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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
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Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)

Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
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Er komin af fjöllum

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

10. mars 2016
5. tölublað 5. árgangur

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Miklir möguleikar á Suðurnesjum
Jákvæðar fréttir birtast um þessar 

mundir um bjartari framtíð og 
mikla uppbyggingarmöguleika á 

Suðurnesjum. Atvinnuleysi hefur farið úr 
1880 manns í febrúar 2010 niður í 417 í 

desember 2015. Það er gert ráð fyrir 37% 
aukningu farþega á Keflavíkurflugvelli í 
ár. Ferðamenn verða 1,7 milljón í ár. Upp-
bygging í Helguvík er staðreynd, ný hótel 
rísa. Aukning ferðamanna skapar mikla 

möguleika fyrir svæðið. Nálægðin við flug-
völlinn styrkir útflutning sjávarafurða og 
þjónustufyrirtæki vilja vera í námunda 
við flugvöllinn. Það er bjart framundan á 
Suðurnesjum. 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Píratar hafa verið heilmikið í sviðsljósinu að undanförnu. Eðlilega segja 
örugglega margir. Þetta er jú stjórnmálaflokkurinn sem nýtur mestra 
vinsælda á Íslandi núna og svo hefur verið um ellefu mánaða skeið. 

Þingflokkur Pírata er ekki stór. Inanborðs eru aðeins þrír þingmenn og skráðir 
félagar eru ekki margir. Miðað við hversu mikið traust kjósendur setja á 
flokkinn mætti ímynda sér að forystan sæti við alla daga langt fram á kvöld að 
útbúa áætlun um aðgerðir til lausna á hinum margvíslegu málum sem brenna 
á þjóðinni. En er það svo? 

Nei, ekki aldeilis. Hver höndin er upp á móti annarri í þessum litla þingflokki. 
Forystan getur ekki komið sér saman um eitt eða neitt. Stóru orðin í garð 
hvors annars ganga á milli. 

Nú er svo komið að ráða á vinnusálfræðing til að gera tilraun til að koma 
böndum á liðið áður en allt hrynur. Er þetta virkilega flokkurinn sem kjósendur 
ætla að treysta til að fara með stjórn landsins? 

Margir hljóta að hugsa hvernig verður þessi flokkur Pírata fái hann 20 til 25 
þingmenn í kosningum. Þeir sem greiða Pírötum atkvæði sitt hljóta að hafa velt 
því fyrir sér hvernig ætla þeir að stjórna landinu. Hefur einhver séð útfærslu 
þeirra á stóru málunum í þjóðfélaginu? 

Gamaldags og úrelt landbúnaðarkerfi
Nýgerður búvörusamningur hefur verið mikið til umræðu, sem eðlilegt er. Það 
er stór ákvörðun að ætla að framlengja núverandi bótakerfi um 10 ár og ekki 
nóg með það heldur skal bætt í. Meiri styrkir eiga að koma frá hinu opinbera. 
Bein framlög á þessu 10 ára tímabili eru yfir 130 milljarðar. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað um nauðsyn þess að breyta þessu styrkjakerfi 
og afnema það með öllu á fáum árum. Nú kveður við annan tón. Forysta flokks-
ins styður áframhaldandi ríkisstyrki og bætir í. Lanbdbúnbaðurinn verður að 
þola frjálsa samkeppni bæði innan sinna raða og innflutning vara frá útlöndum 
Það verður lítil hagræðing í landbúnbaðinum eigi hann að byggja sína afkomu 
að stórum hluta á ríkisstyrkjum. Einu sinni barðist Sjálfstæðisflokkurinn fyrir 
frjálsri samkeppni. Einu sinni barðist Sjálfstæðisflokkurinn fyrir því að afnema 
ríkisstyrki og ríkisafskipti. Frjáls samkeppni tryggir neytendum bestu kjörin 
var einu sinni sagt. 

Það hlýtur að vera skynsamlegast að bændur og samtök þeirra standi frammi 
fyrir því að ríkisstyrkir heyri sögunni til. Sú var tíðin að ríkið greiddi veru-
lega með sjávarútveginum. Með markvissum aðgerðum og hagræðingu varð 
grundvallarbreyting á. Sjávarútvegurinn þiggur nú ekki styrki heldur greiðir 
verulegar upphæðir í ríkissjóð. 

Það eru allir möguleikar hér á landi til að framleiða góðar landbúnaðarvörur á 
sem flestum sviðum. Gífurleg aukning ferðamanna til landsins hlýtur að stuðla 
að mikilli aukningu á sölu landbúnaðarafurða. Það er mikill tvískinnungur 
hjá okkur að vilja flytja sem mest út af ferskum vörum en banna að flytja inn 
ferskar kjötvörur til landsins. 

Samkeppni í landbúnaði er nauðsynleg til hagsbóta fyrir neytendur og einnig 
bændur. 

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Geta ekki stjórnað 
eigin flokki. 
Eiga þau að stjórna 
landinu?

Reykjanes kemur næst út  
miðvikudaginn 23. mars NÆSTA BLAÐ

Gullý 
formaður 
Víðis
Guðlaug Sigurðardóttir var kos-

inn formaður Knattspyrnufé-
lagsins Víðis á síðasta aðalfundi. Þetta 
er í fyrsta skipti sem kona gegnir því 
embætti. Víðir fagnar 80 ára afmæli 
sínu í ár.

Lóð fyrir 
ÍSAGA ehf. 
Bæjarrá Voga fjallaði á fundi sínum 

23. febrúar s.l. um sölutilboð 
iðnaðarsvæðis við Vogabraut frá Páli 
Arnóri Pálssonar hrl. dags. 18.2.2016 
f.h. hluta landeigenda í óskiptu heiðar-
landi Vogajarða lagt fram. Bæjarráð 
samþykkir að fela bæjarstjóra að leggja 
fram gagntilboð til eignaraðila, í sam-
ræmi við umræður á fundinum. 

73,4% sammála Ásmundi
Yfirlýsingar Ásmundar Friðriks-

sonar alþingismanns að hann telji 
að skoða eigi hvort takmarka eigi fjölda 
þeirra sem óska eftir hæli á Íslandi. 
Varpar hann því fram hvort við eigum 
að fara að dæmi Dana og Svía. 

Sumri samflokksþingmenn og 
flokksfélagar Ásmundar hafa brugðist 
ókvæða við og sakað um um populisma 
og rasisma. Sveitingu hans Oddný G. 
Harðardóttir líkir honum við Donald 
Trump. 

Ásmundur bendir á að Það sé furðu-
legt að ekki megi ræða þessi mál op-
inberlega. 

Bylgjan gerði könnun meðal sinna 

hlustenda hver afstæða þeirra væri til 
orða Ásmundar. 

73,4% segjast vera sammála Ás-
mundi. 21,6% segjast ósamála og 4& 
segjast hlutlaus.

Lokahátíð upplestrarkeppninnar
Í síðustu viku fór fram lokahátíð 

Stóru upplestrarkeppninnar 2016. 
Nemendur úr 7. bekk grunnskólum 
Reykjanesbæjar og Sandgerðis, sem 
valdir voru lásu brot úr skáldverki og 
ljóðum. Skáld keppninnar að þessu 
sinni eru Bryndís Böðvarsdóttir og 
Guðmundur Böðvarssom Í ár eru liðin 
20 ár frá því Stóra upplestrarkeppnin 
hófst í Hafnarfirði. 

Bergrún Dögg Bjarnadóttir 
nemandi í Myllubakkaskóla lenti 
í fyrsta sæti á lokahátíð Stóru upp-
lestrarkeppninnar í grunnskólum 
Reykjanesbæjar og Sandgerðis sem 
fram fór í sal grunnskóla Sandgerðis 
í gær. Haflína Maja Guðnadóttir 
Háaleitisskóla lenti í öðru sæti og 
Gabríel Aron Smárason grunnskóla 
Sandgerðis í því þriðja.

Barnakór Grindavíkur 1977-1981 kemur 
saman á ný við setningu Menningarvikunnar
Við setningu Menningarvik-

unnar Grindavíkur laugar-
daginn 12. mars kl. 17: 00 í 

Grindavíkurkirkju verður stórmerki-
legur tónlistarviðburður í Grindavík. 
Þá stígur Barnakór Grindavíkur frá 
árunum 1977-1981 á svið einum 35 
árum síðar og tekur nokkur lög undir 
stjórn Eyjólfs Ólafssonar. Alls munu 
um 20 meðlimir kórsins koma fram, 
m.a. kemur ein gagngert frá Svíþjóð 
og önnur austan af fjörðum til þess að 
taka þátt. Upphaf endurkomunnar má 
rekja til þess að í haust voru settar inn 
á Youtube upptökur úr sjónvarpssal 
frá 1978 þar sem kórinn söng nokkur 
lög fyrir Stundina okkar. Upptakan 
fór fljótlega á samfélagsmiðla og vakti 
mikla athygli. Þetta varð kveikjan að 
því að kalla kórinn saman á ný í til-
efni Menningarvikunnar. Undirtektir 
voru frábærar og hefur kórinn æft 
undanfarnar vikur á ný, undir stjórn 
Eyjólfs. Mun kórinn flytja lög sem öll 
eru eftir Eyjólf. Barnakórinn ferðað-
ist víða á sínum tíma, bæði innalands 
og utan. Kórinn fór í ævintýraferðir 
til Færeyja, Finnlands og Svíþjóðar 
og var gerður mjög góður rómur að 
flutningi hans. Ferðirnar vöktu mikla 
athygli og var talsvert fjallað um þær 
í fjölmiðlum, ekki síst í Finnlandi og 
Færeyjum. Að sögn Eyjólfs vissi hann 
af upptökunum í Ríkissjónvarpinu 
frá 1978. Hann falaðist eftir þeim og 
gekk það eftir. Voru þær settar inn á 
Youtbue og í kjölfarið fór boltinn að 
rúlla. „Svo kom þessi hugmynd að 
endurvekja kórinn og tóku stelpurnar 
svona ljómandi vel í það. Þetta hafa 
verið skemmtilegur endurfundir og 

yngdust allir upp um 30 til 40 ár við 
að hittast,“ segir Eyjólfur og hlær. 
Þótt hann hafi sest í helgan stein 

hefur hann í nægu að snúast í tón-
listinni enda ligga eftir hann fjölmörg 
verk. 

Barnakór Grindavíkur 1978. Efri röð  frá vinstri: sólný Pálsdóttir, Ásdís Erna 
Ingimarsdóttir, steinunn Jónsdóttir,Dagmar Lilja marteinsdóttir,Guðríður 
Einarsdóttir, Karítas Una Daníelsdóttir, anna maría Guðmundsdóttir, auður 
Katarínusardóttir,Guðrún Willards, Jóna Ágústa Hafsteinsdóttir, Ingibjörg 
Þórðardóttir. miðröð frá vinstri : Guðríður Kristinsdóttir, Laufey Viðarsdóttir, 
sigríður Jóna Katarínusar-dóttir, Linda Björk Gísladóttir, Bjarný sigmarsdóttir, 
Vilborg róbertsdóttir, svanhvít sigurpálsdóttir, sveinbjörg Lúðvíksdóttir, 
Harpa Þórðardóttir. Neðri röð vinstri : Þórhildur Ásta magnúsdóttir, rósa 
signý Baldursdóttir, Linda Waage, Eyjólfur  Ólafsson , Fríða Egilsdóttir, Eyrún 
Eyjólfsdóttir, Eva margrét Hjálmarsdóttir, Inga runólfsdóttir. 

Hluti af Barnakór Grindavíkur sem kemur saman í tilefni menningarvikunnar 
í Grindavík í ár.
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX
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Afmælisfagn-
aður FEBS
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

fagnar 25 ára afmæli sínu á Ne-
völlum laugardaginn 19. mars kl 15: 
00 til 18:00. Ávörp og skemmtiatriði. 
Boðið uppá kaffiveitingar. Allir vel-
komnir. 

Félag eldri borgara 25. ára
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

fagnar um þessar mundir að 25 
ár eru liðin frá stofnun félags-

ins. Félagið hefur á þessu tímabili náð 
að dafna vel og heldur uppi öflugu 
og fjölbreyttu starfi. Í félaginu eru nú 
2210 félagar og er það mjög hátt hlut-
fall af ledri borgurum á svæðinu sem 
eru í félaginu. 

Sveitarfélögin á Suðurnesjum 
styðja vel við bakið á FEBS og má í 
því sambandi nefna góða aðstöðu í 
hverju sveitarfélagi til að halda úti 
tómstunda-og félagsstarfi. 

FEBS nýtur mikils velvilja meðal 
fyrirtækja og verslana á Suðurnesjum. 
Í því sambandi má nefnfa að flestar 
verslanir og þjónustufyrirtæki gefa 
félagsmönnum góðan afslátt ef menn 
sýna félagsskírteinið. 

Í gegnum árin hefur það verið 
hlutverk FEBS að halda uppi góðu og 
fjölbreyttu félagsstarfi. Félagið hefur 
einnig unnið að ýmsum framfara-
málum fyrir hönd eldri borgara. Það 
er nauðsynlegt að halda uppi sífelldri 
baráttu til að knýja á um betri lífskjör 
fyrir eldri borgara. Við eigum að sitja 
við sama borð og aðrir landsmenn. 
Við höfum greitt í lífeyrissjóði og gjöld 
til ríkis og sveitarfélaga gegnum árin. 
Við eigum það inni að okkur séu 
tryggð góð lífskjör á efri árum. 

Það er stutt síðan að Öldungaráð 
var stofnað hér á Suðurnesjum, en 
það er samansett af fulltrúum eldri 
borgara, bæjarfélaganna og fagfólks. 
Það skiptir miklu máli að hafa þennan 
vettvang til að berjast fyrir aukinni 
þjónustu til eldri borgara sem þarfnast 
og ekki síður að halda áfram barátt-
unni fyrir aukningu á hjúkrunarheim-
ilum á svæðinu. Það er staðreynd að 
öldruðum mun fjölga mjög á næstu 
árum. Sveitarfélögin og ríkisvaldið 
verða að vera reiðubúin að mæta þeirri 
fjölgun. Við eigum það inni og við 
eigum það skilið. 

Sig.Jónsson, form.FEBS

Góugleði 
í Garði
Kvenfélagið Gefn í Garði stendur 

fyrir Góugleði í Samkomuhúsinu í 
Garði sunnudaginn 13. mars 2016 kl 15: 
00. Allir eldri borgarar á Suðurnesjum 
hvattir til að mæta. 

Félagar úr hljómsveitinni Suður-
nesjamenn spila, kaffiveitingar. 

Messa í Útskálakirkju verður kl 14:00. 

Aftur Edduna
Kristín Júlla Kristjánsdóttir hlaut 

Edduna fyrir gervi í kvikmyndinni 
Hrútm. Hún hlau einnig Edduna síð-
asta ár. 

Maggi Júdó sæmdur 
starfsmerki UMFÍ 
Magnús Hauksson var 

sæmdur starfsmerki UMFÍ 
á aðalfundi Ungmennafé-

lags Þróttar þann 25. febrúar sl. 
Helgi Gunnarsson frá UMFÍ mætti 

á aðalfund Þróttara og fram kom í máli 
Helga að Magnús Hauksson oftast 
nær kallaður Maggi júdó hafi haustið 
1997 stofnað júdódeild hjá UMFÞ og 
var þjálfari deildarinnar í 17 ár. Það 
hafa margir Íslandsmeistaratitlar 
farið í gegnum júdódeild Þróttar og 
glæsilegir sigrar unnist. Einnig hafi 
Magnús alið upp marga félagsmenn 
í röðum Þróttara. Magnús hafi unnið 
óeigingjarnt starf og verið fórnfús 

hugsjónamaður í störfum sínum fyrir 
Ungmennafélagið Þrótt, af því tilefni 
sé hann sæmdur starfsmerki UMFÍ 
árið 2016. 

Gunnar formaður  
Þróttar í Vogum
Aðalfundur Ungmennafélagsins Þróttar fór fram 25. feb. sl. 

Dagskráin var samkvæmt lögum 
félagsins eða venjulegum aðal-
fundarstörfum. Magnús Björg-

vinsson var einróma kosinn fundarstjóri 
og Þorvaldur Örn Árnason fundarritari. 

Gunnar Helgason bauð sig aftur 
fram til formanns og var sjálfkjörinn. 
Ingimar Kristjánsson og Guðmundur 
Kristinn Sveinsson gáfu ekki kost á sér 
til endurkjörs. Félagið þakkar þeim fyrir 
vel unnin störf. Kristján Árnason var 
kosinn til tveggja ára í fyrra, Irma Þöll 
Þorsteinsdóttir, Baldvin Hróar Jónsson 
og Helga Ágústsdóttir voru sjálfkjörin 
rétt eins og Hannes Smárason og Rósa 
Sigurjónsdóttir í varastjórn. 

Fram kom í skýrslu stjórnar að barna- 
og unglingastarf Ungmennafélagsins 
Þróttar er fjölbreytt og rekið með blóm-
legum hætti. Eitt mikilvægasta verkefni 
Ungmennafélagsins Þróttar er að tryggja 
að börn og

unglingar í sveitarfélaginu Vogum 

geti stundað íþróttir sér til ánægju og 
heilsubótar. 

Forgangsröðun á verkefnum næstu 
ára verður að halda áfram að efla starfið 
og stuðla að aukinni menntun þjálfara 
og sjá til þess að æfingar sem félagið 
býður uppá sé stjórnað af fagmennsku. 

Mikill kraftur hefur verið í starfinu 
hjá Þrótti síðustu árin en félagið fór upp 
um deild á síðasta ári og einnig hafa 
yngriflokkar félagsins verið að eflast í 
knattspyrnunni, sundinu og júdó. 

(Heimasíða Voga)

Á ekki við 
um Garðinn
Á fundi bæjarráðs Garðs 25. febrúar 

s.l. lá fyrir ályktun um niðurskurð 
í leik- og grunnskólum Ályktun frá 
Heimili og skóla dags. 11.02.2016. 

Í ályktuninni er tekið undir áhyggjur 
ýmissa aðila af niðurskurði og skertri 
þjónustu við nemendur í leik- og 
grunnskólum. 

Bæjarráð bendir á að efni ályktun-
arinnar eigi ekki við um Sveitarfélagið 
Garð, þar sem ekki sé sá niðurskurður 
til starfsemi leik-og grunnskóla í 
Sveitarfélaginu Garði sem fjallað er um 
í ályktun Heimilis og skóla. Bæjarráð 
telur að efni ályktunarinnar beinist að 
aðgerðum í öðrum sveitarfélögum. 
Hins vegar tekur bæjarráð undir al-
menna hvatningu um að sveitarfélög 
sjái til þess að eðlileg þjónusta sé á 
leik-og grunnskólum. 

Aðlögunartími
Hækkun lífeyrisaldurs úr 67 árum 

í 70 verður gefin alls 24 ára að-
lögunartími. 



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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- Staður með alvöru útsýni
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Leysir nýtt nafn vandann? 
Helgi Hjörvar þingmaður Samfylk-

ingarinnar hefur nútilkynnt um 
framboð sitt til formanns í sumar. Eitt 
af því sem Helgi telur nauðsynlegt til 
að auka fylgið er að breyta um nafn á 
flokknum. 

Væri ekki einfaldast fyrir Samfylk-
inguna að breyta um nafn, breyta 
um stefnu og breyta um fólk á þingi. 
Kannski myndi fylgið þá aukast.

Sjólyst og áheit
Það gefur góða raun að heita 

á Sjólyst í Garði. Það sem 
af er þessu ári hafa húsinu 

borist krónur 30.000. - frá nokkrum 
ónefndum aðilum. Eins og vitað er þá 
eru áheit ekki greidd nema að einlægar 
óskir gangi eftir eða rætist. 

Áheit eru einstök fyrirbæri sem hafa 
lifað tímans tönn með þjóðinni. Í dag 
eru áheit einnig notuð í nokkuð öðrum 
en þó skyldum tilgangi, nú heita menn 
á góð málefni af ýmsum toga. Áður 
fyrr voru það fyrst og fremst kirkjur 
sem menn hétu á og er það gert enn. 
Strandarkirkja er ein þekktasta kirkjan 
sem menn hafa heitið á en sjálfsagt 
hafa menn valið sína kirkju sem góða 
til áheita. En hvers vegna ætli svo 
margir heiti á kirkjuna? Það er varla 
hægt annað en að vera sannfærður 
um að óskin rætist og kirkjan borgi 
fyrir sig. 

Árið 1964 sagði Árni Óla í ritgerð 
sinni Áheitatrú á Íslandi eftirfarandi 
um áheitin: „Áheitatrú er trú á góð 
máttarvöld. Í trúnni á Strandar-
kirkju birtist vissan um að til sé 
hulin verndarkraftur. Er sú trú engu 
óvísindalegri heldur en trúin á að í 
geimnum séu óteljandi geislar og orku-
straumar sem nú hefur verið sannað“. 

Hún Una í Sjólyst lagði blessun 
sína yfir áheit. Í 80 ára afmælisblaði 
Slysavarnardeildarinnar Unu í Garði 
er sagt frá því að áheit á deildina hafi 
gefist vel (úr fundargerð frá 22. janúar 
1953). Gjaldkeri deildarinnar taldi það 
sýna að blessun Guðs fylgdi deildinni. 
Una, sem var ritari deildarinnar í 25 ár 
lét þá þessi orð falla „Gefi Guð þeim 
orðum sigur“. 

Hulinn verndarkraft er auðvelt að 
skynja í Sjólyst, um það hafa margir 
tjáð sig. Við sem komum að upp-
byggingu hússins höfum einnig fundið 
hve verkin okkar hafa verið blessuð. 

Áheitum til Sjólystar er hægt að 
koma til gjaldkera Hollvinafélags Unu 
í Sjólyst, Kristjönu H. Kjartansdóttur, 
Garðbraut 78, Garði eða að leggja inn 
á reikning félagsins, 0142-05-71020, 
kt. 590712-0190. 

Erna M. Sveinbjarnardóttir, 
formaður

Hreyfingin er mikilvægasta lyfið
Allra meina bótBókin Allra 

meina bót hefur gert allt 
vitlaust á Norðurlöndunum 

undanfarin misseri og er nú komin 
út í íslenskri þýðingu. Samkvæmt 
höfundum bókarinnar; Anders Hans-
sen, lækni, og Carl Johan Sundberg, 
prófessor; er hreyfingin mikilvægasta 
lyfið og lykillinn að löngu og heilbriðgu 
lífu sé ekki fólgin í öfgum, kúrum eða 
skyndilausnum heldur einfaldlega heil-
brigðri skynsemi. 

Töframeðul í heilsubótarskyni 
gefa sjaldnast góða raun. Hreyfing er 
undantekningin frá reglunni! Stór-
stígar framfarir hafa orðið í þekkingu á 
áhrifum hreyfingar og æfinga á líkama 
og sál. En hvernig eigum við að hreyfa 

okkur til að heilsufarslegur ávinningur 
verði sem mestur? 
• Líf þitt lengist um tvær til fimm 

klukkustundir fyrir hverja klukku-
stund sem þú hreyfir þig. 

• Einbeiting, sköpunarhæfni og minni 
skerpast þegar þú hreyfir þig. 

• Lotuþjálfun eykur brennsluna. 
• Mismunandi hreyfing hefur ólík áhrif 

á matarlystina. 
• Lífshættir þínir geta breytt genunum 

— og þessar breytingar geta erfst frá 
kynslóð til kynslóðar. 

• Röskar göngur vinna gegn minnistapi, 
Alzheimer og Parkinson. 

• Jafnvel lítil hreyfing gerir mikið gagn, 
bæði hvað varðar líkamlegt form og 
heilsu.

Rekstur hjúkrunarheimila 
sé tryggilega fjármagnaður
Stjórn Landssambands eldri borgara samþykkti nýlega á fundi sínum eftirfarandi. 

„Stjórnin telur afar mikilvægt 
að rekstur hjúkrunarheimila sé 
tryggilega fjármagnaður og ítrekar 

afstöðu LEB um að hjúkrunarheimili 
starfi samkvæmt þjónustusamningi þar 

sem fram komi hvaða þjónusta sé þar 
veitt enda auðveldi það notendum og 
aðstandendum þeirra að gera sér grein 
fyrir hvers er að vænta varðandi þjón-
ustuna auk þess að vera málefnalegur 

grundvöllur fjármögnunar. Samþykkt 
að koma á formlegum samráðsfundum 
með LFV. Jafnframt var ítrekaður vilji 
til að núverandi dagpeningakerfi vist-
manna sé aflagt“.

Nýta  
forkaupsréttinn
Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 

11. febrúar s. l var fjallað um for-
kaupsrétt að húsnæði Hæfingarstöðv-
arinnar að Ásbrú. 

Bæjarráð samþykkir að nýta sér for-
kaupsréttinn og losnar þar með undan 
húsaleiguskuldbindingum til 20 ára 
Friðjón vék af fundi undir þessum 
dagskrálið. 

Niðurlagning 
Héraðsnefndar 
Suðurnesja
Fyrir liggur að allar bæjarstjórnir 

aðildarsveitarfélaga S.s. S. hafa 
fyrir sitt leyti samþykkt tillögu 
stjórnar S.s. S. um að Héraðsnefnd 
á Suðurnesjum verði lögð niður. 

Endurmetum velgengi
Í apríl 2007 rankaði fjölmiðla-

konan Arianna Huffington við 
sér þar sem hún lá í blóðpolli á 

skrifstofu sinni. Hún hafði örmagn-
ast eftir þrotlausa vinnu við að koma 
fyrirtæki sínu, Huffington Post, á 
laggirnar. Í kjölfarið hóf hún gagn-
gera sjálfsskoðun og tók að endurmeta 
hvað raunverulega felst í velgengni. 
Hvað peninga og völd varðaði gekk 
henni vel en hún fór að efast um að 
það væri skynsamleg skilgreining á 
velgengni í lífinu. Arianna skrifaði 
bók um reynslu sína, Þriðja miðið (e. 
Thrive), og hún er nú komin út hjá 
bókaútgáfunni Sölku. Í henni gerir 
Huffington aðför að úreltum hugs-
unarhætti sem mótar samfélag okkar 
og kynnir ný viðmið á aðgengilegan 
hátt og tekur fjölda dæma máli sínu 
til stuðnings. 

Huffington boðar nýja lífsýn og 
byggir hana á vísindalegum niður-

stöðum á sviði sálfræði, svefnrann-
sókna og lýðheilsu, svo eitthvað sé 
nefnt. Þær sýna óumdeilanlega kosti 
íhugunar, núvitundar og gjafmildi. 
Hún talar fyrir byltingu í menningu 
okkar - hvernig við hugsum, hvernig 

við vinnum og hvernig við lifum og 
hvetur okkur til að bregðast við eigi 
síðar en núna. 

Arianna Huffington er stofnandi 
og aðalritstjóri Huffington Post og ein 
áhrifamesta konan í heiminum í dag. 
Henni hefur tekist að gera Huffington 
Post að einum þekktasta fjölmiðlinum 
á alþjóðavísu í dag. Huffington er 
blaðamaður og hefur skrifað fjölda 
bóka en Þriðja miðið er langvinsælasta 
bók hennar. Hún hefur selst í millj-
ónum eintaka, var efst á metsölulista 
New York Times og hefur verið þýdd 
á yfir þrjátíu tungumál. 

Í Þriðja miðinu ræðir hún eigin 
hindranir og áskoranir við að sam-
ræma frama og fjölskyldulíf á hrein-
skilinn hátt. 

Ekki rembast við að klífa met-
orðastigann, endurskilgreindu frekar 
velgengni. Heimurinn þarfnast þess 
nauðsynlega. - Arianna Huffington
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Gerðaskóli: 

Númi og höfuðin sjö
Gígja Rós stuðnigsfulltrúi og 

slysavarnarkona kom fær-
andi hendi í vikunni og gaf 1. bekk 
forvarnarspilið Númi og höfuðin sjö 

sem Slysavarnafélagið Landsbjörg 
gefur út. Spilið kemur sér vel m.a. í 
lífsleikni og þökkum við fyrir góða 
gjöf. 

Fjölbrauta-
skóli 
Suðurnesja
Á dögunum keppti lið FSS í Gettu 

betur og stóð sig mjög vel. Liðið 
tapaði aðeins með eins stigs mund. 
Á myndinni eru frá vinstri Brynjar 
Steinn, Alexander, Tinna Björg og 
Grétar þjálfari. Þorberg liðsstjóra 
vantar á myndina. 

Skólalíf á 
Suðurnesjum
Skólastarf er öflugt á 

Suðurnesjum. Sveitarfélögin 
hafa á síðustu árum unnið 

mjög markvisst að því að efla og bæta 
allt skólastarf. Það hefur greinilega 
komið í ljós að þetta átak hefur skilað 

sér á jákvæðan hátt í skólastarfinu. 
Reykjanes leit á nokkrar heimasíður 
skólanna. Þar sést vel hversu öflugt 
og fjölbreytt starfið er. Hér koma 
smá sýnishorn, fleri koma í næstu 
blöðum. 

Gerðaskóli: 

Skautaferðin Fimmtudaginn 4. febrúar fóru 5. 
- 10. bekkur í skautaferð í Skauta-

höllina í Laugardalnum

Grunnskóli Grindavíkur:

Snjókarla-
gerð 
Það var ekki leiðinlegt að koma 

út í fyrstu frímínútur í morgun. 
Dásamlegur snjór yfir öllu og ekta 
hnoðsnjór. Börnin létu ekki segja sér 
tvisvar að byrja að hnoða og brátt fyllt-
ist skólalóðin af stærðarinnar snjó-
körlum eins og meðfylgandi myndir 
sýna. Fleiri myndir birtast á Facebook-
-síðu skólans. 

Grunnskóli Grindavíkur:

Hár og list 
Stelpur úr 7. og 8. bekk eru í val-

áfanga sem heitir hár og list. 
Kennari þeirra er Rósa Kristín 
Bjarnadóttir og þar er sko ýmislegt 
skemmtilegt í gangi. Í vikunni fóru 
þær og heimsóttu hársnyrtistofuna 
Betra hár þar sem hársnyrtimeistarinn 
Sara Símonardóttir fræddi þær um allt 
það helsta í hártískunni í dag. Einnig 
fengu allar stúlkurnar greiðslur í hárið.

Grunnskóli Sandgerðis:

Lestrarátak – Tröllaþema
Lestrarátakinu lauk 5. febrúar 

og var lokahátíð haldið á ösku-
daginn. Á lokahátíðinni fengu 

þeir nemendur sem náðu mestum 
framförum í átakinu viðurkenningar 
fyrir sína frammistöðu. Einnig fengu 
nemendur sem voru einstalega dug-
legir og áhugasamir við lestur viður-
kenningar. Í átakinu var mikið lesið 
og lásu nemendur skólans samtals í 
76,4 daga og voru langflestir að bæta 
sig. Til að efla lestur á unglingastiginu 

var keppni á milli bekkja um hvaða 
bekkur gæti lesið mest í átakinu. 8. 
ÖÆH sigraði þá keppni en að með-
altali las hver nemandi í 8. bekk í 460 
mínútur í átakinu – vel gert hjá þeim. 
En af öllum bekkjum skólans var það 
5. VG sem las mest en nemendur í 5. 
bekk voru að les í 750 mínútur hver 
að meðaltali. Nemendur í 7. FS bættu 
sig mest í átakinu en meðalbæting í 7. 
FS voru 23 atkvæði. 

Eftir afhendingu viðurkenning var 
húllumhæ með dönsum og leikjum 
sem þeir DJ Hlynur og Bói stjórnuðu.

Tónleikar í Stapa
Krakkarnir í foskóladeild Tónlistarskólans héldu tóleika í Stapa síðasta 
fimmtuda. Fjölmenni mætti. 



10.  mars 2016 9

Gert ráð fyrir 
37% aukningu
Ekkert lát er á fjölgun farþega 

sem fara um Keflavíkurflugvöll 
og miðað við breytingar á flug-

áætlunum 2016 hjá þeim flugfélögum 
sem fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli 
þá lítur út fyrir að enn fleiri farþegar 
muni fara um flugvöllinn en farþeg-
aspá Isavia, sem gefin var út í nóv-
ember 2015, gerði ráð fyrir. Lokaskil 
flugáætlana flugfélaga var 31. janúar 
síðastliðinn og gefa þau endanlega 
mynd af því hvernig áætlanir þeirra 
líta út. Uppfærð spá gerir ráð fyrir að 
fjöldi farþega um Keflavíkurflugvöll 
árið 2016 verði 6,66 milljónir en fyrri 
spá gerði ráð fyrir um 6,25 milljón far-
þegum. Farþegar voru 4,86 milljónir 
árið 2015 og því er gert ráð fyrir 37% 
aukningu á milli ára. Þá gerði farþega-
spáin sem kynnt var í nóvember á síð-
asta ári ráð fyrir því að fjöldi erlendra 
ferðamanna sem koma til landsins á 

árinu 2016 yrði rúmlega 1,5 milljónir, 
en nú er útlit fyrir að þeir verði rúm-
lega 1,7 milljónir. Heildartala farþega 
um flugvöllinn skiptist í komufarþega, 
brottfararfarþega og skiptifarþega og 
er skiptingin nokkuð jöfn eða rúmar 
2,2 milljónir farþega í hverjum flokki. 

Styrkjum úthlutað úr 
samfélagssjóði Isavia
Níu verkefni fengu styrk 

úr samfélagssjóði Isavia á 
dögunum. Verkefnin eru 

af fjölbreyttum toga en áhersla er 
lögð á umhverfismál, mannúðarmál, 
forvarnir, flugtengd málefni, listir, 
menningu og menntamál. Úthlutað 
er úr samfélagssjóðnum tvisvar á 
ári. Nokkur fjöldi umsókna barst 
sjóðnum en verkefnin sem fengu 
styrk eru eftirfarandi: 
• Styrktarfélag einhverfra barna fékk 

styrk til að halda félagsfærninám-
skeið fyrir einhverf börn. 

• Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur 
fékk styrk til starfseminnar en 
nefndin úthlutar mat og fatnaði til 
efnaminni fjölskyldna. Auk þess er 
nefndin með fermingaraðstoð og 
aðstoð fyrir börn til íþróttaiðkunar. 

• Hjálparstarf kirkjunnar fékk styrk 
til starfseminnar. Hjálparstarfið 
úthlutar styrkjum til efnaminni 
fjölskyldna. 

• Hollvinasamtök heilbrigðisþjón-
ustu á Fljótsdalshéraði voru styrkt 
til kaupa á sónartæki til notkunar 
á Heilbrigðisstofnun Austurlands 
á Seyðisfirði. 

• Unnur María Sólmundsdóttir hlaut 
styrk vegna Kennarinn.is. Kennar-
inn.is er gagnabanki með fallegu og 
aðgengilegu náms- og skipulags-
efni fyrir leik- og grunnskóla. Efnið 
er unnið upp úr söngleikritum leik-
hópsins Lottu sem byggir á hlustun 
og skilningi. 

• Félag Litháa á Íslandi hlaut styrk 
til skipulagningar ráðstefnunnar 

Vinabrúar. Vinabrú er samstarfs-
vettvangur móðurmálsskóla lit-
háískra innflytjenda í Evrópu og 
er að þessu sinni haldin á Íslandi. 

• Skógarmenn KFUM fengu styrk til 
byggingar nýs svefn- og þjónustu-
skála í Vatnaskógi. 

• Harpa Lúthersdóttir hlaut styrk 
til forvarnarverkefnis gegn einelti. 
Harpa hyggst gefa öllum skólum 
landsins bekkjarsett af bókinni Má 
ég vera memm? 

• Samtökin ́ 78 hlutu styrk til að efla 
faglegt starf með ungu fólki. . 

Isavia styrkir góð málefni á hverju 
ári eftir afmarkaðri stefnu sem er 
í samræmi við samþykkt stjórnar 
félagsins. Styrkirnir skiptast í þessa 
þrjá flokka: Styrktarsjóður Isavia hjá 
Landsbjörgu veitir styrki til björg-
unarsveita um allt land. Sveitirnar 
eru styrktar til kaupa á hópslysa-
búnaði og er sérstök áhersla lögð á 
björgunarsveitir nálægt flugvöllum 
og fjölförnum ferðamannastöðum. 
Styrktarsjóðir Isavia hjá HÍ og HR 
veita styrki til nemenda á meist-
ara- og doktorsstigi sem vinna að 
lokaverkefnum tengdum flugi eða 
ferðaþjónustu. Háskólarnir annast 
úthlutun úr sjóðunum. Í gegnum 
samfélagssjóð leggur Isavia sitt af 
mörkum til þess að metnaðarfullt 
starf á ýmsum sviðum samfélagsins 
fái dafnað. Til að skerpa á mála-
flokknum hefur félagið lagt áherslu 
á: Forvarnarverkefni fyrir ungmenni, 
líknarmál, góðgerðarmál, umhverfis-
mál og verkefni sem tengjast flugi.

Leikhúsferð eldri borgara í Sandgerðisbæ
Áratugum saman hefur Lionsklúbbur 

Sandgerðis, bæjarfélagið og oft 
fleiri stuðningsaðilar séð um ferð í leik-
hús með eldri borgara bæjarfélagsins. 

Einnig hefur fólki verið boðið út 
að borða fyrir sýningu. Oft hefur það 
verið Sandgerðisbær sem hefur séð um 
veitingar og Lionsklúbburinn um leik-
húsið. 

Í ár fór ég ásamt eiginmanni mínum 
í fyrsta sinn. Boðið var upp á þriggja 
rétta máltíð á veitingahúsinu Vitanum 
og brást Stefáni kokki ekki bogalistin 
fremur en venjulega. 

Við vorum 73 sem komum saman 
og skemmtum okkur. Við þurftum 
tvær rútur til að ferja okkur í borgina 
við sundin. Í ár sá Lionsklúbburinn 

að venju um allt utanumhald. En þeir 
sem komu að þessari frábæru ferð núna 
voru: Lionsklúbbur Sandgerðis, hjónin 
Birgir Kristinsson og María Björnsdóttir 
og Hópferðir Sævars og Sandgerðisbær. 
Hafi þessir aðilar einlægar þakkir fyrir. 

Ferðin tókst í alla staði vel og þessum 
aðilum til mikils sóma. 

Silla E. 

Mikill metnaður í dagskrá 
Menningarviku Grindavíkur
• Verður haldin dagana 12.-20. mars 
• Fjölbreytileikinn í hávegum
• Suðupottur sýninga, tónleika, við-

burða, námskeiða, leikrita og hand-
verkshátíðar
„Þetta er í áttunda sinn sem Menn-

ingarvika Grindavíkur er haldin og 
að vanda hefur mikill metnaður verið 
lagður í dagskrána og líklega aldrei meiri 
en núna. Menningarvikan verður haldin 
12. til 20. mars næstkomandi þannig að 
Safnahelgin er einnig hluti af henni og 
verður ókeypis aðgangur að Kvikunni. 
Undirbúningur er á lokastigi, meðal 
annars er búið að velja bæjarlistamann 
Grindavíkur, undirbúa fjölmörg nám-
skeið í febrúar, mars og apríl og bóka 
ýmsa viðburði í Menningarvikunni 
sjálfri og þá verður stór og mikil Hand-
verkshátíð í Gjánni. Ég myndi segja að 
fjölbreytileikinn væri í hávegum í ár,“ 
segir Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri 
frístunda- og menningarsviðs Grinda-
víkurbæjar.

Menningarvikunni hefur vaxið 
ásmegin og viðburðir hafa aldrei verið 
fleiri en í ár. Á meðal tónleika sem 
búið er að bóka er hópur tónlistar-
fólks í Grindavík undir stjórn Sólnýjar 
Pálsdóttur sem ætlar að spila klassísk 
rokklög, á meðal flytjenda eru Ellert 
Heiðar Jóhannsson úr The Voice og 
Bergur Ingólfsson leikari. Eyjahópurinn 
Blítt og létt kemur og leikur öll Eyja-
lögin í þjóðhátíðarstíl, tónleikar verða 
til heiðurs Sigvalda Kaldalóns, Norræna 
félagið verður með danska dagskrá  þar 
sem leik- og söngkonan Charlotte Böv-
ing og Rósa Signý Baldursdóttir kennari 
verða gestir, bókasafnið verður með 
Grindavíkurkvöld þar Vísiskórinn og 
ýmsir hagyrtir heimamenn munu meðal 
annars troða upp og þá verða Sigga Bein-
teins, Guðrún Gunnars og Jógvan Han-

sen með tónleika undir yfirskriftinni Við 
eigum samleið. Óp-hópurinn mun flytja 
fallega tónlist á Galatónleikum í sal tón-
listarskóla Grindavíkur. Þá verður vegleg 
setningarhátíð í Grindavíkurkirkju þar 
sem barnakór Grindavíkur frá árunum 
1977 til 1981 mun meðal annars koma 
fram ásamt núverandi barnakór og 
nemendum tónlistarskólans. Bjartmar 
Guðlaugsson verður einnig með tónleika 
á Bryggjunni.

Þá verða ýmsar sýningar, þar á meðal 
safnsýning úr listasafni Grindavíkur-
bæjar. Þá verða fimm konur frá Hand-
verksfélaginu Greip með málverkasýn-
ingu. Á meðal annarra sem sýna eru 
Fannar Þór Bergsson leirlistamaður, 
Hjalti Parelíus popplistamaður, Rúnar 
Þór Þórðarson málari, Guðni Már 
Henningsson útvarpsmaður og málari, 
Ásmundur Friðriksson alþingismaður 
og Halldór Ingi Emilsson málari. Nem-
endur leikskóla bæjarins og grunnskól-
ans verða með sýningar í verslunarmið-
stöðinni.

„Jafnframt frumsýnir unglingastig 
Grunnskólans Grindavík tvö leikrit og 
þá verður ljóðakvöld, fjölmörg nám-

skeið, fyrirlestrar, myndasýningar í 
Miðgarði og fyrirlestrar til dæmis um 
Strandminjar í hættu í Grindavík. Þá 
munu leikskólarnir, grunnskólinn og 
fjölmargir aðrir aðilar verða með ýmsa 
viðburði í Menningarvikunni sem of 
langt mál er að telja upp hér,“ segir 
Þorsteinn.

Í tengslum við undirbúning Menn-
ingarvikunnar í ár standa ýmsir aðilar 
standa fyrir námskeiðum í febrúar, mars 
og apríl. Þar er að finna fjölbreytt fram-
boð af námskeiðum fyrir alla aldurs-
hópa, meðal annars í handverki, sköpun, 
listum og matreiðslu, sem Suðurnesja-
menn eru hvattir til að kynna sér vel 
og endilega nýta tækifærið og taka 
þátt. Menningarvikan niðurgreiðir 
námskeiðin og því eru þau á hagstæðu 
verði. Bent er á möguleika á styrkjum 
frá stéttarfélögum.

Rétt er að minna á Handverkshátíð í 
Gjánni sem verður í Menningarvikunni, 
sunnudaginn 13. mars en þar verður að 
finna rjómann af grindvísku handverki, í 
sem víðasta skilningi þess orðs, auk þess 
sem aðilar víðar á Reykjanesinu munu 
sýna og selja handverk sitt.

Helga Kristjánsdóttir listmálari 
var nýlega útnefnd Bæjarlistamaður 
Grindavíkur 2016 af frístunda- og 
menningarnefnd. Verðlaunin verða 
afhent við setningu Menningarviku 
Grindavíkur.

„Menningarvikan hefur mikla þýð-
ingu fyrir Grindvíkinga. Grindavík er í 
3. sæti á lista sveitarfélaga yfir ánægju 
bæjarbúa með menningarmál sam-
kvæmt þjónustukönnun Capacent og 
það er ekki vafi í mínum huga að Menn-
ingarvikan á sinn þátt í því. Dagskrána 
má finna á heimasíðu bæjarins og í nýju 
Grindavíkurappi“ sagði Þorsteinn að 
endingu.

Helga Kristjánsdóttir, Bæjarlista-
maður Grindavíkur 2016.
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Febrúarmánuður 
ansi góður
Alveg óhætt er að segja að nýliðin 

febrúar mánuður hafi verið ansi 
góður. Veður var fremur gott og því 
var sjósókn auðveld og aflabrögð voru 
mjög góð sérstaklega eftir því leið á 
mánuðinn. 

Erling KE sem er á netaveiðum land-
aði 362 tonnum í 22 róðrum og varð 
aflahæstur allra netabáta á landinu í 
febrúar. Enn það mundaði ekki miklu 
á honum og Þórsnesi SH sem var 
númer 2, enn hann landaði 361 tonni 
í 15 róðrum. Nokkuð langt er í næsta 
netabát frá Suðurnesjunum enn það 
var Steini Sigvalda GK sem landaði 150 
tonn í 22 róðrum. Grímsnes GK 146 
tn í 21, Maron GK 117 tn í 22, Gunnar 
Hámundarsson GK 90 tn í 16, Askur 
GK 82 tn í 16, Keilir SI 60 tn í 20, Bryn-
dís KE 47 tn í 12, Hraunsvík GK 45 tn 
í 14, Sæljós GK 17 tn í 11, Valþór GK 
14 tn í 4 og Sunna Líf KE 41 tonn í 8 
róðrum. 

Hjá dragnótabátunum þá varð 
Örn GK hæstur suðurnesjabátanna 
með 248 tn í 17 og varð hann annar 
aflahæsti dragnótabáturinn í febrúar 
á landinu. Arnar ÁR frá Þorlákshöfn 
varð hæstur með 254 tn í 10. Sigurfari 
GK 189 tn í 18, Benni Sæm GK 180 tn 
í 16, Siggi Bjarna GK 138 tn í 14, Njáll 
RE 112 tn í 16, Aðalbjörg RE 70 tn í 10, 
Svanur KE 50 tn í 10 og Arnþór GK 40 
tn í 4. Arnþór GK var að hefja veiðar 
eftir að hafa verið í slipp í um 2 mánuði. 

Í Sandgerði var mikið um að vera 
og þar var mikil aukning á bátum sem 
réru á handfæri og var afli þeirra báta 
sem réru á færin nokkuð góður. Til 
dæmis, Hringur GK 6,7 tn í 5, Hilmir 
SH 3,8 tn í 2 og Alla GK 3 tn í 4. 

Afli línubátanna var góður. Addi Afi 
GK var með 55 tn í 9 og mest 9 tonn 
sem er fullfermi hjá honum. Guðrún 
Petrína GK 27 tn í 6. Óli Gísla GK 105 
tn í 17, Daðey GK 102 tn í 14, Bergur 
Vigfús GK 98 tn í 13, Pálína Ágúst-
dóttir GK 88 tn í 12, Dúddi Gísla GK 
83 tn í 12, Von GK 37 tn í 7. 

Hjá stóru línubátunumi þá var Sturla 
GK með 447 tn í 6 og mest 100 tonn. 
Sighvatur GK 439 tn í 6 og mest 104 
tonn, Valdimar GK 436 tn í 6 og mest 
97 tonn, Jóhanna Gísladóttir GK 423 tn 
í 5 og mest 117 tonn, Hrafn GK 394 tn í 
5 og mest 101 tonn, Tómas Þorvaldsson 
GK 372 tn í 5, Páll Jónsson GK 366 tn í 
6, Kristín GK 355 tn í 5 og Fjölnir GK 
306 tn í 5. Fjölnir GK lenti reyndar í 

nokkuð alvarlegri vélarbilun og þurfti 
að draga bátinn til Grindavíkurhafnar. 
Þar er fyrir nýi Fjölnir GK sem kom úr 
lengingu í Póllandi í seint á síðasta ári, 
enn hann er ekki tilbúinn til veiða. Þarf 
meðal annars að taka allt línudótið sem 
er núna í gamla Fjölni GK og færa yfir 
í þann nýja. 

Óli á Stað GK var seldur frá 
Grindavík til Fáskrúðsfjarðar og fékk 
þar nafnið Sandfell SU, báturinn átti 
feiknarlega góðan febrúar mánuð, því 
að báturinn landaði 222 tonnum í 18 
róðrum og varð aflahæstur 30 tonna 
bátanna á landinu sem róa á línu. 
Auður Vésteins SU var með 152 ton í 
19, Hafdís SU 151 tn í 18, Gísli Súrsson 
GK 148 tn í 18, Dóri GK 143 tn í 20, 
Gulltoppur GK 131 tn í 18, Katrín GK 
79 tn í 12, Hulda HF 79 tn í 12, Andey 
GK 60 tn í 16, Kristbjörg HF 18 tn í 4 
og Rán GK 10 tn í 3. Þess má geta að 
af þessum bátum þá er Stakkavík með 
fimm báta, Gulltopp GK, Katrínu GK, 
Andey GK, Kristbjörgu HF og Rán GK. 

Togskipin fiskuðu vel, enn reyndar 
var aðeins hægt á Nesfiskstogurunum 
vegna mikils afla hjá dragnótabát-
unum. Berglín GK var þó með 460 tn 
í 5 og mest 116 tonn sem er fullfermi og 
Sóley Sigurjóns GK 444 tn í 5, Vörður 
EA 274 tn í 4 og Áskell EA 247 tn í 4. 

Frystitogarinn Gnúpur GK kom 
með fullfermi til Grindavíkur eftir að 
hafa verið að veiðum í Barnetshafinu. 
Landaði togarinn 721 tonni og af því 
þá var þorskur 562 tonn. Hrafn Svein-
bjarnarsson GK var á heimamiðum og 
kom með 581 tonn í einni löndun og 
var þorskur mest eða 122 tonn. 

Núna er framundan marsmánuður 
og hann hefur iðulega verið ansi góður 
aflamánuður og verður forvitnilegt að 
sjá hvernig hann mun fara. 

Gísli R. 

AflafréttirAðalfundur +60 
Samfylkingin 
á Suðurnesjum
Aðalfundur Samfylkingar-

innar +60 á Suðurnesjum 
var haldinn fimmtudaginn 

3. mars 2016 að Víkurbraut 13 kl. 20. 
Loftur Hjöðver Jónsson var kos-

inn fomaður +60 Samfylkingarinnar 
Aðrir i stjórn: Jón Ólafur Jónsson, 
Brynja Pétursdótttir, Sturla þórðarson 
og Sólveig Þórðardóttir. 

Varamenn voru kjörnir Eyjólfur 
Eysteinsson og Sigríður Jóhann-
esdóttir
Þórunn Benediksdóttir hjúkrunar-
forstjóri HSS sagði frá heilsuvernd 
aldraðra og samþættingu á þjónustu 
með aukinni samvinu milli þeirra 
sem annast heimahjúkrun , heimil-
isaðstoð og þeirra sem vinna að fé-
lagsstörfum með öldruðum.

Eyjólfur Eysteinsson formaður 
Öldungaráðs Suðurnesja fjallar 
um skort á hjúkrunarrímum á 
Suðurnesjum. Það stefnir í neyðar-
ástand ef ekki verður fjölgað með 
byggingu hjúkrunarheimilis. 

Ályktun aðalfundar 
Samfylkinginnar 60+ á 
Suðurnesjum 2016.
Aðalfundur Samfylkinginnar 60+ á 
Suðurnesjum 2016 skorar á Sveitarfé-
lögin á Suðurnesjum að nú þegar verði 
tekin ákörðun um fjölgun hjúkrunar-
rýma. Ljóst er af skýrslu frá heilbrigð-
isráðuneytinu, sem staðfestir enn og 
aftur að bið eldri borgara eftir vistun 
á hjúkrunarheimilum er að meðaltali 
87 dagar. 

Samtals eru í ár 276 sjúkir eldri 
borgarar á biðlista sem hafa ekki í 
annað hús að venda en vistun á hjúkr-
unarheimilum. Lengst er biðin eftir 
vistun á Suðurnesjum eða 138 dagar. 
Þar eru nú 33 á biðlistum. Reiknað er 
með mikilli fjölgun vegna aldurs og 
sjúkleika á næstu árum. Hafa þeir þá 
ekki í önnur hús að venda en vistun 
á hjúkrunarheimili eftir að önnur úr-
ræði hafa verið reynd svo sem heim-
ilishjálp eða heimahjúkrun. Það er 
því varlega áætlað að árið 2020 verði 

eitt hundrað sjúkir eldri borgarar á 
Suðurnesjum sem geta ekki komist 
af án hjálpar ef ekkert verður að gert 
til þess að fjölga hjúkrunarrýmum. 
Það stefnir því í neyðarástand þar sem 
að sjúkir aldraðir eru afskifaðir og án 
umönnunar. 

Aðalfundur Samfylkingunnar 60+ 
á Suðurnesjum 2016 tekur undir til-
lögur um samvinnu og samþættingar 
á heimahjúkrunar og félagslegrar 
heimaþjónustu. 

Fundurinn leggur áherslu á sam-
vinnu og samþættingu þjónustu við 
eldri borgara á Suðurnesjum. 

Með samþættingu á þjónustu vinnst 
margt: Betri nýting á fjármagni og
mannauð, einfaldar boðleiðir, 
möguleiki á að auka þjónustuna og 
starfsfólki líður betur. Hér væri það 
samvinna HSS og sveitarfélaganna 
á Suðurnesjum, sem gerðu með sér 
starfssamning.

Stjórn Samfylingarinna 60+ á 
Suðurnesjum.

Bæta 
ímynd 
Bæjarráð Garðs hefur fjallað um 

sóknaráætlun Suðurnesja: ímynd 
Reykjaness 

Fyrir liggja drög að samstarfssamn-
ingi milli Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum og Sveitarfélagsins 
Garðs, um sameiginlegt verkefni við að 
bæta ímynd Reykjaness. Í samningnum 
felst ekki fjárhagsleg skuldbinding fyrir 
sveitarfélagið. 

Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra að undirrita samstarfssamn-
inginn fyrir hönd Sveitarfélagsins 
Garðs. 

Endurbyggja 
sjóvarnir
Byggingarfulltrúi Garðs hefur gefið 

út framkvæmdaleyfi vegna sjó-
varna í landi Sveitarfélagsins. 

Nú standa fyrir dyrum framkvæmdir 
á vegum vegagerðar um lagfæringar 
og viðbætur á sjóvarnargarði í landi 
Garðs. 

Um er að ræða þrjú svæði. Það fyrsta 
er 300m. kafli við golfvöll í leiru þar 
sem framlengd verður eldri sjóvörn, 
annað svæðið er við Lambastaðavör 
en þar á að laga þrjá staði samtals um 
350m. Þriðja og síðasta svæðið er við 
Garðskagavita, en þar á að endurbyggja 
sjóvarnir á 85m. kafla.



Óskum  
Alþýðusambandi Íslands  
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Íbúafundur vegna Ljósanætur 2016 
Menningarráð Reykjanesbæjar 

fundaði nýlega og bókaði. 
„Ráðið auglýsti íbúafund vegna 
Ljósanætur, menningar- og fjölskyldu-
hátíðar Reykjanesbæjar og óskaði eftir 
umræðu og jafnvel tillögum um fram-
kvæmd Ljósanætur 2016. Skipt var 
upp í hópa og eftirfarandi spurningar 
ræddar: 
a. Hvernig getum við aukið þátttöku 

íbúa? 

 Sem gerendur viðburða, kostendur 
viðburða og njótendur viðburða. 

b. Ertu með hugmynd að nýju skipulagi 
fyrir hátíðina? 

 Hve margir dagar, staðsetning í 
bænum, nýir viðburðir. 

c. Fyrir hverja er Ljósanótt? 
 Íbúar, gestir, kostnaður, kynningar-

mál. 
Í umræðu hópanna kom fram að sú 

breyting sem varð á hátíðinni í fyrra 

þar sem föstudagshátíðarhöld voru 
minnkuð og kynningarkostnaður 
lækkaður mæltist vel fyrir. Ýmsar 
hugmyndir voru ræddar sem menn-
ingarráð mun fara betur yfir ásamt 
framkvæmdaráði Ljósanætur með 
það í huga að sem flestar af þeim góðu 
og uppbyggilegu geti komist til fram-
kvæmda miðað við það fjármagn og 
þann mannskap sem stendur til boða. 
Ráðið leggur til að setningarathöfn 
Ljósanætur verði endurskoðuð í sam-
vinnu við fræðsluyfirvöld“. 

Hver er skuldavandi 
Reykjanesbæjar? 
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri,  
skrifar á heimasíðu sveitarfélgsins. 

Í byrjun febrúar náðist mikilvægur 
áfangi í viðræðum Reykjanesbæjar 
við stærstu kröfuhafa sína og af því 

tilefni var send út sameiginleg fréttatil-
kynning til fjölmiðla. Í kjölfarið hef ég 
orðið var við misskilning hjá mörgum 
sem skildu fréttatilkynninguna þannig 
að fullgerðir samningar hefðu tekist um 
niðurfærslu skulda. Því miður er það ekki 
svo og ætla ég að reyna að skýra málið 
betur í nokkrum orðum. 

Um hvað náðist  
samkomulag? 
Áfanginn sem náðist fólst í því að 
langstærstu kröfuhafar sveitarfélagsins 
annars vegar og Reykjanesbær hins 
vegar komust að sameigilegri niðurstöðu 
um hver skuldavandi/niðurfærsluþörf 
Reykjanesbæjar er. Kröfuhafarnir eru 

fjármálastofnanir sem sameiginlega 
fjármögnuðu kaup Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf. á stórum hluta fasteigna 
Reykjanesbæjar, og fleiri sveitarfélaga, 
á árunum eftir 2003 sem síðan voru 
endurleigðar til sveitarfélaganna. Upp-
hæð skuldavandans var ekki gerð opinber 
fyrr en í dag þar sem kynna þurfti niður-
stöðuna fyrir fjölda annarra kröfuhafa 
sveitarfélagsins. Þeirri vinnu er nú lokið 
og skuldvandi uppá 6,35 milljarða gerður 
opinber. 

Af hverju var þetta  
mikilvægur áfangi? 
Samkomulagið var mikilvægur áfangi 
vegna þess að á meðan aðilar voru ekki 
sammála um að Reykjanesbær væri 
í skuldavanda, og þar af leiðandi ekki 
heldur hversu mikill sá vandi væri, var 

ekki við því að búast að samkomulag 
næðist nokkurn tíma um nauðsynlega 
niðurfærslu skulda. Þetta var því algjör 
lykilforsenda fyrir framhaldið. 

Næstu skref
Nú þegar búið er að ná saman um og 
kynna hver skuldavandinn/niðurfærslu-
þörfin er fyrir öllum hlutaðeigandi að-
ilum hefst vinna við að ná samkomulagi 
um hlutdeild hvers og eins kröfuhafa í 
niðurfærslunni. Þær viðræður geta tekið 
talsverðan tíma þar sem tryggingar kröf-
uhafa og lánasamningar eru mismunandi 
og óvíst hvort heildstætt samkomulag 
næst. Það kemur í ljós á næstu vikum. 

Fjármagn af sölu fast-
eigna verði nýtt til 
uppbyggingar innviða 
á flugvallarsvæði
Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar telur 

mikilvægt að sameiginleg heildar-
sýn fyrir skipulag, uppbyggingu og 
þróun í nágrenni við Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar verði mótuð hið fyrsta og 
verkefnum forgangsraðað. Bæjarstjórn 
telur hagsmunum sveitarfélaganna og 
flugvallarsvæðisins best borgið með sam-
vinnu sveitarfélaganna þriggja í nágrenni 
við flugstöðina, þ. e. Sandgerðisbæjar, 
Sveitarfélagsins Garðs og Reykjanesbæjar, 
auk Þróunarfélags Keflafvíkuflugvallar 
(Kadeco), Isavia og Atvinnuþróunarfé-
lags Suðurnesja. Þá vilja bæjaryfirvöld 
í Sandgerði að samkomulag í anda þess 
sem gert var árið 2010 verði gert um þetta 
viðamikla verkefni sem framundan er 
í uppbyggingu svæðisins. Sandgerðis-
bær vill að sveitarfélögin beiti sér fyrir 
því að ríkisvaldið veiti fjármagni sem 
fæst af sölu fasteigna á fyrrum varnar-
svæði til uppbyggingarinnar í kringum 
alþjóðaflugvöllinn á Miðnesheiði. Þetta 
er meðal þess sem samþykkt var á fundi 
bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar í gær 1. 

mars um áherslur í skipulagsmálum og 
samvinnu norðan við Flugstöð Leifs Ei-
ríkssonar. 

Þessi mál hafa verið til umræðu innan 
sveitarfélagsins og milli sveitarfélaganna, 
Isavia og Þróunarfélags Kelfavíkurlfug-
vallar í ljósi þeirrar miklu uppbyggingar 
sem framundan er í nágrenni við flug-
vallarsvæðið vegna mikillar aukningar 
flugumferðar og sívaxandi fjölda flug-
farþega. 

Isavia hefur þegar kynnt þróun-
aráætlun Keflavíkurflugvallar sem tekur 
á skipulagssvæði flugvallarins og hefur 
verið gott samráð við Sandgerðisbæ um 
gerð hennar. Þróunaráætlunina má nýta 
sem tæki til frekari stefnumótunar við 
uppbyggingu á sæðinu. Ljóst er sveitar-
félögin á svæðinu og aðilar sem að upp-
byggingunni munu koma eiga mikið 
verkefni fyrir höndum. Mikilvægt er að 
vel takist til við samræmingu og heildar-
uppbyggingu þessa mikilvæga svæðis 
sem alþjóðaflugvöllurinn og umhverfi 
hans er. 

Auglýsingasíminn er  
578 1190



Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.

8kg þvottavél og þurrkari, sem eru 
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott 
en almennar heimilisvélar.

Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa, 
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur  
og sótthreinsandi þvottakerfi.

Þreföld ending miðað við  
almennar heimilisvélar.

Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.
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Bryndís Gunnlaugsdóttir  
hættir sem bæjarfulltrúi
Bryndís Gunnlaugsdóttir sem 

setið hefur í bæjarstjórn 
Grindavíkur síðan 2010 hefur 

látið af störfum. Bryndís var oddviti 
Framsóknarmanna í síðustu tveimur 
kosningum en hún óskaði eftir leyfi 
frá störfum í eitt ár síðastliðið vor 
og hefur nú óskað eftir endanlegri 
lausn frá störfum sem samþykkt var 
á síðasta bæjarstjórnarfundi, þann 
23. febrúar síðastliðinn. 

Bryndís lagði fram eftirfarandi 
bókun á fundinum sem lesin var upp 
af bæjarstjóra: 

„Ég vil þakka bæjarbúum Grinda-
víkur fyrir það traust sem þeir hafa 
sýnt mér frá því að ég var fyrst kjörin 
í bæjarstjórn árið 2010, það hefur 
verið sönn ánægja að fá að starfa í 
þágu íbúa og bæjarfélagsins. Einnig 
vil ég þakka félagsmönnum í Fram-
sóknarfélagi Grindavíkur sem og 
samstarfsfólki mínu í bæjarstjórn 
fyrir gott samstarf. Að lokum við ég 
sérstaklega þakka starfsfólki bæjarins 
fyrir gott samstarf enda er hlutverk 

Grindavíkurbæjar fyrst og fremst að 
veita þjónustu við íbúa bæjarins og 
þar gegnir starfsfólk bæjarins lykil-
hlutverki. „

Þingmaðurinn Páll Jóhann Páls-
son er 1. varamaður Framsóknar og 
mun því taka fast sæti í bæjarstjórn 
í framhaldinu. 

Hvernig á deiliskipulag Víði-
hlíðar og nágrennis að vera? 
Við viljum vekja athygli á því 

að deiliskipulag Víðihlíðar 
og nágrenni er nú í auglýs-

ingu, en athugasemdur rennur út 
þann 14. mars. Auglýsinguna ásamt 
tillögum má sjá hér að neðan: 

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar 
samþykkti á fundi þann 26.1.2016 
að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi fyrir Víðihlíð og ná-
grenni skv. 1. mgr. 41. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er 
stækkað og afmarkast nú af Austur-
vegi til suðurs, Hópsbraut til austurs 
og opnu svæði og vesturmörkum 
lóðar dvalarheimilis aldraðra, Víði-
hlíðar, til vesturs. 

Innan þessarar afmörkunar er 
óbreytt íbúðasvæði við Víðigerði, 
þar sem nú þegar hafa verið reist 10 
parhús fyrir eldri borgara. Ný aðkoma 

er gerð frá Hópsbraut og verða því 
tvær aðkomur að hverfinu frá Hóps-
braut. 

Í tillögunni er gert ráð fyrir að 
heimilað verði að reisa allt að 92 nýjar 
íbúðir í rað, par- og fjölbýlishúsum 
á svæðinu ásamt viðbyggingu við 
dvalarheimilið Víðihlíð. Heildarfjöldi 
íbúða fer eftir stærð en heimilt verður 
að reisa 60 - 120 m2 íbúðir. 

Deiliskipulagstillagan verður 
aðgengileg á bæjarskrifstofum 
Grindavíkurbæjar og heimasíðu, frá 
og með 1. febrúar 2016 til og með 
14. mars 2016. Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar og 
berast til sviðsstjóra skipulags- og 
umhverfissviðs í síðasta lagi til og 
með 14. mars nk. , annað hvort á 
Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á 
netfangið armann@grindavik.is. 

Tapað fundið
Á dögunum birtist í fjölmiðlum 

frétt þess efnis að bunki af árs-
reiningum Reykjanesbæjar fyndist 
ekki á skrifstofu sveitarfélagsins. Við-
skiptablaðið greindi frá þess og taldi 
það mjög bagalegt þar sem það væri 
að vinna að úttekt á fjárhagsstöðu 
bæjarins. Eftir mikla leit kom í ljós að 
endurskoðendur hefðu verið svo skyn-
samir að eiga eintaka af þessun ársrein-
ingum áranna 1994-2001. Þar með er 

miklum áhyggjum létt af bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar og Viðskiptablaðið 
getur lagst í sína rannsóknarvinnu. 

Snjó kall inn skrif ar: 

Blítt og létt hópurinn frá Eyjum 
með gömlu og góðu Eyjalögin 
Grindvíkingar og Vestmanna-

eyingar hafa ávallt tengst 
sterkum böndum enda 

myndarleg sjávarútvegspláss, öflugir 
íþróttabæir og menningin blómstrar 
á báðum stöðum. Í Menningarvik-
unni fáum við góða heimsókn frá 
Vestmannaeyjum þegar sönghópur-
inn Blítt og létt mætir og verður með 
Eyjakvöld á Salthúsinu laugardaginn 
12. mars næstkomandi. 

Þar verða leikin Eyjalög og textum 
varpað á skjá fyrir almenning til að 
syngja með. Eyjalögin eru dýrmætur 
menningararfur sem halda verður á 
lofti til framtíðar. 

Sönghópurinn Blítt og létt var Bæj-
arlistamaður Vestmanneyja 2015. 
Hópinn skipa valinkunnir Vestmanna-
eyingar eins Finnur á nikkunni, Óli 
í Laufási, Simmi og Unnur í Viking, 
Diddi í Logum, Biggi Nielsen, Davíð í 
Tölvun, Grímur kokkur, Páll Viðar, Tóti 
í Dans á Rósum og Helgi Tórshamar. 
Fjölmargir aðrir valinkunnir einstak-
lingar hafa síðan leikið og sungið með 
hópnum og aldrei að vita nema Grind-
víkingar verði þar á meðal. 

Hópurinn hefur staðið fyrir svoköll-
uðum Eyjakvöldum mánaðarlega í 
nokkur ár. Ávallt hefur verið húsfyllir. 
Að sögn Davíðs Guðmundssonar, eins 
af forsprökkum Blítt og létts, myndast 
ávallt góð stemmning. Allir geta sungið 
með því textinn er á skjánum og því 
getur hver og einn sungið með sínu 
nefi. Inn á milli eru sagðar skemmti-
legar Eyjasögur sem tengjast lögunum 
á einn eða annan hátt. 

Sönghópurinn hefur slegið í gegn 

undanfarin ár og spilað í Hörpunni, 
í ráðherraveislu og fleiri opinberum 
stöðum. Eyjalögin, t. d perlur þeirra 
Oddgeirs Kristjánssonar og Ása í bæ 
eru dýrmætur menningararfur sem 
Eyjamenn eru duglegir að halda ál ofti. 
Blítt og létt hefur lagt sín lóð á vogar-
skálarnar til að svo megi verða. Fær-
eyingar hafa fengið að njóta ljúfra tóna 
hópsins og í náinni framtíð stendur 
til að halda vestur um heim og kynna 
Eyjalögin þar. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is. 



Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic 
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi 
með góðri reynslu.

Með allt á 
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is



Þessi birta, þessi skerpa 
og þessir mögnuðu litir

í Samsung 55” sjónvörpum

55” Samsung JU6415

239.900.-

55” Samsung JU7005

269.900.-

55” Samsung JS9005

399.900,-

55” Samsung JU7505

299.900.-

55” Samsung JU6675

249.900.-

4x betri 
upplausn, 

Nanokristal- 
tækni, 

64x fleiri litir, 
30% meiri birta.

samsungsetrid.is

4x betri upplausn, Smart TV, 
Netflix ofl., Öll tæki í einni 
og sömu fjarstýringunni.

Upplifðu meiri dýpt í 
bognu tæki (JU7505) 

UHD uppskölun.

Opnunartími virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-19

Stærri verslun - meira úrval.
Verið velkomin.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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