295

Meister fúgubursti með krók #4360430 

2.590 (með auka vírbursta)

Bíla & 
gluggaþvotta-
kústur, gegn 
um rennandi 
116>180cm, 
hraðtengi  
með lokun 

2.690

Lavor Vertico 20 
Háþrýstidæla 
140 Max Bar
450 lítrar/klst
1900W
9 kg 

19.990
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Dæmi um áhuga- 
verða staði í Vogum
Stapinn er klettadragi niður í sjó, 

þar er mikið fuglalíf og fagurt 
útsýni. Frá Vogunum er um 30 

mín. ganga á Stapann. Þar er útsýnis-
skífa við Grímshól og í góðu skyggni 
er fjallasýn mikil. Á milli Voga og Innri 
Njarðvíkur liggur svokölluð Stapagata, 
sem er mjög skemmtileg leið. 

Háibjalli er afar fallegur trjálundur 
í skjóli kletta, ofan Reykjanesbrautar 
í aðeins 20 mín göngufjarlægð frá 
Vogum. 

Frá Háabjalla er útsýni yfir Snorra-
staðatjarnir og þaðan er hægt að ganga 
eftir Hrafnagjá sem er gróðurmikil 
sprungugjá. 

Fyrir þá sem kjósa lengri gönguferðir 
er upplagt að ganga Skógfellaveginn, 
vörðuð gönguleið til Grindavíkur. Þetta 
er afar falleg leið yfir fjölbreytt hraun 
og fjalllendi. Gangan tekur 4-6 klst. 
Upphaf gönguleiðarinnar er rétt neðan 
við Háabjalla, s.s. í göngufjarlægð frá 
Vogum. 

Keilir er 379 metra hátt móbergs-
fjall og einkennisfjall sveitarfélagsins. 
Fjallið er skemmtilegt og auðvelt upp-
göngu. Keilir er í 15 mín. akstursfjar-
lægð frá Vogunum. 

Kálfatjarnarkirkja var reist árið 1893 
og er staðsett á miðri Vatnsleysuströnd. 
Kirkjan er sannkölluð völundarsmíði 
og ein stærsta sveitakirkja á landinu. 

Golfklúbbur Vatnsleysustrandar er 
einn fjölsóttasti ferðamannastaður í 
Vogum og nágrenni og lætur nærri 
að heimsóknir á síðasta ári hafi verið 
um 7.000. 

Staðarborg er hringlaga stein-
hleðsluvirki sem á árum áðum var 
notað sem fjárrétt, er staðsett á miðri 
heiðinni milli Kálfatjarnarkirkju og 
Reykjanesbrautar. Í bjartviðri er út-

sýni mjög fallegt frá Staðarborg; mosa-
vaxnar hraunbreiður á aðra hönd og 
fagurblár Faxaflóinn á hina, þar sem 
snæviþakinn Snæfellsjökullinn rís upp 
úr sjóndeildarhringnum u.þ.b. 100 km 
í burtu. 

Fjölbreytt og skemmtilegt útivist-
arsvæði er við Höskuldarvelli. Vegur 
þangað liggur frá Reykjanesbraut 
skammt vestan Kúagerðis (merkur 

Keilir). Við Höskuldarvelli er mikið 
úrval stuttra gönguleiða. Má þá helst 
nefna göngu á Keilir , Trölladyngju 
379m eða Grænudyngju 402m. Lamba-
fellsklofi er mikilfengleg gjá sem klífur 
Lambafellið. Gaman er að ganga eftir 
gjánni inn í fellið og síðan upp úr því. 
Í Soginu er mikil litadýrð sem langvar-
andi jarðhiti hefur gefið svæðinu. Þar 
liðast lítill lækur. 

Háibjalli.

Kálfatjarnarkirkja.

Keilir

Staðarborg.

Huldufley í Duushúsum
Sýning, sem ber heitið Huldufley 

er um þessar mundir í Duus-
húsum Sýningin stendur yfir til 

23. ágúst n.k. Hér er um að ræða skipa 
og bátamyndir Kjarvals. ´Í sýninga-
skrá segir m.a. „Það er vel við hæfi 

að sýna úrval skipa-og bátamynda 
Kjarvals í Listasafni Reykjaness í 
sjávarplássinu Keflavík, þar sem þær 
kallast á við bátalíkön völundarins 
Gríms Karlssonar. Samanburður leiðir 
í ljós hve nákvæmlega Kjarval þekkti 

sín skip, jafnvel þar sem hann fer með 
himinskautum í túlkun sinni á útliti 
þeirra, eru þau í grundvallaratriðum 
rétt byggð og þeir partar sem máli 
skipta á réttum stað.“

Ferða-
þjónusta 
fatlaðra í 
Grindavík
Á fundi Félagsmálanefndar 4. júní 

s.l. lá fyrir erindi liggur þar sem 
óskað er eftir því að félagsmálanefnd 
hlutist til um að gerð verði úttekt á 
skipulagi og gæðum ferðaþjónustu 
fyrir fatlað fólk í Grindavík. Félags-
málanefnd tekur jákvætt í erindið 
og leggur fyrir sviðsstjóra félags-
þjónustu- og fræðslusviðs að kanna 
hvaða valkostir eru fyrir ferðaþjón-
ustu fatlaðra á svæðinu og meta 
hvort hægt sé að veita betri þjónustu. 

Bjarni boðar 
hækkun
Bjarni Benediktsson fjármálaráð-

herra hefur boðað að greiðslur frá 
Almannatryggingum muni á næsta ári 
hækka um 8,9% til ellilífeyrisþega og 
öryrkja. 
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Öflugt starf 
hjá Ægi í Garði
Liðin eru 80 ár frá því björgunar-

sveitin Ægir var stofnuð fyrir 
tilstuðlan Jóhannesar Jóns-

sonar héðan frá Gauksstöðum. Síðan 
þá hefur mikið vatn runnið til sjávar 
og sveitin gengið í gegnum hæðir og 
lægðir í starfsemi sinni. 

Sunnudaginn 28. júní s.l. fagnaði 
Björgunarsveitin Ægir tímamót-
unum með afmælishófi í Þorsteins-
búð. Björn Berrgmann varaformaður 
sveitarinnar fór yfir sögu og það helsta 
í starfseminni. Formaður Ægis er 
Oddur Jónsson. Margir fluttu ávörp 
og gáfu gjafir. Þá var undirritaður 
samstarfssamningur milli Sveitarfé-
lagsins Garðs og Björgunarsveitar-
innar Ægis. 

Nú er starfið hjá Björgunarsveitinni 
Ægi í miklum blóma og stór hópur 
einstaklinga héðan úr Garðinum 
og víðar af Suðurnesjum kemur að 
starfinu. 

Helstu viðfangsefni sveitarinnar 
eru leit og björgun við strendur Ís-
lands, leit og björgun á landi, þátt-
takendur í skipulagi Almannavarna 
Ríkisins. Einnig tekur sveitin að sér 
ýmis verkefni vegna fjáraflana. Björg-
unarsveitin Ægir hefur komið sér vel 
fyrir í Þorsteinsbúð, björgunarstöð-
inni að Gauksstöðum í Garði. Þar er 
félagsaðstaða Björgunarsveitarinnar 
Ægis og Slysavarnadeildarinnar Unu 
í Garði. 

Sveitarfélagið Garður og Ægir undirrituðu samstarfssamning.

Vel heppnuð 
hátíð 
Garðmanna
Í lok júní var Sólseturshátíðin haldin á 

Garðskaga. Eins og svo oft áður var 
blíðskaparveður á hátíðinni. Þetta fór 
allt vel fram og var Víðismönnum og 
öðrum sem stóðu að hátíðinni til sóma. 

Grindavík:

Fagna uppbyggingu
Á nýlegum fundi Frístunda-og 

menningarnefndar Grindavíkur 
var fjallað um barna og unglingastarf. 
Nefndin samþykkir nýjan samstarfs-
samning Grindavíkurbæjar við Hesta-
mannafélagið Brimfaxa með áorðnum 
breytingum, samningurinn gildir til 
31.12.2018 þar sem m.a. er stutt við 
bakið á æskulýðsdeild Brimfaxa. 

Sviðsstjóri og fulltrúi frístunda- og 
menningarnefndar hafa fundað með 
fulltrúum Brimfaxa og viðræðurnar 
gengið vel og Brimfaxi samþykkt 
samninginn fyrir sitt leiti. Nefndin 
fagnar þeirri uppbyggingu sem á sér 
stað hjá Brimfaxa og hvetur félagið að 
vígja nýju reiðhöllina sem fyrst til að 
efla starfsemi félagsins enn frekar. 
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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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Suðurnesja-
bátarnir 
farnir á flakk
Ákvörðun sjávarútvegsráð-

herra um að setja makríl-
veiðar krókabátanna í kvóta 

hefur mælst frekar illa fyrir. Ljóst er 
að mun færri bátar munu stunda þær 
veiðar núna í sumar en t.d. sumarið í 
fyrra þar sem að kvóta bátanna er það 
lítill að varla borgar sig að ræsa vélar 
fyrir þær heimildir sem bátarnir fá. 
Fjóla GK sem hefur legið tilbúinn í 
Keflavíkurhöfn hefur mesta makríl-
kvótann eða um 330 tonn. Fjóla GK 
var ásamt Sigga Bessa SF á Hornafirði 
þeir fyrstu sem fóru að stunda þessar 
veiðar og njóta þessir tveir þess í ansi 
stórum kvóta. Það eru reyndar ekki 
margir bátar tilbúnir á veiðar, annar 
bátur í Keflavík liggur fullbúinn og 
er það Bolli KE og í Sandgerði er Óli 
Gísla GK tilbúinn. Enn sem komið er 
hefur engum makríl verið landað og 
helst er að stangaveiðifólk sem hefur 
verið að veiðum við Garðbryggju 
hefur náð að smella í einn og einn 
makríl.

Annars eru svo til allir suðurnesja-
smábátarnir farnir á flakk bæði 
norður og austur og hefur veiði bát-
anna verið þokkaleg. Óðinn Arn-
berg skipstjóri á Sunnutindi SU lenti 
heldur betur í mokveiði núna 9 júlí, 
enn þá fóru þeir um 60 mílur út frá 
Djúpavogi og gjörsamlega kjaftfyltu 
bátinn. Komu í land með um 17 tonn 
sem er langmesti afli sem að báturinn 
hefur nokkurn tímann komið með í 
land. Geta má að Sunnutindur SU 
hét áður Þórkatla GK og var síðasti 
gáskabáturinn sem Stakkavík átti 
sem var seldur, enn Stakkavík átti 
þrjá samskonar bátar sem allir eru 
núna seldir.

Af öðrum bátum má nefna að 
Katrín GK er með 11 tonn í 3 róðrum, 
Addi Afi GK 16 tn í 4, Óli á Stað GK 
47 tn í 8. Guðbjörg GK 23 tn í 5 allir 
á Skagaströnd. Birta Dís GK 11 tn í 
4 á færum í Grindavík. Gísli Súrsson 
GK 53 tn í 10 og Auður Vésteins SU 
47 tn í 10 á Stöðvarfirði. 

Dragnótabátarnir fiskuðu mjög vel 
í júní og ansi stórir róðrar sáust hjá 
bátunum. Núna það sem af er júlí þá 
hefur bátununum fækkað ansi mikið, 
og er Arnþór GK sá eini sem hefur 
landað afla 32 tonnum í 4 róðrum.

Mjög fáir bátar eru á netaveiðum, 
Hraunsvík GK með 8,2 tn í 3 og mest 
3,9 tonn og Sljós GK 2 tonn í 4 báðir á 
skötuselsveiðum og landa í Sandgerði. 

Sóley Sigurjóns GK er á rækju-
veiðum og var togarinn aflahæstur 
allra rækjubáta á landinu í júní með 
um 110 tonn og var togarinn eini sem 
yfir 100 tonnin komst. Núna í júlí þá 
hefur hann landað 28 tonn af rækju 
auk um 20 tonn af fiski í einni löndun. 
Grímsnes GK er komið á rækju-
veiðar og hefur landað 30 tonnum 
í 2 róðrum á Siglufirði. Berglín GK 
17 tonn af rækju og 18 tonn af fiski í 
einni löndun. 

Ekki eigum við suðurnesjamenn 
humarbátar enn fáum þó nokkra 
báta sem stunda humarveiðar sem 
landað í t.d Grindavík. Þar hafa 
Hornafirðingarnir verið og hefur 
Þórir SF landað 52 tonn í 2 róðrum 
og af því er humar 8 tonn. Þórir SF 
18 tonn óg af því er humar 5 tonn í 
einni löndun. 

Núna eru tveir sæbjúgubátar 
komnir til Keflavíkur Sæfari ÁR og 
Sandvíkingur ÁR . Sæfari ÁR landaði 
reyndar 6 tonnum í 2 róðrum. þar 
enn fór síðan vestur til Bolungarvíkur 
og landaði þar 7 tonnum í 2 róðrum 
Sandvíkingur ÁR hefur landað 10 
tonn í 2 róðrum í Keflavík og þar af 
8,6 tonn í einni löndun . 

Á síðustu öld frá árinu 1900 og 
til ársins 2000 þá voru sjóslys mjög 
algeng og mjög mörg skip fórust þar 
sem að mannskaði var mikill. Undan-
farin ár þá höfum við verið lánsöm að 
því leytinu til að skipskaðar þar sem 
að bátur hefur farist og manntjón 
hlotist af verið afar fá. Sjóslysið sem 
varð núna við Aðalvík þegar að drag-
nótabáturinn Jón Hákon BA fórst 
og einn sjómaður lét lífið var eins 
og köld vatnsgusa í andlitið á okkur 
öllum. Þar sem að sjóslys hafa verið 
það fá undanfarin ár þá voru kanski 
menn farnir að hætta að hugsa um 
nauðsynlega hluti, t.d neyðarrásina 
og athuga virkni sleppibúnaðar. Það 
hefur komið t.d fram að fjöldi strand-
veiðibáta var í kringum slysstaðinn 
enn fáir eða engnir voru að hlusta á 
neyðarrásina númer 16. Sömuleiðis 
vekur það miklar spurningar af 
hverju sjálfvirki sleppibúnaðurinn 
fyrir björgunarbátanna virkaði ekki. 

Því miður er það nú oft þannig að 
það þarf slys og jafnvel dauðaslys til 
þess að menn vakni og líti í kringum 
sig og skoði hvort að sín mál séu í 
lagi. Og þetta sjóslys er okkur 
öllum þörf áminning. Á Neskaup-
stað er núna haldin þungarokkshá-
tiðin Eistnaflug. Þar er mottóið að 
allir líta eftir öllum og hjálpast að 
þegar eitthvað á bjátar. Þetta mottó 
þungarokksmannana á Neskaupstað 
á mjög vel við sjómannastéttina, að 
líta eftir hvor öðrum. 

 Gísli R.

Aflafréttir

Fækkar um 135 á atvinnuleysisskrá
Lagðar fram tölur frá Vinnumála-

stofnun á fundi atvinnu-og hafn-
arráðs Reykjanesbæjar um stöðuna á 
vinnumarkaði í maí 2015. Einnig lagt 
fram yfirlit yfir þróun atvinnuleysis 

í Reykjanesbæ, viðmiðunarmánuður 
maí, frá árinu 2000 til 2015 og yfirlit 
þróun atvinnuleysis í Reykjanesbæ s.l. 
fjögur ár eftir kyni, ríkisfangi, aldursbili, 
menntun, atvinnugreinum og starfs-

greinum. 194 manns í Reykjanesbæ eru 
á atvinnuleysisskrá í maí 2015 og 452 
manns á Suðurnesjum. Það er fækkun 
um 135 manns í Reykjanesbæ frá sama 
mánuði í fyrra. 

Hamingjuvegur
Út er komin glæný bók eftir  
Lizu Marklund, Hamingjuvegur. 

Stjórnmálamaðurinn Ingemar Ler-
berg finnst á ríkmannlegu heimili 
sínu í úthverfi Stokkhólms, nær 

dauða en lífi eftir pyntingar. Það kemur í 
hlut lögreglukonunnar Ninu Hoffmann 
að rannsaka málið en blaðakonunnar 
Anniku Bengtzon að skrifa um það. 
Eiginkona Lerbergs er horfin og því 
dýpra sem þær stöllur grafa eftir sann-
leikanum, hvor á sinn hátt, afhjúpast 
fleiri leyndarmál auðmannahverfisins. 

Hamingjuvegur er tíunda bók Lizu 
Marklund um Anniku Bengtzon, 
spennusaga um glæp en jafnframt saga 

um fjölskyldur, fjölmiðla og félagslega 
viðurkenningu, skrifuð undir áhrifum 
frá Brúðuheimili Ibsens. 

Ellefta og jafnframt síðasta bókin 
kemur svo út á árinu og kemur í ís-
lenskri þýðingu 2016. 

Erlendir blaðamenn hafa farið afar 
fögrum orðum um Hamingjuveg og 
segir gagnrýnandi DAST Magazine 
bókina vera „… langbestu glæpasaga 
höfundarins …“ og sömuleiðis hefur 
hinn geysivinsæli rithöfundur Henning 
Mankell kallað Marklund „drottningu 
skandinavískra glæpasagna“.
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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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Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík
Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði,

sími 511-7000, www.innrammarinn.is

Fjarðargötu 19, Hafnarfirði

Velkomin á nýtt
rammaverkstæði

og verslun

Úrval tilbúinna 
ramma og 

myndaalbúma

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 109.990
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 137.489

Meira en bara  
blandari!
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Störfum fer fjölgandi
Kjartan Már Kjartansson bæjar-

stjóri Reykjanesbæjar skrifar á 
heimasíðu sveitarfélagsins

Fjármálin
Fjármál Reykjanesbæjar eru í sífelldri 
skoðun. Unnið er markvisst skv. áætlun 
sem nefnist „Sóknin“ og settt var í gang 
sl. haust. Hún gengur í megin dráttum 
út á eftirtalda fjóra þætti: 1. Að auka 
framlegð bæjarsjóðs 2. Að halda fjár-
festingum í nýjum innviðum undir 
200 milljónum á ári 3. Að endurskipu-
leggja skuldir 4. Að gera B-hluta fyr-
irtæki Reykjanesbæjar sjálfstæð. Það 
er skemmst frá að segja að vinna skv. 
þessari áætlun gengur hægt en örugg-
lega. Liður 3 snýst þessa dagana fyrst og 
fremst um að endursemja við kröfuhafa 
en þar er þrotabú Glitnis langstærsti 
kröfuhafi Reykjanesbæjar sem lán-
veitnandi í gegnum Eignarhaldsfé-
lagið Fasteign hf. Á þessari stundu er 
enn mjög óljóst hvernig þær viðræður 
munu enda. 

Starfsmannamál
Mikil endurskipulagning hefur átt sér 
stað í stjórnskipulagi Reykjanesbæjar. 
Sviðum hefur verið fækkað úr 7 í 5 og 
verða allir nýir sviðsstjórar komnir að 
fullu til starfa þ. 1. júní nk. Unnið hefur 

verið að innra skipulagi einstakra sviða, 
verkefni og störf tekið breytingum eða 
færð til og ráðið í lausar stöður. Talsvert 
af góðu og reynslumiklu fólki er að 
hætta og nýtt fólk að koma í staðinn. 
Um leið og það er söknuður af þeim 
sem eru að fara felast mikil tækifæri í 
þeim sem eru að koma. 

Atvinnumál
Störfum fer fjölgandi og atvinnuleysi 
minnkar hratt. Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar og fyrirtæki í kringum hana taka 
til sín margt fólk en einnig er mikil 
eftirspurn eftir iðnaðar- og verka-
mönnum vegna aukinna verkefna 
á ýmsum sviðum. Íbúum sem þurft 
hafa á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins 

að halda hefur fækkað verulega og 
er það vel. Nokkur stór verkefni eru 
í pípunum og má þar helst nefna kís-
ilmálmverksmiðjur í Helguvík, sem 
nokkur umræða hefur orðið um, önnur 
verkefni í Helguvík, sem nær engin 
umræða hefur orðið um, fjölgun starfa 
í frumkvöðlafyrirtækjum að Ásbrú 
o.s.frv. Allt er þetta hið besta mál en 
fara þarf varlega og taka tillit til margra 
sjónarmiða þegar ný atvinnutæki-
færi eru annars vegar. Má þar nefna 
launastrúktúr fyrirtækja, skipulagsmál, 
umhverfismál o.s.frv. 

Önnur mál
Að öðru leyti gengur lífið sinn vana-
gang. Mannlífið í byrjun sumars 
hefur verið með allra líflegasta móti; 
barnahátíð, tónleikar, hátíðisdagar 
o. fl. Ný Hæfingarstöð opnuð að Ás-
brú, Haraldur Noregskonungur kom 
í stutta heimsókn ásamt forseta Ís-
lands, nýr sóknarprestur kjörinn og 
Ungmennaráð Reykjanesbæjar fundaði 
með bæjarstjórn, svo eitthvað sé nefnt. 
Framundan er vonandi skemmtilegt 
sumar fyrir sem allra flesta. Við sem 
störfum hjá Reykjanesbæ að bættum 
rekstri og þjónustu við íbúana munum 
halda áfram að gera okkar besta. Hvort 
það reynist nóg kemur í ljós síðar.

Samþykkt að ráða viðbótarstarfsmann
Á fundi bæjarræaps Garðs 9, 

júlí s. l var eftirfarandi sam-
þykkt. Umhverfis-, skipulags- 

og byggingarmál í Sandgerðisbæ og 
Sveitarfélaginu Garði

Samstarfssamningur við Sandgerð-
isbæ. Lögð fram drög að samstarfs-
samningi sveitarfélaganna, ásamt 
viðauka. Gert er ráð fyrir að ráðinn 

verði viðbótar starfskraftur þannig að 
tveir starfsmenn starfi fyrir sveitarfé-
lögin á sviði Umhverfis-, skipulags-og 
byggingarmála, kostnaður skiptist milli 
sveitarfélaganna samkvæmt stöðuhlut-
föllum sem fram koma í samningnum. 
Samningurinn taki gildi 1. september 
2015. Í drögum að viðauka er fjallað 
um viðveru starfsmanna í sveitarfé-

lögunum, viðaukinn verði nánar út-
færður í árslok 2015 og komi til endur-
skoðunar í lok árs 2016, út frá reynslu. 

Samþykkt samhljóða að fela bæjar-
stjóra að undirrita samninginn og við-
aukann eins og fyrir liggur í drögum. 
Jafnframt samþykkt samhljóða að aug-
lýst verði eftir starfskrafti, sem taki til 
starfa samkvæmt samningnum.

Reykjanesið eitt af rómantískustu stöðum heims
USA TODAY tilkynnti nýlega topp 

20 staði sem keppa nú um að 
vera besti óþekkti eða under-the-radar 
rómantíski staðurinn í heiminum. 
Reykjanesskaginn er einn af þeim 

stöðum sem tilnefndur er og keppir 
um að vera einn af þeim tíu bestu. 

Á síðu USA TODAY er hægt að taka 
þátt í kosningunni sem stendur yfir í 
fjórar vikur og líkur henni þann 3. 

ágúst n.k. Hver og einn getur kosið 
einu sinni á dag fram að lokadegi 
kosningarinnar. Sigurvegarar munu 
verða tilkynntir þann 7. ágúst. 

(Heimasíða Grindavíkur)



ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum 
og gerðum, allt eftir þínum óskum.
Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á 
dýnunum hvíla.
Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is
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Vinaliðaverkefni í Gerðaskóla
Á síðasta fundi Skólanefndar 

í Garði var eftirfarandi 
bókað: „Vinaliðaverkefnið 

er norskt að uppruna, það hefur á 
fáum árum náð mikilli útbreiðslu og 
er nú starfrækt í yfir 1000 skólum í 
Noregi. Vinaliðaverkefnið er hluti af 
Vinaverkefninu og gegnur út á það 
að hvetja nemendur til meiri þátt-

töku í afþreyingu í frímínútunum og 
skapa betri skólaanda. Skólanefnd 
ásamt foreldrafélagi Gerðaskóla 
fékk kynningu á vinaliðaverkefn-
inu af verkefnastjórum þess. Mikil 
ánægja var með kynningna og var 
Skólanefnd ásamt foreldrafélaginu 
sammála um að innleiða verkefnið í 
skólann í byrjun næsta skólaárs. Ver-

kefnið eykur félagslega hæfni nem-
anda ásamt því að hafa heilsueflandi 
áhrif. Skólastjóra falið að ganga frá 
samningi um verkefnið við verk-
efnastjóra. Foreldrafélag Gerðaskóla 
hefur ákveðið að styrkja þetta verkefni 
um 100.000 kr“. 

Myndirnar eru frá skólaslitum 
Gerðaskóla  (Af heimasíðu Gerðaskóla)

Stjórn Reykjanes 
jarðvangs skorar á 
ráðherra að 
leiðrétta mistök
Á fundi stjórnar Reykjanes jarð-

vangs sem nýlega fór fram var 
fjallað um úthlutun fjármuna 

til brýnna verkefna á ferðamanna-
stöðum frá 26. maí sl. Gerir stjórn jarð-
vangsins alvarlega athugasemd við að 
engum fjármunum hafi veri úthlutað 
til ferðamannastaða á Reykjanesi og 
hljóti þar um mistök að vera að ræða. 
Eftirfarandi bókin var gerð á fund-
inum: 

„Stjórn Reykjanes jarðvangs fagnar 
auknum framlögum til uppbyggingar 
ferðamannastaða á Íslandi. Stjórnin 
gerir hins vegar athugasemd við að að-
eins sé úthlutað til ferðamannastaða 

í eigu og umsjón ríkisins. Sérstaka 
athygli vekur að engin framlög eru til 
verkefna á Reykjanesi en Reykjanes-
skagi er þriðji fjölsóttasti landshlutinn 
af ferðamönnum. Reykjanesfólkvangur 
er á rauðum lista Umhverfisstofnunar 
og landssvæðið að mestu í eigu ríkisins. 
Verkefni þaðan ættu því að uppfylla 
allar forsendur sem settar voru fyrir 
úthlutuninni. Stjórn Reykjanes jarð-
vangs ályktar að mistök hljóti að hafa 
átt sér stað við úthlutunina sem verði 
leiðrétt strax. Stjórnin skorar jafnframt 
á ráðherra ferðamála við að bæta úr 
þessu þegar í stað og býður fram aðstoð 
sína“. (Heimasíða Grindavíkur)

Bjarni hvetur til 
þjóðaratkvæðagreiðslu
Í grein sem Bjarni Benediktsson 

formaður Sjálfstæðisflokksins birti 
nýlega í Morgunblaðinu í leggur 

hann áherslu á að lokið verði endur-
skoðun á tilteknum atriðum stjórnar-
skrár Íslands. 

Hann bendir á að nú séu fyrir hendi 
allar forsendur til þess að bæta við 
stjórnarskrá lýðveldisins ákvæðum 
sem taka á umhverfis- og auðlinda-

málum, þjóðaratkvæðgreiðslu og tak-
mörkuðu framsali valdheimilda, sem 
bera mætti undir þjóðaratkvæði sam-
hliða forsetakosningum á næsta ári. „Í 
lok síðasta kjörtímabils var samþykkt 
stjórnlagabreyting sem gerir breytingar 
á stjórnarskránni á grundvelli þjóðarat-
kvæðagreiðslu mögulegar innan þessa 
kjörtímabils“ segir Bjarni jafnframt í 
greininni. 

Til umhugsunar
Því er spáð að Íslendingar 67 ára 

og eldri verði hundrað þúsund 
talsins árið 2061. Það er fjölgun 

um ríflega 62 þúsund manns frá árinu 

2013 og mun þá hlutfall þessa aldurs-
hóps hafa farið úr 11,2% landsmanna 
í tæplega 23%. 





WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla
· Orkunotkun A+++

WF70F5E4P4W

7 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla
· Orkunotkun A+++

DV80H8100HW/EE

8 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Barkalaus
· Demantatromla
· Rakaskynjari
· Orkunotkun A++

DV70FSE0HGW

7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Barkalaus
· Demantatromla
· Rakaskynjari
· Orkunotkun A+++

Verð: 109.900,- Verð: 89.900,-Verð: 134.900,- Verð: 124.900,-

RS7567THCSP

“Amerískur”  Kæliskápur
Stál útlit. Tvöfalt kæli kerfi. 
Vatn og klaki.

Verð: 239.900,-

RB29FSRNDSS

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei að afþýða. 

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei að afþýða. 

Verð: 89.900,-Verð: 99.900,-

Heimilistækin frá Samsung eru í fremstu röð og búin allri nýjustu tækni og þægindum 
eins og sjónvörpin og símarnir. Góðir hlutir gerast hratt hjá Samsung.

Til merkis um að góðir hlutir gerast hratt

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 10-18, en 

LOKAÐ í sumAR á
LAuGARDöGum

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HafnarGöTu 23 · reykjaneSbæ · Sími 421-1535ormsson.is

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.


