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Beðið eftir sumrinu
Þessi fallegu hestar njóta þess að vera úti og bíða eftir sumrinu. Framundan 
er páskahelgin. Reykjanes óskar lesendum sínum gleðilegra páskahátíðar. 
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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-
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta. ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni að gífurleg aukning 
ferðamanna hefur verið til landsind síðustu misserin. Auðvitað er þetta 
góð þróun og skapar mikla vinnu og erlendur gjaldeyrir streymir inn 

í landið. Ferðaþjónustan er einn af stóru liðunum í hversu vel okkur hefur 
tekist að  bæta lífskjörin eftir hrunið.

Þessi gífurlega fjölgun ferðamanna þýðir að umferð stórra og smárra öku-
tækja eykst svo um munar á vegum landsins. Við höfum ekki sinnt því að 
fylgja eftir þessari þróun með því að auka fjármagn í viðhald og endurbætur 
á gatnakerfinu.

Hér á Suðurnesjum er hægt að taka dæmi eins og Garðveginn. Mikill fjöldi 
af rútum fer um veginn í hverri viku t.d. í norðurljósaskoðunarferðuir. Þessi 
vegur þolir ekki 20-30 rútur í viðbót við aðra umferð. Enda sést það á veg-
inum,hann er stór varasamur og þá sérstaklega þegar rignir.

Sama á við um Reykjanesbrautina.Á köflum er vegurinn ansi varasamur.

Ótrúlegt að það skuli ekki vera hægt að ná samstöðu um gjald á ferðamenn tikl 
að nota í lagfæringar á vegakerfinu og fleiri þáttum til að bæta aðstöðuna.+

Mikill titringur í ríkisstjórninni
Það fer ekkert á milli mála að mikill núningur er nú innan ríkisstjórnar-
innar. Útspil Sigmundar Davíðs forsætisráðherra um nýja staðsetningu nýs 
Landsspítala fór ekki vel í Sjálfstæðismenn,sem heyrðu fyrst af hugmyndinni 
í fjölmiðlum.

Á fleiri sviðum láta Framsóknarmenn reyna á þolrifin í Sjálfstæðismönnum. 
Eygló Harðardóttir spilar út nýjum hugmyndum um lengingu fæðingarorlofs 
og hækkun á mánaðargreiðslum. Samtals talið kosta um 8 milljarða á ári. Ekki 
kemur fram hvernig á að fjármagmagna dæmið. Guðlaugur Þór Þórðarson 
varaformaður Fjárlaganefndar segir svona vinnubrögð með öllu óþolandi.

Karl Garðarsson þingmaður Framsóknarflokksins fer ekki fallegum orðum 
um Ragnheiði Elínu Árnadóttir vegna framgangsleysis hennar sem hann 
kallar svo í ferðamálunum. 

Nokkriri Sjálfstæðisþingmenn hafa sagt að þeir muni aldrei samþykkja 
húsnæðisfrumvörpin í óbryttri mynd þótt það komui frá ríkisstjórninni.

Ragnheirðu Ríkharðsdóttir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins segist 
aldrei muni samþykkja búvörusamning landbúnaðarráðherra.

Já,Það er skjálfti við ríkisstjórnarborðið enda styttist í kosningar.

Í eina sæng með Pírötum
Mikið ósköp er hlægilegt að fylgjast með tilburðum forystumanna Sam-
fylkingarinnar. Flokkurinn er í frjálsu falli og búinn að glata öllu trausti.
Viðbrögðin er að hlaupa til Pírata og biðja um náð og miskunn,þannig að 
búið verði til bandalag eða jafnvel boðið fram saman. Hinn Samfylkingar-
flokkurinn (Björt framtíð) sem er að hverfa vill líka komast í faðm Pírata í 
von um að tryggja sín þingsæti. Vinsri grænir eru einnig á hraðri flugferð út 
af þingi. Fróðlegt verður að fylgjast með hvort Píratar fagna faðmlagi Björn 
Vals og Steingríms J. 

Kjósendur munu örugglega sjá í gegnum og hafna hræðslubandalagi vinstri 
flokkanna.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Úrbætur á  
vegakerfinu  
nauðsynlegar strax

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 14. apríl                                                               NÆSTA BLAÐ

Aðkeypt ráðgjöf 
fyrir 130 milljónir
Reykjanesbær og Reykjaneshöfn 

greiddi 130 milljónir króna fyrir 
aðkeypta sérfræðivinnu á síðasta ári 
vegna viðræðna við kröfuhafa sína um 
niðurfellingu skulda. 

(Þetta kemur fram í Fréttablaðinu)

Það sem eykur hreysti 
aldraðra er öllum til góðs
Það er ljóst að á næstu árum og 

áratugum mun fólki yfir sjötugu 
fjölga mjög hratt. Þetta er einnig 

sá hópur sem þarf að jafnaði meiri 
heilbrigðisþjónustu eftir því sem árin 
færast yfir. Það er því mikil áskorun 
fyrir okkur að taka vel á málefnum 
aldraðra svo að það verði ekki að 
óþægilegri byrði í framtíðinni. 

Það er margt hægt að gera til að 
mæta þörfum aldraðra betur um leið 
og sveitafélög og ríki þurfa í auknum 
mæli að taka betur utanum málaflokk-
inn. 

Það hefur komið í ljós í rann-
sóknum að virkni og aftur virkni er 
besta forvörnin á flestum stigum. 
Dagleg líkamleg hreyfing vinnur 
gegn öldrun og skerðingu. Að reyna 
reglulega á hugann með þrautum eða 
krefjandi verkefnum hægir á hug-
rænni skerðingu. Félagslegt samneyti 
við aðra gerir öllum gott en einvera er 
líka mikilvæg, sérstaklega til að gera 
upp ævina og ef alvarlegir sjúkdómar 
sækja að. Auk þess segi ég sem prestur 
að mikilvægt sé að rækta andann og 
eiga samneyti við hið æðra og yfirnátt-
úrulega. Í kirkjunni er unnið að tveim 
þáttum, því andlega og félagslega. Með 
því að horfa á alla fjóra þættina er litið 
heildstætt á manneskjuna. Hver þáttur 
þarf sitt rými svo að manneskjan geti 
lifað til fulls. 

Það liggur fyrir að málefni aldraðra 
muni færast yfir frá ríki til sveitafélaga. 

Það er vænlegt en mjög miklu máli 
skiptir að nægilegt fjármagn fylgi með 
til sveitafélaganna. Yfirvöld þurfa að 
læra af yfirfærslunni um málefni fatl-
aðra svo að ekki fari í óefni með mál-
efni aldraðra. Það felst nefnilega bæði 
minni fjárútlát á hvern aldraðan og 
meiri lífsánægja ef vandað er til verka 
í málefnum þeirra. 

Þegar ég hóf samnorrænt nám í 
öldrunarfræðum við Háskóla Íslands 
kom innihald námsins mér á óvart. 
Stefna og straumar í málefnum aldr-
aðra var veglegt á dagskrá en megin-
þunginn sneri að því hvernig hægt 

væri að hægja á öldrun og hjálpa 
fólki að búa við sem bestar aðstæður 
og heilsu svo að þau gætu búið heima 
sem lengst. Það er hagkvæmast bæði 
fyrir einstakling og ríki. 

Einhvernveginn hélt ég að við 
fengjum meiri kennslu um sjúkdóma 
en nei, áherslan er að horfa á jákvæðu 
þættina og finna leiðir til að styrkja 
þá. Það er unnið út frá því að styrkja 
þrótt og velsæld hins gamla svo að 
hann verði sjálfum sér og komandi 
kynslóðum til blessunar. 

Með blessunaróskum, 
Bára Friðriksdóttir

Í stjórn  
HS veitna
Bæjarráð Reykjanesbæjar leggur 

til að eftirtaldir verði kjörnir 
í stjórn HS Veitna hf. Aðalmaður 
Gunnar Þórarinsson varamaður 
Guðbrandur Einarsson, aðalmaður, 
Guðný Birna Guðmundsdóttir 
varamaður Kolbrún Jóna Péturs-
dóttir, aðalmaður, Magnea Guð-
mundsdóttir, varamaður Ingigerður 
Guðmundsdóttir, aðalmaður Árni 
Sigfússon, varamaður Böðvar Jóns-
son. Samþykkt að formaður bæj-
arráðs fari með atkvæði Reykjanes-
bæjar á aðalfundinum. Styrkjum úthlutað

Uppbyggingarsjóður Suður-
nesja hefur úthlutar styrkjum 
fyrir árið 2016. Sjóðurinn er 

byggður á samningi um Sóknaráætlun 
Suðurnesja fyrir árin 2015 – 2019, sem 
Atvinnu- og Nýsköpunarráðuneytið, 
Mennta- og Menningarmálaráðuneytið 
og Samband Sveitafélags Suðurnesjum 
hafa gert með sér. 

Sjóðurinn hefur það markmið að 
stuðla að jákvæðri samfélagsþróun 
Suðurnesja, með því að treysta stoðir 
menningar og auka samkeppnishæfni 
svæðisins. Hlutverk Uppbyggingar-

sjóðs Suðurnesja er að styrkja menn-
ingar-, atvinnu- og nýsköpunarverk-
efni, auk annarra verkefna, er falla að 
Sóknaráætlun Suðurnesja. 

Uppbyggingarsjóður Suðurnesja 
er samkeppnissjóður. Umsóknir eru 
metnar út frá markmiðum og áherslum 
sem fram koma í úthlutunarreglum 
sjóðsins. Umsóknir til Uppbyggingar-
sjóðs Suðurnesja að þessu sinni voru 
63 og hljóðuðu styrkbeiðnirnar upp á 
rúmar 127 milljónir króna. Að þessu 
sinni er úthlutað 45 milljónum til 35 
verkefna: 

Ástvaldur íslands-
meistari í boccia
Íslandsmóti ÍF í sveitakeppni í 

boccia fór fram í íþróttahúsinu 
við Sunnubraut í Reykjanesbæ 

um helgina. Ástvaldur Ragnar Bjarna-
son og Bernharður Jökull Hlöðvers-
son sigruðu sinn flokk í rennuflokki. 
Sandgerðingurinn Árni Þór Rafnsson 
tók einnig þátt en vann ekki til verð-
launa að þessu sinni. Íslandsmótið fór 

fram í umsjón Íþróttafélagsins Nes 
í góðri umgjöð. Sigrún Árnadóttir, 
bæjarstjóri Sandgerðis og Elísabet 
Þórarinsdóttir voru fulltrúar Sand-
gerðisbæjar og tóku þátt í glæsilegu 
lokakvöldi mótsins. Innilega til ham-
ingju með þennan flotta árangur 
strákar. 

(Heimasíðan Sandgerðis)



VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Mallorca
Mallorca er dásamleg eyja sem sameinar allt 
það besta sem hægt er að finna á sólarströnd. 
Hvítar strendur, iðandi mannlíf og úrval hótela 
og íbúða fyrir einstaklinga og fjölskyldur. 
Höfuðborgin Palma með göngugötum, 
verslunum, kaffihúsum og tapas gerir dvöl á 
Mallorca fullkomna. Verð og gæði fyrir alla.

Sa Coma

Verð frá 89.900 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn  
2–11 ára. Verð frá 103.900 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn 2–11 ára í íbúð 
með 2 svefnherbergjum. 
Án fæðis.

Santa Ponsa

Verð frá 89.900 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn  
2–11 ára. Verð frá 89.900 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn 2–11 ára í íbúð  
með einu svefnherberbergi. 
Án fæðis.

Iris Apartments ★★ Portofino / Sorrento  ★★

Playa de Palma

Verð frá 99.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 1  
barn 2–11 ára í herbergi.  
Verð frá 117.800 kr. á mann  
m.v. 2 fullorðna í herbergi. 
Með hálfu fæði.

Alcudia 

Verð frá 99.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn 2–11 ára í íbúð með einu 
svefnherbergi. Verð frá 168.900 
kr. á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
Án fæðis.

Viva Mallorca ★★★★ Cristobal Colon ★★★★

Playa de Palma 

Verð frá 146.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  
2–11 ára í herbergi.  
Verð frá 139.900 kr. á mann m.v. 
2 fullorðna í herbergi. 
Með morgunverði.

Sa Coma

Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn 2–11 ára í íbúð með einu 
svefnherbergi. Verð frá 129.900 
kr. á mann m.v. 2 fullorðna í 
stúdíói. Allt innifalið.

Playa Dorada ★★★★ Royal Cristina ★★★★

Flugáætlun

Maí: 31.
Júní: 7., 14., 21. og 28.  
Júlí: 5., 12., 19. og 26. 
Ágúst: 2., 9., 16. og 23.
September: 6., 13. og 20.

Flogið með Primera Air.

Öll verðdæmi eru á mann m.v. 
brottför 5. júlí í 7 nætur með 
10.000 króna bókunarafslætti.
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heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

Vetrarfundur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum
Fyrir nokkrum árum var bryddað 

upp á þeirri nýbreytni í starfsemi 
SSS (Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum) að efna til sérstaks vetr-
arfundar, þar sem alla jafna yrði fjallað 
um eitt tiltekið mál sem varðar allan 
landshlutann. Vetrarfundur SSS verður 
haldinn í dag, föstudag, og fer fram í 
Gerðaskóla, Garði. Meginviðfangsefni 
fundarins að þessu sinni verður um-
fjöllun um atvinnumálin. Flutt verður 
erindi um hvað má læra af reynslunni 
af stórframkvæmdum á Austurlandi 
á sínum tíma; fjallað verður um hin 
umfangsmiklu uppbyggingaráform 
á Keflavíkurflugvelli, um réttindi 
og skyldur erlendra starfsmanna og 
mikilvægi þess að erlendir starfsmenn 
sitji við sama borð og þeir innlendu á 
íslenskum vinnumarkaði. Eins og sjá 
má af þessari upptalninu stefnir í tals-
verðan fjölda erlends launafólks í þeirri 
miklu uppbyggingu sem framundan er 
á svæðinu. Það er mikilvægt að huga 
vel að öllum þáttum málsins og ekki 
síst brýnt að sveitarstjórnarmenn á 
svæðinu séu vel upplýst 

(Ásgeir bæjarstjóri  
Vogar skrifar á Vogahraðferð)

Farþegar ánægðir
Keflavíkurflugvöllur lendir í þriðja sæti í alþjóðlegri þjónustukönnun. 

Keflavíkurflugvöllur er í 
hópi bestu flugvalla Evrópu 
árið 2015 samkvæmt þjón-

ustukönnun sem gerð er á vegum 
alþjóðasamtaka flugvalla, ACI. 
Könnunin er viðamikil og gerð á öllum 
helstu flugvöllum heims. Fimm flug-
vellir voru jafnir að stigum í þriðja 
sætinu en ásamt Keflavíkurflugvelli 
voru Kaupmannahafnarflugvöllur, 
Heathrow flugvöllur í London, flug-
völlurinn í Porto og Vínarflugvöllur 
í þriðja sæti. Í fyrsta sæti voru þrír 
flugvellir jafnir, Sheremetyevo flug-
völlur í Moskvu, Pulkovo flugvöllur í 
Pétursborg og Sochi flugvöllur. 

Í könnuninni eru farþegar spurðir 
um sína upplifun af þjónustu flug-
vallarins og gefa einkunn í fjölmörgum 
flokkum. Könnunin nær yfir alla þætti 
ferðarinnar um flugvöllinn, hvort 
sem er innritun, öryggisleit, þjón-

usta í verslunum og veitingastöðum, 
vegabréfaeftirlit, tollskoðun og aðra 
þjónustu. 

Keflavíkurflugvöllur hefur náð 
góðum árangri í þjónustukönnunum 
ACI undanfarin ár og þrisvar sinnum 
endað í fyrsta sæti, árið 2009, 2011 
og 2014. Þá var flugvöllurinn valinn 
á heiðurslista samtakanna árið 2014 
fyrir samfelldan góðan árangur og situr 
þar á meðal 32 flugvalla í heiminum. 

Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia: 
„Árið 2015 var stærsta ár í sögu flug-
vallarins og háannatímar sumarsins 
voru á stundum erfiðir fyrir farþega og 
starfsfólk vegna mikils farþegafjölda og 
yfirstandandi framkvæmda. Starfsfólk 
Isavia og rekstraraðila í flugstöðinni 
stóð sig frábærlega í að takast á við 
þá áskorun og það sést glögglega í 
því að þrátt fyrir að komið hafi upp 
tímabil þar sem raðir voru lengri en við 

viljum sjá og þrengslin stundum mikil 
þá höldum við okkur í toppsæti yfir 
flugvelli Evrópu. Ljóst er samkvæmt 
nýjustu farþegaspá okkar að farþegum 
um flugvöllinn mun enn fjölga og nú 
gerum við ráð fyrir 37% fleiri farþegum 
í ár en fóru um flugvöllinn í fyrra. Við 
höfum undirbúið okkur vel undir sum-
arið bæði með miklum framkvæmdum 
og fjölgun starfsfólks og við viljum auð-
vitað halda okkur áfram í toppnum.“

„Árangur flugvallarins í þjón-
ustukönnun ACI ber vott um fag-
mennsku ykkar, staðfestu og árangur 
í því að bjóða viðskiptavinum upp á 
hágæðaþjónustu. Flugvöllurinn er til 
sóma fyrir okkar fag og ég þakka starfs-
fólki ykkar fyrir þennan stórkostlega 
árangur,“ segir Angela Gittens, fram-
kvæmdarstjóri ACI World, í yfirlýs-
ingu sem hún sendi Isavia í tilefni af 
niðurstöðunum. 

Oddný í 
formanns-
slaginn
Oddný G. Harðardóttir þingmaður 

Samfylkingarinnar hefur ákveðið 
að taka þátt í formannskjöri hjá Samfylk-
ingunni sem er framundan. Áður hafa 
gefið kost á sér Helgi Hjörvar og Magnús 
Orri Schram. Þau bóða sig fram hvað 
sem Árni Páll Árnason núverandi for-
maður gerir varðandi formannsframboð. 

Samfylkingin hefur síðustu mánuðina 
verið í frjálsi falli hjá kjósendum. Flokk-
urinn mælist nú með minna en 8%. Með 
sama áframhaldi er hætta á að flokk-
urinn þurrkist út. Það er því mikið björg-
unarstarf framundan hjá næsta formanni 
Samfylkingarinnar.

Fátæktar-
gildra eða 
framför
Eldri borgarar og öryrkjar líta ólíkum 

augum á tillögur um endurskoðun 
laga um almannatryggingar. Formaður 
Landssambands eldri borgara hvetur 
til að tillögurnar verði samþykktar en 
formaður Öryrkjabandalagsins segir að 
þær festi verst setta hópinn í fátækra-
gildru. 

Stækkun 
bæjarskrifstofunnar
Nú hillir undir lok á fram-

kvæmdum á húsnæði bæjar-
skrifstofunnar í Vogum. Búið er að 
opna yfir í nýja hlutann, þ. e. þann 
hluta sem áður hýsti heilsugæsl-
unnar. Ráðist hefur verið í heilmiklar 
endurbætur á húsnæðinu, útbúin góð 
fundaraðstaða ásamt vinnustöðvum 
m.a. fyrir skipulags- og byggingafull-

trúa, starfsfólk félags- þjónustunnar og 
lögegluna. Viðvera lögreglunnar færist 
því úr núverandi aðstöðu í íþróttamið-
stöðinni hingað á bæjarskrifstofuna. 
Þá er gert ráð fyrir að næsti fundur 
bæjarstjórnar verði haldinn í hinni 
nýju fundaraðstöðu, miðvikudaginn 
30. mars. 

(Vogahraðferð bæjarstjóra)

Fjölgar fækkar 
óbreytt
Í Reykjanesbæ hefur íbúum fjölgað 

um 309 frá árinu 2015, Í Grindavík 
hefur íbúum fjölgað um 131, Í Vogum 
hefur íbúum fjölgað um 46, Í Garði er 
íbúatalan óbreytt, Í Sandgerði hefur 
fækkað um 3. 

Stýrihópur 
myndaður 
Málefni fatlaðra á þjónustusvæði 

Suðurnesja voru til umræðu hjá 
bæjarráði Garðs. 

Minnisblöð bæjarstjóra vegna funda 
um málefnið. 

Minnisblöðin eru vegna tveggja 
samráðsfunda bæjarstjóra sveitarfé-
laganna á Suðurnesjum. Þar kemur 
m.a. fram að gengið verði út frá því 
að bæjarstjórarnir myndi stýrihóp um 
þjónustu við fatlaða á Suðurnesjum, 
félagsmálastjórar myndi faglegan 
þjónustuhóp. Jafnframt kemur fram 
að unnið verði að úttekt og greiningu 
á þjónustu við fatlaða á svæðinu. 
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samsung dW80
8 kg Þurrkari
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Nú á tilboði 
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Nú á tilboði 
kr. 269.900,-
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Opnunartími virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-15 FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Stærri verslun,
meira úrval - betri búð.
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Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.
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Nokkuð langur 
brælukafli kom 
Mars mánuður sem iðulega hefur 
verið stærsti netamánuður ársins 
stefnir í að verða nokkuð minni 
aflamánuður núna enn undanfarin 
ár.  Nokkuð langur brælukafli kom 
og gerði það að verkum að lítið var 
hægt að róa.  Veiði bátanna hefur þó 
verið ansi góð.   Erling KE er hæstur 
suðurnesjabátanna enn þó einungis 
með 95 tonn í 6 róðrum,   Maron GK 
79 tonn í 13, Steini Sigvalda GK 77 
tonn í 14, Gunnar Hámundarsson GK 
77 tonn í 10, Grímsnes GK 72 tonn í 
11, Keilir SI 50 tn í 14, Askur GK 42 
tonn í 7, Sæljós GK 19 tonn í 6 og 
Hraunsvík GK 16 tonn í 6.

Þetta er nú ekkert brjálæðslega mik-
ill afli í netin.  Spólum aðeins aftur í 
tímann og förum aftur til ársisn 1986 
eða 30 ár aftur.  Þá voru nú aðeins 
fleiri netabátar á veiðum enn núna.  
Í Keflavík voru þá 27 netabátar og 
lönduðu þeir 3634 tonnum.  Þá var 
t.d Vonin KE með 116 tn í 15, Þuríður 
Halldórsdóttir GK 120 tn í 1, Stafnes 
KE 268 tn í 18, Skarfur GK 250 tn í 12, 
Skagaröst KE  239 tn í 13, Kópur GK 
313 tn í 13, Gunnar Hámundarsson 
GK 104 tní 17, Búrfell KE 317 tn í 
14, Árni Geir KE 274 tn í 18, Albert 
Ólafsson KE 164 tn í 17, Akurey KE 
108 tn í 17 og Ágúst Guðmundsson 
GK 176 tn í 14.

Í Sandgerði þá voru þar 25 neta-
bátar sem lönduðu 2120 tonnum.  Þar 
voru meðal annars Ragnar GK með 56 
tn í 13, Ægir Jóhannsson ÞH 69 tn í 12, 
Hafnarberg RE 44 tn í 11, Hólmsteinn 

GK 90 tn í 15, Bergþór KE 160 tn í 16, 
Sæborg RE 263 tn í 16, Sandgerðingur 
GK 106 tn í 12, Arney KE 233 tn í 18, 
Barðinn GK 260 tn í 16, Mummi GK 
224 tn í 12 og Víðir II GK 154 tn í 11.

Langflestir netabátanna voru þá í 
Grindavík eða 48 og lönduðu þeir um 
4700 tonnum. Þar voru meðal annars.  
Vörður ÞH 156 tn í 18, Vörðunes GK 
103 tn í 15, Skúmur GK 193 tn í 18, 
Sighvatur GK 136 tn í 15, Oddgeir ÞH 
169 tn í 15, Höfrungur II GK 148 tn 
í 11, Hrungnir GK 290 tn í 18, Hrafn 
Sveinbjarnarsson III GK 248 tn í 19, 
Hrafn Sveinbjarnarsson GK 175 tn í 
18, Hópsnes GK 216 tn í 20, Hafberg 
GK 246 tn í 18, Gaukur GK 198 tn í 20.

 Ansi mikill munur á ekki 
nema 30 árum þar sem netabátarnir 
þarna eru um 100 enn núna í ár eru 
þeir ekki nema um 10 talsins.

Dragnótabátarnir hafa fiskað ágæt-
lega þegar þeir hafa komist á sjóinn,   
Örn GK 148 tn í 9 og mest 25 tonn, 
Siggi Bjarna GK 73 tn í 6, Arnþór GK 
69 tn í 6, Benni Sæm GK 66 tn í 6, 
Aðalbjörg RE 55 tn í 7, Njáll RE 45 tn 
í 6 og Svanur KE 24 tn í 6.

Mikill fjöldi handfærabátar hefur 
verið að veiðum og hafa langflestir 
þeirra verið að landa í Sandgerði.  Þar 
hefur t.d Hringur GK landað 10 tn í 5 
róðrum, Brynjar KE 7,9 tn í 5.  Garri 
BA 9,1 tn í 5, Sæstjarnan BA 7,7 tn í 5, 
Fagravík GK 7,6 tn í 5, Líf GK 7 tn í 5, 
Hafdís GK 5,6 tn í 5, Fiskines KE 5,2 
tn í 3, Sella GK 4,1 tn í 6, Alla GK 3,8 
tn í 4 og Sigrún GK 3,6 tn í 3.

Sóley Sigurjóns GK er í slipp í 
Reykjavík enn Berglín GK er að róa 
og hefur fiskað vel.  Hefur landað 339 
tonn í 4 löndunum og mest 116 tonn 
í löndun.  

Eins og sést er þetta ekki mikill afli 
af togunum og fyrst við byrjuðum á 
því að fara 30 aftur í tímann til þess að 
skoða netabátanna, förum þá aftur í 
mars árið 1986 og sjáum hvaða togarar 
voru þá að landa hérna á suðurnesj-
unum.  

Í Grindavík var enginn togari, enn 
nokkrir bátar á trolli og hæstur þeirra 
var Geir RE með 60 tn í 6 rórðum.  Í 
Sandgerði var togarinn Sveinn Jónssn 
KE Með 228 tonn í 3, Þar voru líka 
fjórir trollbátar og af þeim var Reynir 
GK aflahæstur með 65 ton í 6 róðrum.  

Enginn trollbátur var í Keflavík enn 
þar voru fimm togarar.  Aðalvík KE 
með 282 tonn í3, Bergvík GK 297 tonn 
í 5, Gautur GK 296 tonn í 5, Keilir 
HF 93 tonní 3 og Ólafur Jónsson GK 
250 tonn í 2.  

Gísli R.

Aflafréttir

Aðgang til leikja
Minnisblað bæjarstjóra dags. 

29.02.2016 ásamt minnisblaði 
Frístunda- og menningarfulltrúa dags. 
29.02.2016 var tekið fyrir á fundi bæj-
arráðs Voga. Í minnisblöðunum er 
fjallað um þann möguleika á að nýta 

óbókaða tíma í íþróttamiðstöð fyrir 
börn á grunnskólaaldri, þ. e. að þau 
hafi aðgang að salnum til leikja o. fl. 

Bæjarráð samþykkir að forstöðu-
manni íþróttamannvirkja verði falið 
að útfæra hugmyndina og auglýsa lausa 
tíma til afnota fyrir börn á grunn-
skólaaldri. 

Borgir taka höndum saman 
gegn útbreiðslu öfgastefnu
Nordic Safe Cities fundar í fyrsta sinn 

í Malmö í Svíþjóð 29. -30. mars 
næstkomandi. Þetta samstarfsnet borga 
var myndað að frumkvæði samstarfsráð-

herra Norðurlanda og markmið þess er 
að koma í veg fyrir útbreiðslu öfgastefnu 
í borgum okkar með því að stuðla að 
öryggi í staðbundnum samfélögum. 

Sandgerði

Eitt tonn af malbiki 
í holufyllingar
Starfsmenn áhaldahúss bæjarins 

hafa verið önnum kafnir undan-
farna daga við holuviðgerðir á 

malbiki á götum bæjarins. Sýnt er að 
göturnar koma ekki vel undan vetri og 
þegar hefur eitt tonn af malbiki farið í 
holufyllingar á Byggðavegi, Ásabraut, 
Víkurbraut og við hafnarsvæðið. 

Viðhaldi og viðgerðum á götum bæj-
arins verður haldið áfram. 

Þá verður lagt bundið slitlag við Sjáv-
arbrautina í sumar. 

(Heimasíða Sandgerðis)

Forvarnateymið Sunna
Nýlega hélt forvarnateymið Sunna 

kynningarfund í grunnskólanum 
í Vogum. Þar var fjallað um forvarnir 
og ýmis verkefni sem miða að sjálf-
styrkingu og bættum árangri barna og 
unglinga og um fjölskylduvernd. Jóhann 
Geirdal skólastjóri Gerðaskóla fjallaði 
um athyglisverða rannsókn sem hann 
vann og fjallar um áhrif efnahags fjöl-

skyldna og annarra ytri þátta á náms-
árangur nemenda. Forvarnanefndin 
Sunna er sameiginlegt forvarnateymi 
Garðs, Sandgerðis og Voga, með þátt-
töku lögreglu, grunnskóla, félagsmið-
stöðva og félagsþjónustu. Frábært starf 
þarna á ferð.

(Úr Molum Magnúsar  
á heimasíðu Garðs)

Grái herinn
Fólki sem er 65 ára og eldri fjölgar 

mjög á næstu árum, eða um 60% 
til ársins 2030. „Grái herinn“ er bar-
áttuhópur innan Félags eldri borgara 
í Reykjavík og nágrenni. Ætlunin er að 
leita nýrra leiða til að vekja athygli á 
kjörum eldra fólks og stuðla að hugar-
farsbreytingu í málefnum þeirra. 

Heitloftsþurrkun fisk-
afurða: lyktarmengun 
Bæjarráð Garð fjallaði um minn-

isblað bæjarstjóra á fundi sínum 
10. mars s.l. 

Í minnisblaðinu er frásögn af fundi 
bæjarstjóra, formanns bæjarráðs og 
framkvæmdastjóra HES með íbúum 

sem hafa kvartað vegna lyktarmeng-
unar frá fyrirtækjum sem reka heitlofts-
þurrkun fiskafurða í sveitarfélaginu. 

Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra að boða fulltrúa viðkomandi 
fyrirtækja til fundar um málið. 

Nóttin á 
850 krónur
Gisting í grunnskólum Reykjanes-

bæjar var til umræðu á fundi 
bæjarráðs Reykjanesbæjar. 

Bæjarráð samþykkir með fjórum 
atkvæðum að gjald fyrir gistingu í 
skólum verður kr. 850 fyrir hvern 
einstakling hverja nótt. Veittur verður 
70% afsláttur af gjaldinu til íþróttafé-
laga bæjarins þegar um fjölliðamót á 
þeirra vegum er að ræða. Baldur Guð-
mundsson situr hjá.

Samkeppni 
í þjónustu
Þorsteinn Víglundsson, fram-

kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segir tímabært að íslenskir 
stjórn-málamenn uppfæri úreltan 
hugsunarhátt sinn og innleiði fyrir-
komulag samkeppni í veitingu opin-
-berrar þjónustu. Þar eigi samkeppnin 
síst minna erindi en á öðrum sviðum 
atvinnulífsins því þar muni hún einnig 
stuðla að nýsköpun hagkvæmni og 
betri þjónustu.

182 ríkisstofnanir
Hið opinbera starfsrækir þegar 

182 ríkistofnanir og nokkur 
hundruð rekstareiningar til viðbótar 
á sveitastjórnarstiginu. 

Á myndinni má sjá skemmdir á mal-
biki við Ásabraut en þær hafa nú 
verið lagfærðar. 



 

Hljóðlátar viftur

Iðnaðarblásarar

Tilboð
frá kr29.990

Fyrir heimili og hótel

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Mygla?
Rör og fittings

Tilboð
frá kr34.900

30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttar

Bjargvættur
300 mm án barka

Þakviftur

Er rakastigið of hátt?

SUÐURNESJATILBOÐ

44.990
Veggblásari

100 mm

Tilboð
frá kr29.990

Þú færð fermingar- 
gjöfina hjá okkur
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Árshátíð Heiðarskóla
Leikur, söngur, dans og gleði var í boði á árshátíð Heiðarskóla.  
Þrjár sýningar voru á sal skólans.

Árshátíð  
Njarðvíkurskóla
Árshátíð Njarðvíkurskóla fór fram 10. mars s.l. Nem-
endur sýndu dansa, leikþætti og söng. Hátíðin var 
opnuð með flottu opnunaratriði sem nemendur í 5. 
-10. bekk tóku þátt í auk starfsmanna og gaf það atriði 
tóninn fyrir þá skemmtun sem í boði var í dag. 

Skólalíf á Suðurnesjum
Við höldum áfram að kíkja á heimasíður skólanna. 
Alltaf nóg um að vera á þeim vettvangi. 

Árshátíð 
Myllu-
bakkaskóla
Árshátíð Myllubakkaskóla var 
haldin í íþróttahúsinu við Sunnu-
braut þriðjudaginn 15. mars. Þemað 
í ár var Furðudýr og aðrar kynja-
verur. Næstum allir nemendur skól-
ans tóku þátt, léku sungu og döns-
uðu fyrir áhorfendur sem troðfylltu 
áhorfendabekkina. Allir skemmtu 
sér mjög vel.

Texti og myndir:  
Gísli Gunnarsson,kennari.

Iðngrænt starfshlaup
Föstudaginn 19. mars fór 

Starfshlaup Fjölbrautarskóla 
Suðurnesja fram í 21. sinn en 

þessi keppni fór fyrst fram árið 1994. 
Fyrir þá sem ekki þekkja starfs-

hlaupið þá reyna nemendur með 
sér í n.k. boðhlaupi þar sem keppt 
er í flestum þeim námsgreinum sem 
kenndar eru við skólann auk ýmis 
konar þrauta. Að þessu sinni kepptu 
fimm lið í hlaupinu en í hverju liði eru 
nokkrir tugir keppenda. Fyrir hverju 
liði fara nokkrir fyrirliðar sem koma 
úr hópi væntanlegra útskriftarnem-
enda. 

Þó Starfshlaupið fari alltaf fram 
síðasta kennsludag fyrir páska er það 
farið að hafa nokkurn aðdraganda. 
Í ár var nokkrum sinnum keppt á 
sal í hádeginu síðustu vikurnar fyrir 
keppnina sjálfa. Þar var m.a. keppt í 

spurningakeppni, þrautakeppni, bekk-
pressu og Sing Star. Liðin taka stigin 
síðan með sér í sjálft Starfshlaupið. 
Alltaf verða einhverjar breytingar milli 
ára, einhverjar þrautir og greinar detta 
út og aðrar koma inn. 

Keppnin sjálf byrjaði í Íþróttahús-
inu þar sem keppt var í reiptogi, bad-
minton, stultuhlaupi og fleiri greinum. 
Síðan var synt, hjólað og hlaupið en 
að því loknu þeystu keppendur inn 
í skólann þar sem liðin hlupu milli 

kennslustofa og leystu verkefni auk 
þess að leysa ýmsar þrautir á göngum. 
Keppnin endaði síðan á sal þar sem 
liðin dönsuðu, léku o. fl. 

Eins og áður sagði var keppnin mjög 
jöfn að þessu sinni sem hefur reyndar 
verið raunin undanfarin ár. Að lokum 
fór svo að Græna liðið vann en Gula 
liðið kom þar rétt á eftir og hin liðin 
voru ekki langt á eftir. Það var því 
Græna liðið sem hlaut Starfshlaups-
bikarinn og pítsuveislu í verðlaun. 

Sex á vinabæjarmóti
Athygli hefur vakið að miðað 

við verulega slæma fjárhags-
stöðu Reykjanesbæjar skuli 

sex manna sendinefnd embættimanna 
og bæjarfulltrúa fara á vinabæjarmót 
í Svíþjóð. Áætlaður kostnaður við 
ferðina er um ein milljón. Upplýst er að 
menn fái ekki dagpeninga en útlagður 
kostnaður verði greiddur. Ráðamenn 
segja mikið gagn vera af svona ferð. 

Spurning hvort öllum finnst þetta 

rétt forgangsröð, þegar hækka þarf 
skatta og þjónustugjöld og draga verður 
úr launagreiðslum hjá sveitarfélaginu.

Snjó kall inn skrif ar: 

Þjóðernishyggja 
ekki rasismi
Hilmar B. Jónsson matreisðlu-

meistari skrifar fyrir stuttu 
pistil í Morgunblaðið vegna 

þeirrar miklu orrahríðar sem átti sér 
stað eftir að Ásmundur Friðriksson 
þingmaður fjallaði um innflytjendamál 
á Alþingi. Hilmar skrifar m.a. 

„Það á ekki að halda fólki hér uppi 
af skattpeningum okkar mánuðum og 
árum saman, bara til að senda það svo 
úr landi. Það á að afgreiða þessa hluti á 
fljótlegan og vandaðan hátt. Allir sem 
ég hef talað við um þetta eru mér sam-

mála. Það hefur enginn verið á annarri 
skoðun. Ég er ekki á móti að við tökum á 
móti einhverjum hópi flóttamanna. Það 
á bara að vera á okkar forsendum, en 
ekki þeirra sem læð- ast hér inn í skjóli 
Schengen sem hefur opnað sín landa-
mæri á mörgum stöðum. Nú skora ég á 
þá sem eru á sama máli og Ásmundur að 
láta í sér heyra og láta þjóðina vita hver 
hugur þeirra er. Í mínum huga eigum 
við að tryggja eigið öryggi og hefur þetta 
ekkert með rasisma að gera heldur er 
þetta þjóðernishyggja“. 
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25 ára afmæli Félags eldri 
borgara á Suðurnesjum
Laugardaginn 19. mars var haldið 

hátíðlegt afmæli Félags eldri 
borgara á Suðurnesjum. 25 ár er 

kannski ekki hár aldur en þó tilefni til 
að gleðjast. 

Margt hefur áunnist en mikið verk 
bíður. 

Vorveður heilsaði okkur eldri borg-
urum þennan daginn og var mikið 

fjölmenni samankomið á sal Nesvalla 
af tilefninu. 

Jón Ólafur Jónson stjórnaði samkom-
unni og gerði það með sóma. Formaður, 
Sigurður Jónsson setti hátíðina og 
Haukur Ingibergsson formaður Lands-
sambands eldri borgara hélt ræðu. Frið-
arliljurnar þar sem meðalaldurinn er 
79 ár léku og sungu ljúf lög fyrir gesti. 

Suðurnesjamenn spiluðu og sungu 
einnig eins og þeim er lagið. Boðið var 
upp á dýrindis krásir og að þeim loknum 
sungu systkinin úr Klassart í Sandgerði 
þau Fríða Dís og Smári nokkur vel valin 
lög við frábærar undirtektir. 

Gestir fóru örugglega sáttir til sins 
heima. 

Silla E. 

Ótrúleg stemning á White Hart Lane
Á dögunum fór ég á leik Totten-

ham og Arsenal á White 
Hart Lane í London. Það er 

hreint ótrúlegt að fara á leik í enska 
boltanum. Á vellinum voru 36 þús-

und áhorfendur og stemningin alveg 
ólýsanleg. Nokkrum klukkustundum 
fyrir leik var fólk mætt til að fá sér sinn 
bjór og spjalla og syngja. 

Leikurinn var flottur og endai 2:2.

Beðið eftir lestinni á White Hart Lane.

36000 áhorfendur létu vel í sér heyra.

Í hálfleik löng biðröð á salernið (Bjór-
inn? ). mikil öryggisgæsla við völlinn.að sjálfsögðu var Tómas Knútsson mættur á völlinn.
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Bjartsýnn bæjarstjóri 
Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri 

Reykjanesbæjar ritar eftirfarandi 
pistil á heimasíðu sveitarfélagsins. 

„Eins og flestum ykkar er kunnugt 
um hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar 
samhent unnið að því verkefni að 
bæta fjárhagsstöðu sveitarfélagsins út 
frá markmiðum sóknaráætlunar, sem 
kynnt var bæjarbúum í október 2014. Í 
þeirri vegferð hefur bæjarstjórnin þurft 
að taka ýmsar erfiðar ákvarðanir um 
hagræðingu og skattahækkanir í þeim 
tilgangi að auka framlegð bæjarins. 
Okkur hefur miðað vel í þeim efnum á 
árinu 2015 og gerum við ráð fyrir enn 
frekari bætingu á rekstrarafkomu bæj-
arsjóðs á árinu 2016. 

Annað lykilatriði í sóknaráætlun 
okkar snýr að endurskipulagningu 
skulda, sem er að okkar mati óum-
deilanlega nauðsynleg aðgerð til að 
ná lögbundnu skuldaviðmiði sveitar-
félaga innan þeirra tímamarka sem 
okkur hafs verið sett. Undanfarna 
mánuði hefur verið unnið markvisst 
að þessum þætti og viðræður staðið yfir 
við stærstu kröfuhafa sveitarfélagsins 
um nauðsynlega eftirgjöf á skuldum. 
Eftir að samkomulag náðist í febrúar 
sl. við stærstu kröfuhafa bæjarsjóðs 
færðumst við nær markmiðum okkar. 

Þrátt fyrir að um ákveðin tímamót hafi 
verið að ræða þá er málinu ekki lokið. 
Í kjölfar samkomulagsins hefur verið 
unnið að því að ræða nánar við aðra 
lánveitendur bæjarins um þátttöku 
þeirra í samkomulaginu þannig að 
endurskipulagning skulda nái fram að 
ganga. Þeim viðræðum miðar áfram. 

Vonir okkar standa til að hægt verði 
að ljúka málinu farsællega í byrjun 
næsta mánaðar og er ég bjartsýnn á að 
endanlegt, víðtækt samkomulag liggi 
fyrir í apríl. Það er hins vegar undir 
kröfuhöfum Reykjanesbæjar komið 
hvort endanleg niðurstaða fáist í málið. 
Takist samkomulag milli allra hlutað-
eigandi aðila getum við bæjarbúar horft 
björtum augum til framtíðarreksturs 
bæjarfélagsins og þeirra tækifæra sem 
hér eru. 

Þrátt fyrir eftirgjöf skulda er verk-
efninu um bætta fjárhagsstöðu þó ekki 
lokið því áfram þarf að gæta aðhalds við 
rekstur bæjarins. Verkefnið verður þó 
orðið yfirstíganlegt en ekki óvinnandi 
vegur undir sligandi skuldabagga. 
Markmiðið með samkomulaginu við 
kröfuhafa er einmitt að gera okkur kleift 
að ná skuldum sveitarfélagsins niður í 
viðunandi horf og að sjá endamarkið í 
þeim efnum í fyrirsjáanlegri framtíð“. 

Isavia hlaut alþjóðleg verð-
laun á sviði flugleiðsögu
Fyrsti flugleiðsöguaðilinn í Evrópu til þess að  
nota nýja tækni sem minnkar útblástur

Nýlega tók Isavia við IHS 
Jane‘s verðlaununum í flokki 
þjónustu. Isavia var tilnefnt 

til verðlaunanna fyrir tvö verkefni en 
hlaut þau fyrir innleiðingu á ADS-B 
tækni við flugleiðsöguþjónustu. Verð-
launin voru veitt á World ATM flug-
leiðsöguráðstefnunni sem nú stendur 
yfir í Madríd.

Isavia er fyrsti flugleiðsöguaðilinn 
í Evrópu til að taka upp ADS-B að-
skilnað í alþjóðlegu loftrými. Með 
betri tækni og minni aðskilnaði er 
hægt að bæta mjög sveigjanleika við 
val á flugleiðum á milli Evrópu og 
Norður-Ameríku. ADS-B tæknin 
byggir á GPS gögnum og gefur ná-
kvæmari og örari upplýsingar um 
staðsetningu flugvéla heldur en 
ratsjá og nú er því hægt að minnka 
aðskilnað á umferðarmesta hluta ís-
lenska flugstjórnarsvæðisins úr 50-
120 sjómílum niður í 10 sjómílur. 
Breytingin minnkar eldsneytisnotkun 
verulega í flugstjórnarsvæðinu með 
tilheyrandi minni útblæstri og 
sparnaði fyrir flugfélög.

30 milljón ferðalög á ári
Frá Flugstjórnarmiðstöðinni í Reykja-
vík stýrir Isavia flugumferð í einu 
stærsta flugstjórnarsvæði heims og 
kemur þannig að ferðalagi yfir 30 

milljóna manna ár hvert. Svæðið er 
5,4 milljónir ferkílómetra að stærð og 
nær yfir Ísland og meiri hluta Græn-
lands. Íslenska flugstjórnarsvæðið 
tengir þrjár heimsálfur, Evrópu, Norð-
ur-Ameríku og Asíu en um það fer 
um 30% flugumferðar á milli Evrópu 
og Norður-Ameríku auk þess sem flug 
á milli Asíu og Norður-Ameríku yfir 
Norðurpólinn hefur aukist mikið 
undanfarin ár. Starfsemin er rekin 
á notendagjöldum og skilar á sjötta 
milljarð króna á ári í gjaldeyristekjur 
til þjóðarinnar.

Ásgeir Pálsson, framkvæmdastjóri 
flugleiðsögusviðs Isavia: „Við höfum 
lagt mikla áherslu á að vera í fremstu 
röð hvað varðar þjónustu og tækninýj-
ungar. Innleiðing þessa nýja búnaðar 
er bylting fyrir flugfélög sem fljúga 
á milli Evrópu og Norður-Ameríku 
en nú geta mun fleiri flugvélar í einu 
flogið hagkvæmustu flugleiðirnar og 
því höfum við oft talað um að nú sé 
komin hraðbraut yfir Norður-Atlants-
hafið. Um 30 prósent allrar umferðar 
á milli heimsálfanna tveggja fara um 
íslenska flugstjórnarsvæðið og yfir 
200 milljón kílómetrar eru flognir 
innan svæðisins ár hvert. Það er því 
mikið hagsmunamál, bæði fyrir flug-
félögin og umhverfið að sem flestir 
geti flogið hagkvæmustu leiðirnar.“

Geirmundur 
ákærður
Héraðssaksóknari hefur ákært 

Geirmund Kristinsson, 
fyrrverandi sparisjóðsstjóra 

í Keflavík fyrir umboðssvik með að 
misnota aðstöðu sína hjá sparisjóðnum 
með lánveitingum til einkahlutafélaga. 
Nema fjárhæðirnar í ákærunni hund-
ruðum milljóna króna. Sagt var frá 
málinu hjá Rúv. 

Verjandi Geirmundar segir hann 
lýsa sig saklausan af ákærunni.

Molabrot Magnúsar
Magnús Stefánsson bæjar-

stjóri Garðs skrifar alla 
döstudaga pistil á heima-

síðu sveitarfélagsins. Í einum pistlinum 
mátti m.a. lesa. 

„Enn og aftur kemur í ljós hve 
gríðarleg sóknarfæri eru á Reykjanesi 
varðandi aukna ferðaþjónustu, einnig 
kom fram að mjög margt er í farvatn-
inu við uppbyggingu í þeim efnum á 
svæðinu. Á fundinum var m.a. rætt 
um umdeilda gjaldtöku á ferðamenn 
sem heimsækja Ísland og einnig um 
mikilvægi þess að leggja áherslu á 
ábyrga ferðamennsku í landi þar sem 
dæmin sanna að getur verið hættulegt 
að ferðast um, sérstaklega ef ferðamenn 
huga ekki að þeim efnum fyrirfram. 
Varðandi gjaldtöku, þá voru nefnd 
mörg dæmi um alls kyns gjaldtöku 
víða erlendis sem ferðamenn þurfa að 
greiða, til þess m.a. að fá leyfi til þess að 

fara á ákveðna staði. Það er aðkallandi 
að fá botn í þessi mál sem allra fyrst, 
enda mikil þörf víða um land að fjár-
magna uppbyggingu innviða og standa 
undir kostnaði við að tryggja sem best 
verndun einstakrar náttúru landsins“. 

Skiphóll, blað  
allra Garðmanna. 
„Nú í desember síðast liðnum kom 
blaðið Skiphóll út í 38. sinn. Blaðið 
hefur alltaf komið út í desember-
mánuði og fjallar um málefni Garðs, 
söguna og fólkið. Það er í raun ótrú-
legt að blaðið eigi jafn langa og óslitna 
útgáfusögu og myndar í raun verð-
mætan menningararf og varðveitir 
sögu byggðarlagsins í gegnum tíðina. 
Nýjasta blaðið, ásamt eldri blöðum eru 
aðgengileg á heimasíðunni svgardur.is. 
Fljótlega mun birtast sérstakur moli 
um hið merkilega blað Skiphól“.

Jón Gunnlaugsson flugumferðarstjóri, Ásgeir Pálsson framkvæmdastjóri 
flugleiðsögusviðs Isavia, Þórdís sigurðardóttir deildarstjóri flugstjórnar-
miðstöðvar og Karl Pálsson verkefnastjóri í þróunardeild flugleiðsögu tóku 
á móti verðlaununum í gær. 



Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Bíllinn heldur 
ábyrgðinni með  
vottuðum varahlut
frá okkur!

LÆGRA VERÐ

3 ÁRA ÁBYRGÐ

VOTTUÐ GÆÐI

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

52.900 kr.34.385 kr.

FARANGURSBOX

35%
AFSLÁTTUR

Silfurlitað, 330 l. 
Innra mál:  
135x78x38 cm.

14.391 kr. 23.985 kr.

SKÍÐAFESTINGAR

40%
AFSLÁTTUR

Segulskíðafestingar, 
rúma allt að 3 skíði 
eða 2 snjóbretti.

 Tilboðið gildir til og með 2. apríl.

Gildir út mars eða á  
meðan birgðir endast.

Gildir út mars eða á  
meðan birgðir endast.

VERIÐ VELKOMIN AÐ  
DVERGSHÖFÐA 2



Íbúðir til leigu 
á Suðurnesjum
Eigum glæsilegar íbúðir til leigu 
í parhúsum með bílskúr í Garði, 
Grindavík og Reykjanesbæ.

Einnig eigum við minni íbúðir 
í fjölbýli í Sandgerði og Vogum.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband 
við skrifstofu félagsins að Akralind 4 í Kópavogi 
eða í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda 
tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Leigufélag 
Búmanna ehf.
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Góugleði í Garði
Sunnudaginn 13. mars s.l. var 

haldin Góugleði í Garði. Hátíðin 
hófst í Útskálakirkju þar sem séra 

Bára Karlsdóttir sóknarprestur stjórn-
aði. Nokkrir eldri borgarar aðstoðuðu 
í kirkjunni með upplestri. Suðurnesja-
menn léku af sinni alkunnu snilld. 

Eftir messu var svo haldið í 
Samkomuhúsið þar sem Kvenfélagið 
Gefn framreiddi glæsilegt hlaðborð 
af brauðréttum og dýrindir terstum. 
Suðurnesjamenn héldu áfram að spila 
sín flottu lögl. Þrátt fyrir leiðindaveður 
þennan dag var mæting ágæt.

Kvenfélagið Gefn bar fram glæsilegar veitingar

Hljómsveitin suðurnesjamenn spiluðu í Útskálakirkju og samkomuhúsinu





Sýnd í Hafnarborg

Gráthlægihlegur gamanharmleikur eftir Karl Ágúst Úlfsson

 

Frumsýning sunnudag 10 apríl kl.20.00

2 sýning föstudag   15 apríl kl.20.00

3 sýning sunnudag 17 apríl kl.20.00

Miðapantanir   sími 565 5900    midi.is

Einstök leiksýning fyrir 

 Sunnudaginn 3.apríl kl 13.00

 Síðasta sýning

 í Hafnarborg

1-6 ára börn

14 23.  mars 2016

Landsbank-
inn styður við 
Gerðaskóla 
Unnið hefur verið að því að 

endurnýja tölvubúnað Gerða-
skóla. Fyrir stuttu gaf Landsbankinn 
skólanum sextán tölvuskjái að gjöf, 
skjáirnir eru nýlegir og í góðu ástandi 
en ekki í notkun hjá bankanum. Einar 
Hannesson útibússtjóri og Herborg 
Hjálmarsdóttir starfsmaður Lands-
bankans í Reykjanesbæ afhentu Jó-
hanni Geirdal skólastjóra Gerðaskóla 
skjáina í tölvuveri skólans. Landsbank-
inn fær þakkir fyrir þessa höfðinglegu 
gjöf til Gerðaskóla.  (Heimasíða Garðs)

Páll Valur fær tvö mál samþykkt
Það er ekki algengt að stjórn-

arandstöþingmaður fái mál 
samþykkt á Alþingi. Páll Valur 

Björnsson þingmaður Bjartrar fram-
tíðar náði tveimur málum í gegn. 

Annað málið sem Páll Valur fékk 
samþykkt felur í sér að leggja rétt for-
eldra sem eiga andvana barn eftir 22 
vikna með¬göngu að jöfnu við rétt 
foreldra sem missa barn stuttu eftir 
fæðingu á meðan á fæðingarorlofi 
stendur, samkvæmt greinargerð sem 
fylgdi frumvarpinu þegar það var lagt 
fram. 

Hitt málið er álykt þar sem þingið 
felur innanríkisráðherra að beita sér 
fyrir því að 20. nóvember, dagur-

inn sem barnasáttmálinn var sam-
þykktur, verði helgaður fræðslu um 
mannréttindi barna í skólum landsins 
á hverju ári. Á ráðherrann að vera í 
samráði við menntamálaráðherra um 
málið. 

Trésmiðjan Grein 
Á Litla-Bæ á Vatnsleysuströnd 

hefur til margra ára verið 
starfrækt Trésmiðjan Grein, 

undir stjórn hagleikssmiðsins Geirs 
Oddgeirssonar. Það er ekki á hverjum 
degi sem starfsemi þess góða fyrirtækis 
er getið í fjölmiðlum. Í sunnudagsblaði 
Morgunblaðsins um síðustu helgi var 
ítarlegt viðtal við Hjalta Geir Kristjáns-
son, innanhúsarkitekt og húsgagna-

hönnuð. Í viðtalinu kom m.a. fram að 
Icelandair Hotels hafi pantað stóla hjá 
honum, sem hann hannaði árið 1963. Í 
viðtalinu kemur m.a. eftirfarandi fram: 
Í þetta skiptið er það Geir Oddgeirsson 
í húsgagnavinnustofunni Grein á Vatns-
leysuströnd sem framleiðir stólana fyrir 
hann. „Þeir hjá Grein eru mjög vandaðir 
og hafa mikinn metnað fyrir því að þetta 
sé vel gert. Það hefur mikið að segja 

að handverkið sé gott.“ Kennitöluflakk 
hefur stundum borið á góma í þjóð-
málaumræðunni og fréttaflutningi. Það 
fer því vel á að geta þess að Trésmiðjan 
Grein er með kennitölu frá árinu 1967 
– og er enn í notkun. Geri aðrir betur. 
Við óskum Geir til hamingju með þetta 
metnaðarfulla og vandasama verkefni. 

(Úr Vogahraðferð  
bæjarstjórans í Vogum)

Á réttri leið   
Sjálfstæðismenn geta verið stoltir 

af árangri Sjálfstæðisflokksins í 
ríkisstjórnarsamstarfinu. Endur-

reisnarstarfið hefur gengið vonum 
framar og þjóðarhagur batnað mjög, 
sama hvaða mælikvarði er þar lagður á. 
Margt hefur áunnist það sem af er kjör-
tímabilinu og þörfum stefnumálum 
okkar verið hrint í framkvæmd. Að 
neðan hafa verið tekin saman nokkur 
góð mál, sem siglt hefur verið í höfn nú 
þegar, en enn er nokkuð eftir af kjör-
tímabilinu og ýmis stór mál munu ná 
fullnustu á næstu mánuðum.   

Meiri ráðstöfunartekjur  
og kaupmáttur allra
Efnahagsaðgerðir, umbætur í ríkis-
fjármálum og lækkun á opinberum 
álögum hafa miðast að því að allir 
beri meira úr býtum, en sérstaklega 
þó venjulegt launafólk. 

Einfaldara skattkerfi
Þrekvirki hefur verið unnið í að ein-
falda skattkerfið, gera það bæði skilj-
anlegra, skilvirkara og sanngjarnara 
fyrir alla. 

Afnám tolla
Tollar af 1.933 vörunúmerum verða 
afnumdir á næstu tveimur árum, sem 
skilar sér í skilvirkari, ódýrari og betri 
innflutningi. Það eykur bæði kaupmátt 
og lífsgæði. 

Þjóðarátak í læsi barna
Menntamálaráðherra hleypti af stokk-
unum þjóðarátaki um læsi í samstarfi 
við sveitarfélög, skóla og heimili, svo 
öll börn geti lesið sér til gagns við lok 
grunnskóla. 

Endurreisn  
heilbrigðiskerfis
Á síðasta kjörtímabili gætti óhjá-
kvæmilega þrenginga og niðurskurðar í 
heilbrigðiskerfinu, en við höfum snúið 
vörn í sókn. Við beittum okkur fyrir 
haldgóðum kjarasamningum við heil-
brigðisstarfsmenn og fjárframlög til 
heilbrigðismála hafa aukist um 38,5 
milljarða frá fjárlögum ársins 2013 
þegar allt er talið. 

Einföldun regluverks í 
ferðaiðnaði
Allt regluverk og boðleiðir í ferðaiðnaði 
hafa verið einfaldaðar til muna, sem 
gerir þennan vaxtarbrodd atvinnulífs-
ins betri, arðbærari og árangursríkari. 

Afnám almennra  
vörugjalda
Niðurfelling vörugjalda var mjög til 
bóta, bæði fyrir atvinnulíf og fólkið 
í landinu, lækkaði vöruverð og skatta 
heimilanna verulega, en um leið var 
aflögð löngu úrelt neyslustýring hins 
opinbera. 

Lækkun tekjuskatts
Við upphaf þessa árs lækkaði tekju-
skattur í lægra þrepi í 22,68% og í 
byrjun 2017 lækkar hann í 22,50%, 
en um leið fækkar skattþrepum úr 
þremur í tvö. 

Afnám hafta ákveðið
Síðastliðið sumar var kynnt víðtæk 
áætlun um afnám hafta, sem hlaut 
einróma lof allra sem um fjölluðu, 
innanlands sem utan. Hún þykir bæði 
raunhæf, sanngjörn og rétt tímasett. 

Betri fjarskipti
Unnið hefur verið að því að stórbæta 
innviði fjarskipta í landinu. Almennur 
aðgangur að hraðvirku og traustu neti 
er mikilvæg forsenda jafnra búset-
uskilyrða og samkeppnishæfni um 
allt land, sem skiptir sköpum fyrir 
bæði mannlíf og atvinnulíf, sköpun 
og verðmætasköpun. 

Meira fé til tækjakaupa 
spítalanna
Ríkisstjórnin samþykkti haustið 2014 
metnaðarfulla tækjakaupaáætlun 
heilbrigðisráðherra. Áætlunin nær 
út árið 2018 og mun Alþingi á þeim 
tíma veita á sjöunda milljarð króna 
til tækjakaupa. 

Séreignarsparnaður  
í húsnæðislán
Við breyttum lögunum þannig 
að núna mega menn nýta sér-
eignarsparnaðinn í íbúðarkaup, 
gömul eða ný með uppgreiðslu hús-
næðislána. Af því að séreignasparnað-
inn eiga menn sjálfir

Hallalaus fjárlög  
þriðja árið í röð
Við höfum komið viðvarandi jafn-
vægi í ríkisfjármálin með ábyrgri fjár-
lagagerð og höfum fest það í sessi með 
nýjum heildarlögum um opinber fjár-
mál, sem þverpólitísk sátt náðist um.

Meira frelsi
Við höfum lagt áherslu á að auka frelsi 
einstaklingsins, hvort heldur varðar 
tjáningu eða verslunarfrelsi, lífshætti 
eða mannanöfn, atvinnumál eða jafn-
rétti. Af því að frelsið snýst ekki bara 
um leiðir til betra samfélags, það er 
markmið í sjálfu sér.

Húsnæðismál  
grunnskólans í Vogum
Á fundi bæjarráð Voga nýlega 

var framhald umfjöllunar um 
húsnæðismál grunnskólans, þ.m.t. 
skoðun á þeim möguleika að sltyja 
Staðarborg (færanlega kennslustofu) 
af lóð leikskólans á lóð grunnskólans. 
Fram kemur í gögnum málsins að 
áætlaður kostnaður vegna flutnings 
kennslustofunnar sé á a.m.k. 2 - 3 m. 
kr., þ. e. flutningur af leikskólalóð og 

frágangur, ásamt frágangi undirstaðna 
og tengingu við lagnir á skólalóð. 

Bæjarráð samþykkir að óska eftir 
tilboði í flutning færanlegu kennslu-
stofunnar ásamt kostnað við að setja 
hana niður og tengja við lagnir á skóla-
lóðinni. Bæjarráð samþykkir einnig að 
fela bæjarstjóra að kanna möguleika á 
því að unnin verði úttekt á húsnæðis-
málum grunnskólans af óháðum aðila. 



Fiskur er okkar fag  
- Staður með alvöru útsýni
Opið allt árið, virka daga,  
um helgar og á hátíðisdögum

Kaffi  Duus •  Duusgata 10 •  230 Keflavík •  Sími:  421 7080  
duus@duus.is  •  Opið frá kl.  10:30 -  23:00 alla daga

Allt það besta í íslenskri og indverskri matargerð

Forréttir
Starters
Humarsúpa borin fram með rjóma. 
Creamy Lobster Soup served with whipped cream.
Kr 1.950
Marineruð Hrefna með teriyaki sósu og sætum kartöflum. 
Marinated Minke Whale with sweet potatoes and teriyaki Sauce.
Kr 1.570
Kjúklinga Tikka með sósu og naan brauði og raita. 
Chicken Tikka with sauce, naan bread and raita.
Kr 1.650

Aðalréttir
Maincourse
Hvítlaukssteikt Lúða með ristuðu grænmeti og pönnusteiktum kartöflum  
Carlic-fried Halibut served with mixed vegetables and panfried potatoes.
Kr 4.200.

Fiskitrío með þremur tegundum af fiski með rækjum, humri, blönduðu 
grænmeti og sósu .
Fish Trio a la Duus with three types of fish, shrimps and delicious lobster.
kr 5.100.

Möndlusteiktur Silungur með ristuðu grænmeti og pönnusteiktum kartöflum.
Almond-fried Trout with mixed vegetables and panfried potatoes.
Kr 4.200.

Páskamatseðill / Easter Menu
Ofnsteiktur Lax með humar, ristuðu grænmeti og pönnusteiktum kartöflum.
Ovenfried Salmon with mixed vegetables and panfried potatoes.
Kr 4.500.

Nautasteik með ristuðu grænmeti og bakaðri kartöflu. 
Beefsteak with baked potatoes and mixed vegetables.
Kr 5.500.

Lambakótilettur með ristuðu grænmeti og bakaðri kartöflu.
Lambchops with baked potatoes and mixed vegetables.
Kr 4.100.

Lassoni Kjúklingakebab 
Lassoni Chicken Kebab .
Kr 4.500.

Hunangsgrillaður Lambahryggsvöðvi með ristuðu grænmeti og bakaðri 
kartöflu .  
Honey-grilled Fillet of Lamb with baked potatoes and mixed vegetables.
Kr 5.100.

Cake Buffet Kr 1.800.
3 Rétta Val 
Kr. 6.990.

3-Course Selection 
Kr. 6.990.



HEIMILISM ATUR

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljú�engir, hollir og �ölbreyttir réttir fyrir alla �ölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.
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