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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
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- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Fullkomin snyrting á þínu verði

ORMSSON.IS

Braun hárskeri
hc3050

Kr. 7.990,-

Braun rakvél Sport
197-1

Kr. 12.900,-

Braun skeggsnyrtir
cruz-6

Kr. 13.900,-

Braun rakvél
cooltec ct2s
Kr. 29.900,-

vatnsheld

vatnsheld

BRAUN Háreyðingartæki
Silk-épil5 Legs&Body

Kr. 16.900,-

Braun hárblásari
hd550

Kr. 7.990,-

Braun - OralB
Disney

rafmagnstannbursti
db4.510

Kr. 2.290,-

Braun - OralB
rafmagnstannbursti

db4.010
Kr. 1.990,-
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Gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits 
Suðurnesja er í 224 liðum
Gert er ráð fyrir að gjaldskrá Heilbrigð-

isstofnunar Suðurnesja hækki um 
4%. Hækkunin sem slík vekur ekki athygli 
heldur til hversu margra þátta hún tekur. 

Það eru 224 liðir í gjaldskránni. Er virkilega 
ekki hægt að hafa þetta aðeins einfaldara?

Fallegt 
haustveður 
á Garðskaga
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Körfuboltaæf-
ingar fyrir börn 
Magnús Stefánsson bæjar-

stjóri Garðs skrifar í sínum 
Molapistli s.l. föstudag. 

„Þau Bára Bragadóttir og Óli Garðar 
Axelsson áttu frumkvæði að því að 
hefja körfuboltaæfingar fyrir börn í 3. 
-6. bekk grunnskólans. Fyrstu æfingar 

voru fyrir nokkrum dögum og er að-
sóknin mjög góð. Hver veit nema fram-
tíðar körfuboltastjörnur séu að stíga 
sín fyrstu skref í íþróttahúsinu í Garði 
þessa dagana. Bæjarstjórinn þakkar 
þeim Báru og Óla fyrir frumkvæðið og 
vonast til að æfingar gangi vel“. 

Nýr barnabóka-
höfundur lítur 
dagsins ljós
- Bókin gefur foreldrum 
tækifæri til að ræða 
áskoranirnar sem fylgja 
því þegar börn eignast 
systkini

Lárus eignast systkini eftir Eddu 
Láru Lúðvígsdóttur fjallar um 
hvernig það er að verða stóri 

bróðir eða stóra systir allt frá því að 
litla barnið er væntanlegt og eftir að 
það er komið í heiminn. 

Lárus eignast systkini er fyrsta bók 
Eddu Láru Lúðvígsdóttur. Það hefur 
verið draumur Eddu Láru að gefa út 
bók og þetta efni er henni afar hug-
leikið þar sem hún er móðir tveggja 
drengja. Með útgáfu þessarar fallegu 
sögu vill Edda Lára vera fyrirmynd 
fyrir syni sína og sýna þeim að með 
dugnaði og trú á sjálfum sér geta 
draumar ræst. 

Lárus eignast systkini er tilvalin fyrir 
börn sem eru að verða eldri systkini og 
gefur foreldrum og öðrum tækifæri til 
að ræða áskoranirnar sem því stóra og 
skemmtilega hlutverki fylgir. 
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Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk-
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Kjarasamingar hafa að undanförnu verið undirritaðir og samþykktir 
af stærstum hluta launþegahreyfingarinnar. Með dómi hafa enn-
fremur verið ákveðnar launabreytingar til starfsstétta í Bandalagi 

starfsmanna háskóla.Á ferðinni eru verulega miklar launabreytingar,sem 
vonandi skila sér í auknum kaupmætti til launþega. Sérstaklega ber að fagna 
að hinir lægst launuðu náðu því markmiði sínu að lægstu laun verði ekki 
undir 300 þúsundum krónum á mánuði innan skamms.

Fram hefur komið að launabreytingar á næsta ári verða uppá 100 milljarða.
Það er sýnilegt að Ísland er að rétta verulega úr kútnum eftir slæmt efna-
hagsástand síðustu ára, Framtíðin er björt.

Einn er sá hópur í þjóðfélaginu,sem ekki situr við sama borð og aðrir hvað 
varðar breytingar á sínum kjörum.Hér er að sjálfsögðu átt við eldri borgara 
landsins. Það er merkilegt og umhugsunarvert hvers vegna sá hópur er skilinn 
eftir. Fram hefur komið að til standi að hækka greiðslur frá Tryggingastofnun 
um 9,4% frá áramótum. Aðrir launþegar fá breytingar á sínum kjörum frá 
1.maí s.l. Hvers vegna ekki eldri borgarar? Það hljóta allir að sjá að þetta 
getur ekki gengið. Það er skýr krafa eldri borgara að leiðrétting verði frá 
1.maí s.l. Nú er það svo að eldri borgarar geta ekki beitt verkfallsvopninu,en 
það hlýtur að vera mikið umhugsunarefni hvers vegna launþegahreyfingin 
styður ekki sanngjarna kröfu eldri borgara.Þeir sem eru ungir í dag eiga 
vonandi eftir að verða gamlir,þá er gott að hafa rutt veginn til að lífskljör 
eldri borgar séu til sóma.

Vinstri stjórn Jóhönnu og Steingríms skertu mjög kjör eldri borgara árið 
2009. Núverandi stjórnarflokkar lofuðu að allar skerðingar yrðu dregnar til 
baka. Við það hefur verið staðið að hluta. Sú leiðrétting sem gerð var kemur 
þeim betur settu helst til góða. Það þarf að klára dæmið og leiðrétta fyrst og 
fremst hjá þeim sem lægstar hafa greiðslurnar.

Eins og lesendur hafa eflaust tekið eftir tala ég ekki um bætur til eldri borg-
ara. Ég tel að hvað varðar eldri borgara sé ekki um bætur að ræða heldur 
greiðsluir frá hinu opinbera, til fólks sem á það inni vegna framlagsins 
áður til uppbyggingar þess velferðarkerfis sem við búum við í dag.Laun-
þegahreyfingin segist ekki vilja að bætur verði jafnhá eða hærri en lægstu 
laun. Launbþegahreyfingi verður að hætta að skilgreina greiðslur til eldri 
borgara sem bætur. Það er ekki rétt.Þið sem eruð í stéttarfélögum þurfið að 
skora á forystuna að breyta um vinnubrögð og styðja baráttu eldri borgara 
til bættra kjara.

Nú er það svo að sérstaklega fyrr meir að konur voru heimavinnandi en 
eiginmaðurinn vann úti og þar af leiðandi greiddi hann í lífeyrissjóð en 
konan ekki. Falli maki frá  í þessu dæmi nýtur konan ekki fullra réttinda frá 
lífeyrissjóðnum. Réttindin er eitthvað misjöfn eftir lífeyrissjóðum Auðvitað 
er það sanngjarnt að litið sé á lífeyrisgreiðslurnar sem sameign hjóna. Þegar 
maki fellur frá á sá sem efrtir stendur áfram að fá fullar greiðslur. 

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Eldri borgarar eiga 
rétt á afturvirkni 
frá 1.maí 2015

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 3. desember NÆSTA BLAÐ

Aðventukaffi 
Kvenfélagsins
Hið árlega Aðventukaffi Kvenfélags 

Keflavíkur verður sunnudaginn 
29. nóvember kl 15: 00 í Kirkjulundi. 

Kaffo og meðlæti ásamt skemmtiat-
riðum. Aðgangur er ókeypis.

Basar
Vinsæli basarinn á  
Nesvöllum verður  
haldinn föstudaginn  
27. nóvember kl 14: 00. 

Bókasafnið 
á Snapchat
Nú er bókasafnið í Grindavík 

komið á snapchat! Upplýsingar 
um nýjar og nýlegar bækur verða settar 
inn reglulega. 

Mikilvægt að allir 
stefni í sömu átt
Á fund stjórnar Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum 
10. nóvember s.l. mætti stjórn 

Öldungaráðs Suðurnesja, þar sem farið 
var yfir hagsmunamál eldri borgara á 
Suðurnesjum. Stjórn SSS bókaði: 

„Bréf dags. 15.10.2015 frá Öldr-
unarráði Suðurnesja var lagt fram. 
Öldungaráð Suðurnesja leggur áherslu 
á fjölgun hjúkrunarrýma og mörkuð 
verði stefna um uppbyggingu hjúkr-
unarrýma til framtíðar. Jafnframt 
leggur Öldrunarráðið áherslu á að sam-
þætta þjónustu við aldraðra. Samvinna 
er mikilvæg á milli sveitarfélaganna og 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Hún 
væri í formi teymisvinnu sem hefði 
aðstöðu í hverju sveitarfélagi og gerður 
væri formlegur samningur á milli aðila. 
Telur Öldrunarráðið að mikilvægt sé 
að allir stefni í sömu átt og forgangs-
raðað verði til framtíðar. Ráðið leggur 
til að það fái aðkomu að fjárhagsáætlun 
sveitarfélaganna, það verði upplýst um 
hugmyndir og tillögur í fjárhagsáætlun, 
sem varða okkur eins og segir í sam-
þykktum Öldungaráðs. Öldungaráðið 
vekur athygli á því að umsóknarfrestur 
í framkvæmdasjóður aldraðra rennur 
út þann 15.janúar 2016“.

Fagna 
eineltisfræðslu
Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanes-

bæjar fagnar því að boðið sé upp á 
samræmda eineltisfræðslu í grunn-
skólum Reykjanesbæjar fyrir 7. - 10. 
bekk.

Hægt upp á við
Íbúafjöldi í Vogum um þessar mundir 

er 1134. Sígur hægt og örugglega upp 
á við hjá okkur segir Ásgeir Eiríksson 
bæjarstjóri

Kynningar-
fundur um 
menningarviku
Frístunda-og menningarnefnd 

Grindavíkur ræddi nýlega á fundi 
sínum ýmsar hugmyndir um Menn-
ingarvikuna 2016 sem fram fer 12. -20. 
mars n.k. Almennur undirbúnings- 
og kynningarfundur verður haldinn 
mánudaginn 23. nóvember kl. 20: 00 
á bæjarskrifstofunum. 
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Ráin er glæsilegur

veitingastaður sem

tekur um 300 manns 

í sæti með fögru

útsýni út á Flóann.

Pantaðu borð í síma: 
421 4601 og 852 2083

Hinn eini sanni Maggi Kjartans ásamt 
Axel O og Sigurgeiri Sigmunds sjá um 
að skemmta gestum Jólagleðinnar 
okkar í ár. 

Helgarnar:  4. og 5. des. 
og 11. og 12. des.

Mark Kr. Brink og hans fólk 
sjá um að kitla bragðlaukana. 
Við bjóðum upp á glæsilegt Jólahlaðborð,
sem svignar undan kræsingum úr 
elhúsinu okkar.

Topp þjónusta 
Við bjóðum þér að sækja hópinn, 
bóka gistingu og annað sem 
hugurinn girnist.
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Vilhjálmur Árnason alþingismaður Sjálfstæðisflokkur:

Sjálfstæðisflokkurinn 
hlustar á ungt fólk
Landsfundur Sjálfstæðisflokks-

ins fór nýkega fram. Framganga 
unga fólksins á fundinum vakti 

mikla athygli og náðu þau mörgum 
af sínum málaum fram. Athygli vakti 
einnig að ung kona hlaut glæsilega 
kosningu í embætti ritara Sjálfstæð-
isflokksins. 

Reykjanes leitaði til Vilhjálms Árna-
sonar þingmanns og spurði hvort 
Landsfundurinn boðaði nýjar áherslur 
í stefnumálum flokksins. Er líklegt að 
ungir kjósendur muni í auknum mæla 
styðja Sjálfstæðisflokkinn? 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf 

búið yfir öflugum hópi ungs fólks 
sem hefur tekið virkan þátt í að móta 
stefnu flokksins. Mörgum hefur þótt 
flokkurinn ekki hafa fylgt sínum 
grunngildum undanfarin 10 ár og á 
sama tíma hefur verið vart við minni 
þátttöku ungs fólks í starfi flokksins. 
Núna átti unga fólkið öfluga innkomu 
og landsfundarfulltrúar á öllum aldri 
svöruðu kallinu um frjálslyndari 
stefnu. Ég held að fundurinn sýni jafn-
framt að flokkurinn ætli sér að vera 
flokkur unga fólksins og að í Sjálfstæð-
isflokknum sé hlustað á ungt fólk. Nú 
er mikilvægt að unga fólkinu verði 

áfram treyst til áhrifa innan flokksins 
og nauðsynlegt að kjörnir fulltrúar 
fylgi áherslum Landsfundarins eftir. 
Ef það er gert held ég að okkur séu 
allir vegir færir hvað varðar aukið fylgi 
ungs fólks.

Startup Tourism 
– nýr viðskiptahraðall 
fyrir sprotafyrirtæki í 
ferðaþjónustu
Klak Innovit hefur í samstarfi við 

Isavia, Íslandsbanka, Vodafone 
og Bláa lónið ásamt Íslenska 

ferðaklasanum komið á fót nýjum 
viðskiptahraðli með sérstaka áherslu 
á ferðaþjónustu. Allt að tíu fyrirtæki 
verða valin til þátttöku í hraðalinn 
sem hefst 1. febrúar 2016. Í tíu vikur 
fá forsvarsmenn fyrirtækjanna þjálfun, 
fræðslu, ráðgjöf og leiðsögn frá hinum 
ýmsu sérfræðingum, fjárfestum og 
reyndum frumkvöðlum við að þróa 
viðskiptahugmyndir sínar áfram. 

Hraðallinn er settur upp að erlendri 
fyrirmynd en sambærilegir viðskipta-
hraðlar eru starfandi um allan heim. 
Hérlendis eru þegar starfandi tveir 
aðrir hraðlar, Startup Reykjavík og 
Startup Energy Reykjavík. Báðir hafa 
þeir gefið góða raun en samtals hafa 
54 fyrirtæki tekið þátt í þeim frá árinu 
2012. 

Markmið Startup Tourism verkefn-
isins er að efla frumkvöðlastarf innan 
greinarinnar og ýta undir atvinnu- og 
verðmætasköpun á Íslandi. Verk-
efninu er ætlað að stuðla að faglegri 
undirstöðu hjá nýjum fyrirtækjum í 
ferðaþjónustu og stuðla að dreifingu 
ferðamanna í kringum landið, allt árið 
um kring. Verkefninu er ekki síður 
ætlað að miðla þeirri þekkingu sem 
orðið hefur til á undanförnum árum 
og áratugum og efna til umræðu um 
helstu áskoranir og tækifæri innan 
greinarinnar. 

Hraðallinn sjálfur hefst 1. febrúar 
2016 og fer fram í Reykjavík. Í nóvem-
ber og desember verða haldnar stuttar 
vinnusmiðjur á Egilsstöðum, Ísafirði, 
Akureyri, Hvolsvelli og í Reykjanesbæ. 
Opið er fyrir umsóknir bæði í vinnu-
smiðjur og viðskiptahraðalinn á vef-
síðu verkefnisins, startuptourism.is. 

Elín Árnadóttir,  
aðstoðarforstjóri Isavia: 
Isavia er næststærsti aðilinn innan 
samtaka ferðaþjónustunnar og sér 
um rekstur gríðarlega mikilvægra 
samgönguinnviða. Til þess að Ísland 
geti vaxið sem ferðaþjónustuland og 
til þess að taka við þeim aukna straumi 
ferðamanna sem búist er við að leggi 
leið sína hingað til lands næstu árin 
er nauðsynlegt að leita nýrra leiða 
til að taka á móti þeim. Það er mjög 
mikilvægt að hlúa að því frumkvöðla-
starfi sem er í gangi innan greinar-
innar og auk þess er það lykilatriði 
til þess að geta tekið á móti auknum 
straumi, að stuðla að aukinni dreifingu 
ferðamanna um landið. Það er mjög 
ánægjulegt að taka þátt í þessum nýja 
hraðli, því til þess að ferðaþjónustan 
geti haldið áfram að vaxa, þurfum 
við öll sem störfum í ferðaþjónustu 
að taka þátt, stíga fram og stuðla að því 
að nýjar hugmyndir fái frjóan jarðveg 
til að vaxa úr, að innviðirnir eflist og 
að menntun og fagmennska aukist í 
faginu. 

Frá undirskrift samstarfssamnings um Startup Tourism. Frá vinstri; Grímur 
Sæmundsen, forstjóri bláa lónsins, elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Isavia, 
björn óli Hauksson, forstjóri Isavia, Oddur Sturluson, verkefnastjóri hjá Klak 
Innovit, Salóme Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Klak Innovit, birna 
einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, rósbjörg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Íslenska ferðaklasans, Stefán Sigurðsson, forstjóri vodafone og björgvin Ingi 
ólafsson, framkvæmdastjóri viðskipta og þróunar hjá Íslandsbanka.

Þurfum að stytta biðtímann
Félag eldri Sjálfstæðismanna á 

Suðurnesjum heldur yfir vetr-
armánuðina mánaðarlega há-

degisfundi á Kaffi DUUS . Fenginn 
er framsögumaður til að fjalla um 
ákveðið málefni og síðan eru málin 
rædd. Á nóvemberfuyndinum mætti 
Halldór Jónsson, forstjóri Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja og flutti fróðlegt 
erindi um stofnunina. 

Það eru 22000 íbúar sem eru á 
starfssvæði HSS. Það eru 170-180 
stöðugildi hjá HSS sem 230-250 
starfsmenn sinna. Í máli Halldórs kom 
skýrt fram hversu fjölbreytt og öflug 
starfsemin er. Þjónustan erv margs 
konar. Auðvitað marka fjárheimildir 
hveru mikla þjónustu er hægt að veita. 
HSS er rekin innan fjárheimildar 2015 
og það sama verður gert árið 2016. 
Halldór sagði að þrátt fyrir það hefði 
þjónustan verið aukin. Nefndi hann 
sem dæmi bætta þjónustu við börnin. 

Í máli Halldórs kom fram að verið 
sé að kanna hvort hægt verði að reka 
skurðstofu í einhverri mynd. 

Núna eru 8 rúm fyrir hvíldarinn-
lögn og endurhæfingu aldraðra. Þetta 
gerir mikið gagn og hjálpar mörgum 
eldri borgurum að geta verið lengur 
heima í stað þess að fara á hjúkr-
unarheimili. 

Halldór ræddi einnig að sálfræði-
þjónusta sem boðið er uppá skili mjög 
góðum árangri. 

Fram kom að biðtímni eftir viðtali 
við lækni væri alltof langur. það væri 
nauðsynlegt að vinna að úrbótum í 
þeim efnum. Það þarf 4 stöðugildi til 
viðbótar til að koma málinu í viðun-
andi horf sagði Halldór. 

Næsti fundur hjá Félagi eldri Sjálf-
stæðismanna á Suðurnesjum verður 

þriðjudaginn 8.desember kl 12:00. Þá 
verður sérstakur Aðventufundur.

Halldór Jónsson forstjóri HSS

Til vinnslu í Garði
Á fundi bæjarstjórnar Garðs 

4. nóv. s.l. var lagt fram bréf 
frá Atvinnuvega-og nýsköp-

unarráðuneyti dags. 20.10.2015, þar 
sem fram kemur að ráðuneytið hafi 
fallist á umsókn sveitarfélagsins um 
úthlutun byggðakvóta. Alls er út-
hlutað 107 þorskígildistonnum til 
sveitarfélagsins. 

Lagt var til að úthlutun byggða-
kvóta til fiskiskipa verði með sama 
hætti og var á síðasta fiskveiðiári. 

50% úthlutaðs byggðakvóta verði 

skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem 
uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðar 
nr. 605/2015 og lönduðu botnfisk-
afla á fiskveiðiárinu 2014/2015 og 
50% verði skipt hlutfallslega, til sömu 
skipa, miðað við allan landaðan botn-
fiskafla í tegundum sem hafa þorskí-
gildisstuðla, í þorskígildum talið á 
tímabilinu 1. sept. 2014 til 31. ágúst 
2015. Jafnframt er ítrekað að þar sem 
ekki er löndunarhöfn í Garði verði 
fullgilt að fiskiskip landi afla í öðru 
sveitarfélagi, en til vinnslu í Garði. 



AFSLÁTTAR
KVÖLD
Í HÚSASMIÐJUNNI REYKJANESBÆ
FIMMTUDAGINN 19. NÓVEMBER  KL. 18-21

20%
afsláttur
AF ÖLLUM 
VÖRUM

25%
afsláttur

AF JÓLALJÓSUM OG JÓLASERÍUM

25%
afsláttur
AF ÖLLU

 JÓLASKRAUTI

Gildir ekki af tilboðsvörum og lægsta lága verði Húsasmiðjunnar. Afsláttur gildir ekki af vörum í timbursölu.

Verslaðu jólaseríurnar, 
jólaskrautið og jólagjafirnar 
á lægra verði í Húsasmiðjunni 
Reykjanesbæ.
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Sjálfstæðismenn bóka
Á fundi bæjarstjórnar 

Reykjanesbæjar 3. nóvem-
ber s.l. lagði Árni Sigfússon 

fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokks: 

„Áætlun meirihluta bæjarstjórnar 
sem hér er lögð fram á að gilda til 
ársins 2019. Hún gerir ekki ráð fyrir 
að tekist hafi að færa rekstur bæjar-
ins í viðunandi horf á þeim tíma. Það 
gefur því auga leið að þetta getur ekki 
verið sú áætlun sem samþykkt verður 
eftir síðari umræðu. 

Áætlunin horfir framhjá þeim 
staðreyndum að hér er eitt öflugasta 
uppbyggingarsvæði landsins þar sem 
um 700 milljón kr. tekjur munu koma 
til bæjarsjóðs á ári, frá árinu 2017, 
aðeins vegna verkefnanna í Helgu-
vík. Alþjóðaflugvöllurinn er einnig 
í mikilli uppbyggingu sem kallar á 

hundruð starfa á hverju ári og því 
verulega skatttekjuaukningu fyrir 
Reykjanesbæ. Áætlun um íbúafjölgun 
tekur ekki mið af þessu. 

Þá er hvergi gert ráð fyrir að takist 
að semja við lánadrottna, sem eru að 
stórum hluta útlendir vogunarsjóðir 
hinna föllnu banka, þegar ríkið semur 
á sama tíma við þá um verulega eft-
irgjöf skulda. 

Áætlunin er því eingöngu stöðu-
taka sem sýnir stöðu ef hvorki verður 
áfram unnið í tekjuöflun eða samn-
ingum um skuldir bæjarins. Vonandi 
er ætlun meirihlutans önnur. Fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn eru 
sannarlega áfram reiðubúnir að að-
stoða við þá vinnu“. 

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 
2016 verður rædd og afgreidd á fundi 
bæjarstjórnar 15. desember n.k.

Skorað á stjórnvöld
Afhending undirskriftalista um 

fullgildingu samnings Sam-
einuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. 
Öryrkjabandalag Íslands hefur 

undanfarna mánuði staðið fyrir 
undirskriftasöfnun þar sem skorað er 
á stjórnvöld að fullgilda samning Sam-
einuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks. Ellen Calmon, formaður ÖBÍ, 
afhenti innanríkisráðherra undirskrift-
irnar við Alþingi á miðvikudaginn 
11. nóvember s.l. Þá var öllum þing-
mönnum afhent ósk fatlaðs fólks á 
táknrænu formi. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks er leiðarvísir að 
því hvernig tryggja skal fötluðu fólki 
mannréttindi og tækifæri til jafns við 
aðra í lífinu og gera því þannig kleift 
að vera virkir þátttakendur í samfé-
laginu.151 land hefur fullgilt samn-

inginn og aðeins örfá Evrópulönd 
eiga eftir að fullgilda hann. Ísland er 
annað tveggja Norðurlanda sem ekki 
hafa fullgilt hann, hitt er Finnland sem 
er að ljúka við vinnu við fullgildingu 
um þessar mundir. 

Hvað vilja Vinstri grænir
Landsfundur Vinstri grænna fór 

nýlega fram á Selfossi. Katrín 
Jakobsdóttir var kosinn for-

maður og Björn Valur náði að sigra í 
skosningu til varaformanns. Mikið var 
ályktað á fundinum. Hér koma nokkur 
atriði sem VG leggur áherslu á: 

Landsfundurinn ítrekar jafnframt 
mikilvægi þess að ráðist verði í stjórn-
arskrárbreytingar á þessu kjörtímabili. 

Þá telur fundurinn mikilvægt að 
staða Alþingis verði styrkt þannig að 
tiltekinn hluti þingmanna fái rétt til að 
skjóta málum til þjóðarinnar. 

Leggst gegn hugmyndum um 
vinnslu jarðefnaeldsneytis á íslensku 
yfirráðasvæði, þar með talið fyrirhug-
aðri olíuvinnslu á Drekasvæðinu. 

Í stefnu hreyfingarinnar er lögð 
áhersla á að í stað áforma um vinnslu 
jarðefnaeldsneytis skuli Ísland marka 
þá stefnu að verða óháð notkun slíks 
eldsneytis sem orkugjafa fyrir árið 2050

Landsfundur Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs, haldinn á Selfossi 
23. – 25. október 2015, leggur til að 
stofnað verði opinbert leigu- og kaup-
leigufélag til að koma til móts við fólk 
á klikkuðum húsnæðismarkaði sem 
hin „frjálsi markaður“ býður nú upp á. 

Landsfundur Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs, haldinn á Selfossi 

23. – 25. október 2015, ályktar að 
endurskoða beri uppbyggingu iðnað-
arsvæðisins í Helguvík og taka tillit til 
íbúakosningar um málið. 

Hvetur fundurinn til þess að sett 
verði viðskiptabann á ísraelskar vörur 
og að ríkisstjórnin slíti stjórmálasam-
bandi við Ísrael

Landsfundurinn fagnar viljayfirlýs-
ingum yfir tuttugu sveitarfélaga um að 
taka við fleira flóttafólki. 

Landsfundurinn fagnar tillögu for-
manns Vinstri grænna um að lækka 
kosningaaldur í 16 ár. 

Landsfundurinn hvetur því til þess 

að a.m.k. eitt af þremur efstu sætum á 
öllum framboðslistum hreyfingarinnar 
sé skipað ungliða til að stuðla að fram-
göngu ungs fólks í stjórnmálum.

Deilt um handbók
Bæjarráð Sandgerðis sam-

þykkti nýlega með tveimur at-
kvæðum D og S- lista að leggja 

til við bæjarstjórn að að unnin verði 
handbók fyrir Íþróttamiðstöð Sand-
gerðis eins og tillaga frístunda- og 
forvarnarfulltrúa og forstöðumanns 
gerir ráð fyrir. Fulltrúi B- lista situr 
hjá. 

Bókun fulltrúa B- lista: 
„Fulltrúi B- listans fagnar þeirri vinnu 
sem framundan er í gerð handbókar 
fyrir Íþróttamiðstöðina í Sandgerði 
en furðar sig á því að aðkeypt þjón-
usta þurfi að koma til.“

Bæjarstjórn Sandgerðis hefur tekið 

málið til afgreiðslu og samþykkir með 
5 atkvæðum D-, H- og S- lista að 
unnin verði handbók fyrir Íþrótta-
miðstöð Sandgerðis eins og tillaga 
frístunda- og forvarnarfulltrúa og 
forstöðumanns gerir ráð fyrir. Full-
trúar B- sitja hjá og ítreka bókun sína 
frá 629. fundi bæjarráðs. 

Tillaga frístunda- og forvarnar-
fulltrúa og forstöðumanns um fjár-
mögnun verkefnisins er samþykkt 
með 5 atkvæðum D-, H- og S- lista 
sem viðauki við fjárhagsáætlun nr. 7, 
fulltrúar B- sitja hjá. 

Bæjarstjórn vísar málinu til kynn-
ingar í frístunda- forvarna- og jafn-
réttisráði. 

Fjólan gefur 
saumavélar
Kvenfélagið Fjólan í Vogum 

fagnaði nýlega 90 ára afmæli 
sínu. Í því tilefni afhenti Hanna 
Helgadóttir formaður Fjólunnar 
Stóru-Vogaskóla 6 nýjar sauma-
vélar sem nýttar verða til kennslu 
í textæíl. 

Á loka- 
metrunum
Vinna við fjárhagsáætlun Voga er 

nú á lokametrunum. Þann 25. 
nóvember n.k. mun bæjarstjórn Voga 
taka fjárhagsáætlun 2016 til afgreiðslu.

Óbreytt í Garði
Bæjarstjórn Garðs hefur samþykkt 

að útsvar verði óbreytt þ. e. 14,52%. 

Tækifæri að nýta Eyjabakka
Á fundi Hafnarstjórnar Grinda-

víkur 9. nóvember s.l. var rætt um 
endurskoðun Aðalskipulags Grinda-
víkur 2010-2030. 

Eftir að frystitogarar Þorbjarnar hf 

færðu sig yfir á Suðurgarð í vesturhöfn-
inni, skapast tækifæri að nýta Eyja-
bakka og land þar við undir hafsækna 
starfssemi s.s. uppskipun og geymslu 
á salti og öðrum heilförmum.



Hársnyrtitæki

NóvemberdagarNóvemberdagar
-hagstæð innkaup til gjafa og heimilis-hagstæð innkaup til gjafa og heimilis

Átta bolla 
pressukanna 
og hitakanna í 
senn.

Endingargóð kaffivél 
til heimilisnota 
frá traustum 

framleiðanda. 

NI300 600 626

Verð: 10.900,-

dv 2240

DVD spilari

Verð: 69.900,-

Margar gerðir 
ryksuga í ýmsum 
litum.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

SteamOne er sáraeinfalt í 
notkun og ekki tekur nema 
eina mínutu að gera tækið 
klárt fyrir afkastamikla 
gufusléttun á hvaða efni 
sem er, eða bara til að drepa 
rykmaurinn í rúminu.

Skaftryksugan frá 
AEG er snúrulaus og 

þægileg í notkun, 
hljóðlát og öflug.

Leikir frá kr. 4.990,-

Verð: 69.900,-
Verð: 46.900,-Verð: 39.900,-

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í 
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá 

og öflugri. Til í nokkrum litum. 
Gott úrval leikja.

XL

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega 
í gegn og var kosin leikjatölva ársins 

2015 af Forbes.

Splatoon Super Smashbros Mario Party 10

UE40”JU6415  
kr.159.900.-
UE48”JU6415  
kr.189.900.-
UE55”JU6415 
kr. 239.900.-

JU6415: 
• 4K 
• UHD 
• SMART 
• 1000 PQI

Verð: 52.500,-

PIX-HM32V-K

Pioneer Hljómtækjasamstæða með 
Bluetooth

Verð: 26.900,-

Verð: 12.900,-

Afsláttarverð: 33.900,-
Verð: 29.900,-

Verð: 7.900,-

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

Þessar snjöllu 
ruslafötur eru 

sívinsælar og koma 
reglulega í nýjum 

litum.

TouchBinÞvottavél
LW87680
8 KG. - 1600 SN.

Uppþvottavél
FSILENCW2p

Verð áður 
kr. 169.900,-
Tilboð kr. 129.900,-

Hvít verð áður 
kr. 129.900,-
Tilboð kr. 99.500,-

Stál verð áður 
kr. 139.900,-
Tilboð kr. 109.900,-

UE40”JU6675
kr.169.900.-
UE48”JU6675 
kr. 199.900.-
UE55”JU6675 
kr. 279.900.-

JU6675:
• 4K 

• UHD 
• SMART 

• 1300 PQI

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Gæða 
pressukönnur
sem prýði er að, 
í góðu úrvali.

Stærðir:
9, 11, 13,5, 
16, 19 ltr.

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

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.
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Akurskóli 10 ára:

Börn eru gleðigjafar 
skapandi og fróðleiksfús
Þann 9. nóvember s.l. hélt Akur-

skóli upp á 10 ára afmæli sitt. 
Skólinn var vígður 9. nóvember 

2005. 
Margir gestir komu á afmæl-

isdaginn í skólann til að samfeagna 
með nemendum og starfsfólki 
merkum áfanga. 

Foreldrafélagið færði skólanum 
forláta bjöllu að gjöf. Þegar verið var 
að undirbúa gjöfina kom það í ljós að 
skipsbjallan er úr Voninni KE 2 sem 
afi Sigurbjargar skólastjóra, Gunn-
laugur Karlsson, gerði út frá Keflavík 
í mörg ár. Og orðið von er sterkt því 
stundum þegar erfiðlega gengur þá 
eigum við alltaf vonina. 

Eftir hádegi var svo Rauðhöfði 
vígður af Kjartani Má Kjartanssyni 
bæjarstjóra. Rauðhöfði er hvalur á 
lóð skólans er verkið var unnið allt 
skólaárið í fyrra af nemendum skólans 
og Helgu Láru Haraldsdóttur mynd-
listarkennara með aðstoð Sigmundar 
Friðrikssonar. Nemendur skólans hafa 
einnig unnið lágmynd í leir sem er við 
inngang skólans út frá þemanu tíu. 

Akurskóli er staðsettur í Innri-
-Njarðvík en nafn skólans er dregið 
af Akurskóla sem var byggður árið 
1891, skólahald stóð þar fram til 
ársins 1906. Lýsing Kristjáns Sveins-
sonar höfundar Sögu Njarðvíkur á 
skólahúsinu sem reist var í samvinnu 

góðtemplarastúkunnar Djörfungar og 
hreppsins er svohljóðandi: 

„Þetta hús var 6,3 m á lengd og 
3,1-3,8 metrar á breidd. Lítill skúr var 
áfastur við norðausturgafl hússins. 
Þakið var járnklætt en veggirnir pappa-
lagðir og voru tveir sex rúðu gluggar á 
suðvesturgaflinum. Var aðalhúsið haft 
fyrir kennslustofu, en skúrbyggingin 
fyrir kennarann og kennsluáhöldin. 
Húsið þótti ekki sem best fallið sem 
skólahúsnæði, enda var það ekki ein-
angrað og gisið. Það var því kalsasamt 
og trekkfull ef eitthvað var að veðri. 

Akurskóli sett upp átta þætti sem 
við leggjum megináherslu á og má sjá 
í Fræjunum okkar. 

Fræin eru: 
Jöfn tækifæri til náms
Skóli án aðgreiningar
Samkennsla
Náttúruvísindi
Opinn skóli
Teymisvinna kennara
Heilbrigði og velferð
Foreldrasamstarf

Í Fræunum endurspeglast grunn-
þættir menntunar eins og þeir birtast 
í aðalnámskrá grunnskóla; læsi, sjálf-
bærni, lýðræði og mannréttindi, jafn-
rétti, heilbrigði og velferð og sköpun

Skólastjóri Akurskóla er Sigurbjörg 
Róbertsdóttir
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Fræðsla og aðrar fréttir frá Sjólyst, 
söguhúsi Unu Guðmundsdóttur 
Mahatma Gandhi sagði á sínum tíma „Ef til vill færðu aldrei að vita til 
hvers aðgerðir þínar hafa leitt. En ef þú gerir ekkert verður enginn ár-
angur“. Það má ef til vill segja að þetta sé kjarninn í vinnu Hollvina Unu 
Guðmundsdóttur í Sjólyst. Með áhuga, eljusemi og sjálfboðavinnu hafa 
verið lagðir hornsteinar að þeirri Sjólyst sem framtíðin mun sjá og læra 
af. Hann sagði einnig „það er aðgerðin sjálf sem skiptir máli“, við getum 
tekið undir það og trúað því að þó ekki verði nema lítill hluti vinnu okkar 
sem leiðir til góðs þá er vel að verki staðið. 

Fræðsla skólanemenda í Sjólyst hófst 
sl. miðvikudag 11.11. Þetta eru merk 

tímamót því í innra starfi Sjólystar á 
fræðsla að vera ein meginstoðin. Það 
lá ljóst fyrir þegar stjórn Hollvina Unu 
ákvað að byggja innra starf hússins á 
störfum Unu og þeim gildum sem voru 
í hennar anda. Fátt á betur við en að 
fræða börn og unglinga. Á útmánuðum 
gerði stjórn Hollvina samning bæði við 
Gerðaskóla og Leikskólann Gefnarborg 
um að taka að sér fræðslu barna og 
unglinga sem ákveðið verður í sam-
vinnu við kennara. Einn þáttur var 
þó sérstaklega tilgreindur, að hluti 
forvarnarfræðslu í 8. bekki færi fram 
í Sjólyst. Fyrsti hópurinn kom til 
okkar þennan dag, tólf prúð og fal-
leg ungmenni með kennara sínum, 
þau hlustuðu af andakt á Sjönu okkar 
segja frá starfinu í stúkunni Siðsemd 
nr. 14 í Garði sem Una stjórnaði 

um áratuga skeið. Nemendur fengu 
einnig veitingar og frekari fræðslu í 
forvörnum en seinni hluti tímans fór 
einnig í að segja þeim frá Unu, þessu 
litla húsi og mununum sem þar eru. 

Það verður að segjast eins og er að við 
tvær kennslukonur sem tókum á móti 
hópnum fundum að þarna höfðu orðið 
vatnaskil. Við vorum að gera eitthvað 
sem var mikilvægt, „það var aðgerðin 
sjálf sem skipti máli“. Margt fleira er í 
farvatninu bæði hvað varðar húsið sjálft 
og innra starfið. Varðandi húsið þá eru 
gluggarnir í glerjun og málun og munu 
bíða tilbúnir í vor þegar veður leyfir að 
skipt verði um glugga. Það er Sigurður 
Guðjónsson, smiður í Sandgerði sem 
hefur séð um alla vinnu í tengslum við 
gluggasmíðina, í sjálfboðavinnu. Fær 
hann blessun og þakklæti fyrir sinn 
ómetanlega þátt. Þegar gluggarnir verða 
settir í á einnig að klæða húsið og ganga 
frá því að utan. Fengist hefur styrkur 
til fyrsta áfanga til breytinga á húsinu 
innan dyra til fyrra horfs. Magnús 
Skúlason hjá Húsfriðunarsjóði mun 
sjá um þá vinnu. Hann fær innilegar 
þakkir fyrir velviljann. Húsið er friðað 
og merkilegt byggingarsögulega séð. 

Í sumar voru gestakomur milli þrjú 
og fjögur hundruð, opið var um helgar 
frá kl. 13: 00-17: 00. Fengu gestir kaffi, 
meðlæti og fræðslu. Margt var um 
manninn á sumardaginn fyrsta þegar 
opnað var, blessuð börnin léku sér inni 
og úti á meðan fullorðnir spjölluðu yfir 
kaffi og bakkelsi. Börn úr Tónlistar-
skóla Garðs sá um stofutónlist, þetta 
var góður dagur, góð byrjun á sumr-
inu. Haustið hefur sín verkefni, Guð-
mundur Magnússon í stjórn Hollvina 
fékk þá góðu hugmynd að efna til 
ljóðasamkeppni í þremur flokkum 
sem tileinkuð er Unu. Samkeppnin var 
kynnt í Víkurfréttum í lok september 
og er síðasti dagur að senda inn ljóð 

þann 16. nóvember, á Degi íslenskrar 
tungu. Greint verður frá sigurvegurum 
á aðalfundi Hollvinafélagsins þann 13. 
desember. 

Una var bæði bókelsk og ljóðelsk, 
bókasafn ungmennafélagsins var um 
árabil til húsa á loftinu hjá Unu í Sjólyst. 
Vonast er til að á loftinu verði aftur 
bókasafn, safn bóka um andleg málefni. 
Kviknað hefur sú hugmynd að stofna 
leshring, er áætlaður stofnfundur þann 
1. desember kl. 17: 00. Allir bókelskir 
lestrarhestar eru velkomnir, Hrafn A. 
Harðarson, bókasafnsfræðingur mun 
stjórna umræðunni og leiða okkur í 
allan sannleika um leshringi. Bænabók 
er í Sjólyst og hægt að skrá bænaefni 
í hana. Bænahópur hefur starfað þar 
og að auki er gott að koma í stofuna í 
Sjólyst og eiga þar hljóða stund. Una 
var lækningamiðill og hjálpaði ótal 

mörgum sem áttu við veikindi eða 
erfiðleika að stríða. 

Það eru ótal verkefni sem bíða 
Hollvina Unu Guðmundsdóttur. Það 
traust og velvilji sem við finnum fyrir 
allsstaðar frá er okkur afar mikilvægur. 
Sveitarfélagið Garður sem er eigandi 
hússins treystir okkur fyrir því og 
styður okkur í einu og öllu. Við trúum 
því að að verkefnið Sjólyst, söguhús 
Unu Guðmundsdóttur skipti máli fyrir 
samfélagið eins og verk Unu skiptu máli 
fyrir samfélagið á sínum tíma. 

Aðalfundur Hollvina Unu Guð-
mundsdóttur verður í Útskalakirkju 
sunnudaginn 13. desember, verður 
hann nánar auglýstur síðar. Þá verður 
einnig fjáröflunarsamkoma. 

Erna M. Sveinbjarnardóttir, 
formaður Hollvinafélags 

Unu Guðmundsdóttur

Dagný Dís Jóhannsdóttir spilaði á 
Fjölskyldu og menningardögum

Þrjár stjórnarkonur Þórunn Þorsteinsdóttir, erna m.Sveinbjarnardóttir og 
Kristjana Kjartansdóttir

Píratar álykta um loftmengun frá starfsemi í Helguvík
Píratar í Reykjanesbæ viðurkenna 

nauðsyn atvinnuuppbygginar í 
Reykjanesbæ. Okkur finnst hins-

vegar skorta gagnsæi og upplýsingar 
um það hver loftmengun í byggðinni 
getur orðið vegna iðnaðar á Helguvíkur-
svæðinu. Það er ekki nægilegt að treysta 
eingöngu á niðurstöður líkanareikninga 
í umhverfismatsskýrslum. Það minnkar 
heldur ekki vafann að benda á hversu 
mikil mengunin verður, miðað við 
mengun frá eldgosi, eins og bent var á 
í nýlegri blaðagrein. 

Mengun frá starfsemi í Helguvík 
er ein helsta ástæðan fyrir áhyggjum 
stórs hluta bæjarbúa Reykjanesbæjar 
af uppbyggingunni þar. Upplýsingagjöf 
um loftgæði er lykill að því að íbúum 
bæjarins finnist þeir njóta vafans vegna 
mengunar frá iðnaðarsvæðinu. Þess 
vegna hvetjum við til þess að ákvæði 
reglugerða um mælingar og vöktun á 
efnum í andrúmslofti verði fullnýtt við 
íbúabyggðina sem næst er Helguvík. 

Heilsuspillandi loftmengun
Í norðangolunni á góðviðrisdögum 
finna margir í Reykjanesbæ lyktina 
frá mjölvinnslu Síldarvinnslunar í 
Helguvík. Þetta gerist þrátt fyrir að í 
starfsleyfi hafi rekstraraðili samþykkt 
að þegar vindátt stefnir að byggð skuli 

forðast notkun lág-gæða hráefnis sem 
skapar mikla lyktarmengun. Við sömu 
aðstæður berst önnur heilsuspillandi 
mengun einnig yfir íbúðabyggðina. Í 
skýrslu Síldarvinnslunnar um grænt 
bókhald kemur fram að verksmiðjan 
losar allt að 19 tonn af brennisteinsdí-
oxíði út í andrúmsloftið á ári. 

Alúr álvinnslan og Sorpbrennslu-
stöðin Kalka er einnig staðsettar 
á iðnaðarsvæðinu í Helguvík. Úr 
brennsluofnum Kölku berast út í and-
rúmsloftið 1,2 tonn af brennisteins-
díoxíði á ári. Kalka losar einnig um 
15 tonn af köfnunarefnisdíoxíði auk 
svifryks og fleiri efnasambanda. Síðast 
árið 2014 fór losun á brennisteinsdí-
oxíði og svifryki yfir þau mengunar-
mörk sem Umhverfisstofnun setur 
stöðinni. Frá Alúr berast aðeins rúm 

300 kg af brenninsteinsdíoxíði út í and-
rúmsloftið auk annarra mengunarefna. 

Það er deginum ljósara að losun frá 
kísilmálmverksmiðjunum og vænt-
anlegu álveri kemur til viðbótar við 
loftmengun frá Alúr, Kölku og Síldar-
vinnslunni. Einnig má læra af rekstri 
Kölku og Síldarbræðslunnar að þrátt 
fyrir góðan ásetning rekstraraðila og 
yfirvalda fer loftmengun stundum úr 
böndunum og eftir því sem fyrirtækj-
unum fjölgar í Helguvík verða tilvikin 
fleiri og efnakokteillinn varasamari. 

Umhverfismörk og  
heilsuverndarmörk
Í nýlegari blaðagrein er sett fram 
veruleg einföldun á hugmyndum um 
mengunarmörk. Þar segir að við-
miðunarreglur leyfi ekki losun utan 
Helguvíkursvæðisins umfram 20 
míkrógrömm í hverjum rúmmetra 
að meðaltali. Þarna er vísað til gróð-
urverndarmarka sem skilgreind eru í 
reglugerð 251/2002 um brennisteinsdí-
oxíð og fleiri loftmengandi efni. Gróð-
urverndarmörkin eru reiknuð með 
tölvustýrðum meðaltals líkanareikningi 
og það á ársgrundvelli, sem er mikil 
útþynning á löngu tímabili. 

Það að telja fólki trú um að brenni-
steinsdíoxíð í andrúmslofti fari aldrei 

yfir 20 míkrógrömm er álíka og að segja 
að það heyrist aldrei hávaði í flugvélum 
í Reykjanesbæ. Við vitum öll að það 
heyrist ekki mannamál þegar tilteknar 
flugvélar fara yfir bæinn. En reglur 
um flugvélahávaða tiltaka hinsvegar 
sólarhringsmeðaltal hávaða þannig að 
ærandi hávaðamínútur reiknast inn 
í næturkyrrðina og fara því ekki yfir 
sólarhringsmörk um hávaða. 

Af umhverfismörkum brennisteins-
díoxíðs er ekki öll sagan sögð, þar sem 
reglugerðin frá 2002 tiltekur einnig 
heilsuverndarmörk, sem segja hversu 
oft sólarhringsmeðaltal má fara yfir 
50 míkrógrömm og hversu oft má fara 
yfir 135 míkrógrömm. Auk þess er 
hámarksfjöldi klukkustundagilda til-
greindur. Þannig gerir reglugerðin ráð 
fyrir að loftgæði vegna losunar brenni-
steins séu síbreytileg og að stöðugar 
mælingar þurfi til að tryggja að hún fari 
ekki yfir heilsuverndarmörk. 

Íbúar njóti vafans – loft-
gæðamælingar byrji strax
Íbúum bæjarins getur varla fundist þeir 
njóta vafans varðandi loftmengun, ef 
fyrirliggjandi er sú staðreynd að góður 
ásetningur og loforð byggð á líkönum 
koma ekki í veg fyrir heilsuspillandi 
mengunarskot á góðviðrisdögum. 

Þennan vafa má minnka með mark-
vissum loftgæðamælingum. Til að 
tryggja gagnsæi ætti að hefja mælingar 
áður en starfsemi næsta iðjuvers hefst og 
fá þannig vitneskju um núverandi stöðu 
loftgæða í norðurhluta Reykjanesbæjar. 

Í reglugerðum um loftmengunarefni 
stendur að Umhverfisstofnun skuli 
sjá til þess að mælistöðvar sem veita 
nauðsynlegar upplýsingar, séu settar 
upp svo tryggja megi rétt almenn-
ings til upplýsinga og rétt viðbrögð 
ef loftmengun mælist yfir umhverfis-
mörkum. Í reglugerðinni kemur fram 
að sá atvinnurekstur, sem valdur er að 
spillingu loftgæða skuli greiða rekstur 
mælistöðva. Með ofangreint í huga væri 
því eðlilegt að bæjaryfirvöld beittu sér 
fyrir því að mælingar hefjist strax, 
enda er áætlað að kísilmálmverksmiðja 
United Silicon fari í gang næsta vor. 

Það má engan tíma missa til að 
tryggja að loftgæðamælingar segi til 
um gæði andrúmsloftsins sem við 
öndum að okkur. Mælistöð mætti t.d. 
staðsetja við Heiðarskóla, þannig að 
hún nemi mengun frá Helguvík auk 
þess sem loftmengun frá flugvellinum 
mælist þar einnig, en í nýju starfsleyfi 
Isavia er einmitt gerð krafa um ítarlega 
loftgæðavöktun í nágrenni flugvallarins. 

Stjórn Pírata í Reykjanesbæ



23Bændablaðið  |  fimmtudagur 7. júlí 2011

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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Gisti og spaaðstaða í Garði
Skipulags-og bygginganefnd 

Garðs fékk nýlega fyrirspurn um 
byggingaleyfi: Skagabraut 86, gisti- og 
spaaðstaða

Eigendur Skagabrautar 86 óska eftir 
að fá að reisa ca. 360 m2 gisti- og spaað-
stöðu á lóð sinni samkvæmt meðfylgj-
andi tillögu. 

Ljóst er að umsóknin fellur ekki að 
nýsamþykktu Aðalskipulagi Garðs. 
Nefndin telur þó hugmyndina áhuga-

verða eins og hún er sett fram og 
telur að erindið til þess fallið að verða 
tekið til umfjöllunar í stefnumótun 
stýrihóps um atvinnumál og ferða-
þjónustu á Garðskaga. Einnig er 
rétt að vekja athygli umsækjanda á 
deiliskipulagi Útgarðs (VÞ1) sem nú er 
í deiliskipulagsferli, skammt frá Skaga-
braut 86, en það svæði gæti verið kjörið 
fyrir þær hugmyndir sem eru settar 
fram í erindinu. 

Íslandsmót fatlaðra 
á Suðurnesjum
Bæjarstjórn Garðs tók fyrir erindi 

frá Nes, íþróttafélagi fatlaðra 
dags. 10.10.2015, en Nes mun halda 
Íslandsmót fatlaðra 11. -13.03.2016 
á Suðurnesjum. Í erindinu er m.a. 
óskað eftir því að þátttakendum verði 
boðið frítt í sund og söfn mótsdag-

ana, jafnframt því að óskað er eftir 
því að fulltrúi sveitarfélagsins komi 
að verðlaunaafhendingu á mótinu 
og verði heiðursgestur. Bæjarráð 
samþykkir samhljóða að verða við 
erindinu. Bæjarstjóra falið að svara 
erindi Nes. 

Eitt sinn skáti 
ávallt skáti
Heiðabúar er starfandi skáta-

félag og hefur verið það frá 
15. september 1937. Einn 

föstudaginn komu nokkrir ldri 
skátar á Léttan föstudag hjá Félagi 
eldri borgara á Nesvöllum og sögðu 
frá starfinu og sundu nokkur vin-
sæl skátalög við góðar undirtektir 
viðstaddra. 

Heiðdís Eyjólfsdóttir flutti yfir-
gripsmikið erindi þar sem hún rakti 
sögu Heiðabúa hér á Suðurnesjum. 
Fram kom í hennar máli að starfið í 
gegnum tíðina hefur verið mjög öfl-

ugt. það eiga margir örugglega góðar 
minningar frá því að hafa tekið þétt í 
skátastarfinu. Heiðabúar starfa enn 
og þar fer fram öflugt starf. 

Skátar fara í útilegur og ferðalög, 
þeir syngja og sprella, spila tónlist 
og klífa fjöll, leika leikrit og sigla 
á kajökum, smíða, mála, klippa, 
tálga, dansa og byggja snjóhús – 
viðfangsefnin eru jafn fjölbreytt og 
hugurinn girnist. Það eru nefnilega 
þátttakendurnir sjálfir, í sínum litlu 
hópum, sem ákveða hvað þeir vilja 
fást við. 

Íbúafundur í Garði
Fjárhagsáætlun Garðs verður af-

greidd þann 2. desember n.k. Í 
molapistli sínum s.l. föstudag skrifar 
bæjarstjóri að tekjur vegna útsvars 

hækki um 8,9% milli ára eða um 47 
milljónir. Íbúafundur verður haldinn 
um áætlunina nmánudaginn 23. nóv-
ember kl 20: 00 í Miðgarði Garðaskóla.

Tekjur uppá 
9,2 milljónir
Áætlað er að Isavia greiði Heil-

brigðiseftirliti Suðurnesja 
9,2 milljónir vegna eftislitssatrfa á 
Keflavíkurflugvelli.

Vilja sjá yfirlit
Bæjarstjórn Garðs samþykkti á 

fundi sínum 4. nóvember s.l. 
að fela bæjarstjóra að eiga viðræður 
við Íbúðalánasjóð og fá frekari upp-
ýsingar um málið, m.a. fá yfirlit yfir 
þær húseignir í Garði sem um er að 
ræða. Íbúðalánasjóður hefur boðið 
bæjaryfirvöldum í garði að kaupa 
íbúðir sem sjóðurinn á í sveitar-
félaginu. 

Bæta þarf 
merkingar
Stjórn S.s. S. leggur áherslu á að 

merkingar á framkvæmdasvæðum 
Vegagerðarinnar á Suðurnesjum verði 
bættar til að gæta fyllsta öryggis. 

Handbók fyrir starfsmenn
Bæjarstjórn Garðs hefur samþykkt 

samhljóða að veita heimild til 
þess að hefja verkefni við handbók 
fyrir starfsmenn á þessu ári og að gert 

verði ráð fyrir að því verkefni ljúki á 
árinu 2016. Afgreiðslu á ósk um aukið 
stöðuhlutfall er vísað til vinnslu fjár-
hagsáætlunar. 





Jólatilboðsverð kr. 159.615,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 199.518,-

Vitamix Pro 750 á sér 
engann jafningja. 
Nýtt útlit og nýir 
valmöguleikar.
5 prógrömm og 
hraðastillir sjá til þess 
að blandan verður 
ávallt fullkomin og 
fersk! 

Galdurinn við 
ferskt hráefni

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

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
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Guðrún Lilja Guðsteinsdóttir
Guðrún Lilja Guðsteinsdóttir 

var fædd á jóladag 1937 í Vest-
mannaeyjum. Hún lést árið 2010..

Lilja ólst upp í Vestmannaeyjum, 
stundaði nám í Barnaskóla að-
ventista og Hlíðardalsskóla. Eftir 
að hafa starfað sem húsfreyja, 
móðir og prestsfrú í mörg ár, fór 
hún aftur í nám og lauk bæði BS-
-prófi í kennslufræðum með magna 
cum laude og svo meistaraprófi frá 
Andrews University í Michigan á 
þremur og hálfu ári. Hún kenndi í 
Barnaskóla Njarðvíkur í mörg ár 
og sérhæfði sig í að hjálpa börnum 
með lestrarerfiðleika. Hún tók þátt í 
að þýða og útbúa kennslugögn til að 
leiðbeina kennurum sem vinna með 
börnum með lestrarerfiðleika.

Til margra ára starfaði Lilja og eig-
inmaður hennar fyrir kirkju sjöunda 
dags aðventista í Nígeríu og Simbabve. 
Síðar stofnuðu þau Boðunarkirkjuna 
og Útvarp Boðun. Hún tók upp hund-
ruð þátta og hugvekja og las barna-
sögur fyrir útvarpið. Rödd hennar er 
því vel þekkt mörgum landsmönnum.

Lilja snerti líf þúsunda einstaklinga 
í þremur heimsálfum með hæfileikum 
sínum, hlýju brosi og kærleiksríku 
viðmóti. Langvarandi veikindi frá tán-
ingsaldri settu mark sitt á líf hennar. 
Hún lét þó slíkt aldrei hindra fram-

gang sinn né áform. Eins og áður er 
getið lést Lilja á heimili sínu í LaPorte 
í faðmi fjölskyldu sinnar. Mörgum 
þykir það athyglisvert, að gefa gaum 
vissum merkisdögum í lífi hennar, t.d., 
að hún fæddist á jóladag, gifti sig á 
páskadag og lést á föstudaginn langa.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
“Jákvætt viðhorf Lilju til barna og 

fólks setti mark sitt á líf hennar og 
allt starf hennar í skólanum. Hún 
skildi vel gildi þess að vera í góðum 
tengslum við foreldra og upplýsa þá 
um hvað hún var að gera í kennsl-
unni og kenndi hún foreldrum ýmsar 
aðferðir við að þjálfa börn sín í lestri. 
Lilja var menntaður lestrarfræðingur 
og áhugi hennar á heildstæðri móð-
urmálskennslu leiddi okkur nokkra 
kennara við Njarðvíkurskóla í tveggja 
ára þróunarverkefni um markvissa 
lestrarkennslu og heildstætt móð-
urmál. Þetta verkefni kynntum við 
og seldum víða um land. Lilja hafði 
skýra sýn sem kennari, hafði alltaf 
eitthvað til málanna að leggja og það 
var hlustað á hana. Hún hafði mik-
inn áhuga á námsmati og útbjó mörg 
lestrar- og lesskilningspróf sem enn 
eru mikið notuð. Hún hafði lag á að 
nýta sér matið til að fylgjast stöðugt 
með framförum nemenda sinna og til 
að hvetja þá áfram í námi”.

“Að lifa lífi þar sem maður treystir 
Guði snýst ekki um að við sjálf séum 
fullkomin. Lífið með Guði snýst ekki 
um okkur sjálf, heldur um það hvað 
Guð getur gert í gegnum okkur og 
fyrir okkur. Við erum öll syndug og 
í þörf fyrir Jesú Krist. Og eins góð 
manneskja og Lilja var, þá gerði hún 
sér grein fyrir því að hún einnig var í 
mikilli þörf fyrir Jesú”.

“Ef ég ætti að lýsa því efnislega 
kæmu upp orð eins og mjúk, ástrík, 
einlæg, gætin, sönn, traust og umfram 
allt Guði helguð og sannkristin kona, 
með besta faðmlag í heimi. Aldrei 
falskur tónn eða baktal. Ef einhver gat 
huggað og uppörvað var það Lilja sem 
ég tók strax ástfóstri við og leit á sem 
mína bestu fyrirmynd í trúargöngunni 
með Jesú”.

Merkir Suðurnesjamenn

Suðurnesin eru að missa ansi mikið
Togarinn Sóley Sigurjóns GK 

hefur ekki enn komist á veiðar 
eftir brunan sem varð í togar-

anum í september og liggur togar-
inn inní Reykjavik þar sem unnið er 
að viðgerð á honum. Berglín GK er 
aftur á móti á fullu og hefur gengið 
nokkuð vel, hefur landað 281 tonni 
í 4 löndunum núna í nóvember og 
hefur þessum afla verið landað bæði 
á Ísafirði og Grundarfirði og er afl-
anum þaðan ekið til Garðs til vinnslu. 
Gjögursbátarnri hafa verið að landa í 
Grindavík og er Áskell EA með 127 
tonn í 2 og Vörður EA 68 tonn í einni 
löndun . 

Þeim er aðeins farið að fjölga 
smábátunum sem eru á línu hérna 
á suðurnesjunum . Allir eru þeir að 
róa úr Sandgerði. Má þar nefna Jón 
Ásbjörnsson RE sem hefur landað 
20 tonnum í 5 róðrum, enn þetta er 
í fyrsta skipti sem að sá bátur landar 
í Sandgerði. Katrín GK 10 tonn í 4, 
Andey GK 5 tonn í 2. Óli Gísal GK 19 
tonn í 6, Dúddi Gísla GK 16 tonn í 5 
og Líf GK 2,1 tonn í 2. 

Ufsaveiðin hjá netabátunum er að-
eins að glæðast. Steini Sigvalda GK 
hefur landað 31 tonn í 4 og þar af 17 
tonn í einni löndun þar sem uppi-
staðan var ufsi. Grímses GK 26 tonn í 2 
og þar af 22 tonn í einni löndun og var 
þar líka ufsi uppistaðan. Maron GK 15 
tonn í 11 enn hann er á þorskanetum. 
Bryndís KE 4 tonn í 4 , Hraunsvík GK 
3 tonn í 2 báðir á skötuselsveiðum. 

Enn sem komið er þá eru flest línu-
skipin bæði stóru og smábátarnri að 
veiðum fyrir norðan og austan landið 
og gengur nokkuð vel hjá þeim. Jó-
hanna Gísladóttir GK 217 tonn í 2 og 
var önnur löndunin í Grindavík. Sig-

hvatur GK 203 tonn í 3, Hrafn GK 188 
tonn í 3, Fjölnir GK 155 tonn í 2. Sturla 
GK 146 tonn í 3, Tómas Þorvaldsson 
GK 139 tonn í 2, Valdimar GK 106 
tonn í 3, Kristín GK 89 tonn í 2. 

Gulltoppur GK 72 tonn í 8 enn hann 
er á balalínu og mest komið með 15,1 
tonn í land, enn hann landar á Djúpa-
vogi. Hinn stóri Stakkavíkurbáturinn 
Kristbjörg HF hefur landað 61 tonn 
í 11 enn hann er á Sigluriði. Auður 
Vésteins SU 72 tonn í 8 og mest 15,4 
tonn og Gísli Súrsson GK 66 tonn í 8 
báðir á Stöðvarfirði. , Óli á Stað GK 
70 tonn í 10, enn hann er á Siglufirði. 
Dóri GK 40 tonn í 9. 

Hjá Smábátunum þá er Daðey GK 
með 53 tonn í 8 og mest 11 tonn enn 
hann landar á Djúpavogi. Von gK 37 
tonn í 5, Bergur Vigfús GK 25 tonn í 6 
á Hvammstanga og Pálína Ágústdóttir 
GK 24 tonn í 7 á Dalvík. 

Ansi rólegt og lítil veiði er hjá drag-
nótabátunum og er Njáll RE hæstur 
enn sem komið er með 21,1 tonn i 
7 róðrum. Ekki oft sem að Njáll er 
hæstur bátanna. Enn hann er svo til 
lang minnstur bátanna sem stunda 
dragnótaveiðar héðan frá Suðurnesj-
unum. Örn GK er nú ekki langt á eftir 
með 21 tonn í 2. Sigurfari GK 17,8 
tonn í 2 landað í Þorlákshöfn. Benni 
Sæm GK 17,5 tonn í 5, Arnþór GK 16 
tonn í 3, Siggi Bjarna GK 15 tonn í 5. 

Stóru uppsjávarskipin hafa aðeins 

komið við i Helguvík og landað þar 
bræðslufiski, enn þetta eru skip sem 
eru að frysta um borð og landa hratinu 
eins og það er kallað í bræðslu. Vil-
helm Þorsteinsson EA kom með smá 
slatta eða 28 tonn í bræðslu, og silgdi 
þaðan til Hafnarfjarðar og landaði 
1442 tonnum af frystri síld. Sama gerði 
Hákon EA sem landaði um 30 tonnum 
í bræslu enn silgdi svo til Reykjavíkur 
og landaði þar um 1300 tonnum af 
frystri síld. 

Suðurnesin eru að missa ansi 
mikið með því að geta ekki tekið á 
móti þessum frystum afurðum skip-
anna. Merkilegt að í þessu samfélagi 
suðurnesin sem telur hátt í 20 þús-
und íbúa skuli ekki vera stór frystig-
eymsla sem getur tekið á móti svona 
löndunum. Í Grundarfirði þar sem 
búa ekki nema um 900 manns, þar 
var opnuð frystigeymsla árið 2007 sem 
er um 1000 fermetrar og hafa skipin 
verið að landa þar frystum afurðum og 
silgd svo þaðan til jú hvað haldið þið, 
til Helguvíkur til þess að losa hratið. 

Gísli R.

Aflafréttir
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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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Hrekkjavökudiskó
Í sínum vikulega pistli skrifar Magnús Stefánsson bæjarstjóri m.a. : 

Við íslendingar erum oft opin 
fyrir nýjum siðum og förum 
gjarnan alla leið í þeim 

efnum. Færst hefur í vöxt að gera æ 
meira úr hinni amerísku „Hrekkja-
vöku“, sem löng hefð er fyrir í USA 
en Molar hafa ekki þekkingu á að út-

skýra hvað gengur út á og af hverju. Í 
síðustu viku var haldið hrekkjavöku-
diskó í Félagsmiðstöðinni Eldingu, 
þar sem nemendur 1. – 6. bekkjar 
Gerðaskóla mættu í gervi ýmissa 
kynjavera, dönsuðu og léku sér. Þetta 
var hin mesta og besta skemmtun 

fyrir krakkana og ekki síður fyrir for-
eldra og starfsfólk félagsmiðstöðvar-
innar. Ekki fer sögum af því hvernig 
börnin sváfu um nóttina, eftir að hafa 
mætt alls konar misjafnlega ógnvekj-
andi verum á diskóinu” !

(Mynd af heimasíðu Garðs)

Byggingafulltrúi skoðar málið
Bæjarstjórn Garðs fjallaði á síð-

asta fundi sínum um erindi frá 
Fjáreigendafélagi Grindavíkur dags. 
22.10.2015, þar sem óskað er eftir því 
að sveitarfélagið leggi til fjármagn til 
þess að viðhalda gróðri í beitarhólfi í 

Krísuvíkurlandi og til að styrkja beitar-
rétt sveitarfélagsins í hólfinu. Fjármagn 
verði notað til kaupa á áburði og 
fræjum á komandi vori. Bókun: Sam-
þykkt að vísa erindinu til skoðunar hjá 
byggingarfulltrúa. 

Gagnlegir upplýsinga- 
bæklingar Félagsþjónustu
Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, 

Sveitarfélagsins Garðs og Sveitar-
félagsins Voga gaf nýverið út tvo gagn-
lega upplýsingabæklinga. 

Annars vegar er um að ræða bæk-
ling sem fjallar um PMTO Foreldra-
færni, en PMTO sendur fyrir Parent 

Management Training – Oregon.  Hinn 
bæklingurinn er um stuðningsúrræði 
barnaverndar, þar sem má finna upp-
lýsingar um þau úrræði sem eru í boði 
á vegum sveitarfélaga. 

Bæklingarnir eru aðgengilegir á 
heimasíðu sveitarfélaganna.

Styrkja Stígamót
Bæjarstjórn Garðs tók fyrir Erindi 

frá Stígamótum dags. 07.10.2015, 
þar sem óskað er eftir fjárstuðningi 

sveitarfélagsins til starfsemi Stígamóta. 
Bókun: Samþykkt samhljóða að styrkja 
Stígamót um kr. 50.000, -

Margir heimsóttu 
Auðarstofu í Garði
Aðstaða fyrir féklagsstarf eldri 

borgara í Auðarstofu í Garði 
er glæsileg og til mikils sóma 

fyrir bæjaryfirvöld að leggja til þessa 
aðstöðu. Nýlega var haldin sýning á 
vinnu þeirra fjölmorgu sem notfæra 

sér aðstöðuna. Það var glæsilegt úrval 
af alls konar hlutum sem voru til sýnis. 
Við sjáum hér nokkrar myndir. Fjöldi 
gesta leit við í Auðarstofu þennan 
dag, skoðaði listaverkin og féngu sér 
rjómavöfflur og kaffi. 



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!
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