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Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið
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Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

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

Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529
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Mest verðlaunaðaryksuguvélmennið

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

14. apríl 2016
7. tölublað 5. árgangur

Tuttugu og fimm flugfélög 
fljúga til landsins í sumar
Gert er ráð fyrir að fjöldi flugfarþega til Keflavíkurflugvallar í sumar verði nýtt met.
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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? 

Kastljósþátturinn frægi sem sýndur var á dögunum hefur nú þegar 
haft veruleg áhrif eins og alþjóð veit og reyndar mun fleiri út um 
víða veröld. Spilling og græðgi er það sem skín í gegnum þetta allt. 

Forystumenn í stjórnmálunum hafa sagt að við eigum að treysta okkar ís-
lensku krónu best.Íslenska krónan hafi bjargað okkur. Við eigum að treysta 
okkar fjármálastofnunum og við eigum að byggja upp okkar atvinnuilíf,segja 
ráðamenn þjóðarinnar. Það er eðlilegt að reiðialda fari um þjóðfélagið þegar 
forystumenn í ríkisstjórn verða uppvisir að því að hafa ekki spilað eftir 
sömu leikreglum og þeir krefjast af hinum almenna borgara. Forystumenn 
notuðu  aflandsfélög í skattaskjólum á Tortilla og öðrum svipuðum stöðum 
til að annast sína peninga. Sigmundur Davíð fv.forsætisráðherra neyddist 
til að segja af sér í kjölfarið og ríkisstjórnarflokkarnir eru verulega laskaðir.

Spilin á borðið
Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins hefur haldið því fram 
að mál hans tengd aflandsfélögum séu af allt öðrum toga heldur en mál 
Sigmundar Davíðs. Bjarni segir að í sínu tilfelli hafi ekki verið um neina 
hugsanlega hagsmunaárekstra að ræða. Hann hafi gefið allt upp til skatts 
og þetta sé löngu úr sögunni.Bjarni hefur sagst tilbúinn að leggja fram öll 
gögn verði þess óskað. Auðvitað verður hann að gera það. Hann verður að 
hreinsa andrúmsloftið ætli hann að njóta trausts til að gegna ráðherraemb-
ætti áfram og formennsku í Sjálfstæðisflokknum.Því fyrr,því betra.

Leyndarhjúpur í 110 ár
Í öllu uppgjörinu sem þjóðin krefst er nauðsynlegt að upplýst verði hvernig 
staðið var að einkavæðingu bankanna. Því er haldið fram að ríkisstjórn Jó-
hönnu og Steingríms J. hafi afhent Vogunarsjóðum bankana á brunaútsölu. 
Það gengur ekki að leyndarhjúpur sé um þau mál í 110 ár. Þjóðin verður 
að fá að vita hvað raunverulega gerðist.

Fáir vilja forystu Árna Páls og Samfylkingar
Merkilegt miðað við uppákomu síðustu vikna í stjórnmálunum að Sam-
fylkingin skuli ekki ná til kjósenda. Flokkurinn er að mælast með um 8% 
fylgi. Árni Páll núverandi formaður Samfylkingarinnar segir að stjórn-
arflokkarnir séu rúnir öllu trausti og verði því að fara frá. Hvað með 
Samfylkinguna og hann sjálfan? Ætlar hann að segja af sér formennsku í 
Samfylkingunni?

Ákveða verður kjördag
Núverandi stjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks undir forystu Sigurðar 
Inga Jóhannssonar og Bjarna Benediktssonar hefur boðað að kosið verði 
í haust. Stjórnin neitar að gefa upp dagsetningu og segir að það ráðist af 
því hvernig takist að koma málum í gegnum þingið. Þetta gengur ekki.
Liggi dagsetning fyrir getur stjórnarandstaðan ekki leyft sér að halda uppi 
málþófi tuil að koma í veg fyrir afgreiðslu mála. Ætli stjórnarandstaðan að 
vinna þannig mun hún hljóta slæman dóm kjósenda í næstu kosningum.  
Til að lægja öldurnar og koma til móts við kjósendur verður nú þegar að 
gefa út dagsetningu. Þjóðin verður að vita hvenær hún fái tækifæri til að 
segja sína skoðun. 

Sigurður Jónsson

Leiðari
Áttum að treysta 
krónunni sögðu 
ráðamenn en gerðu 
það ekki sjálfir

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 28. apríl NÆSTA BLAÐ

Sjö milljónum minna 
í húsaleigubætur
Í síðustu fundargerð Vel-

ferðarnefndar Reykjanesbæjar 
kemur fram. Í janúar 2016 var 

greitt kr. 27.506.221, - í húsaleigubætur. 
Árið 2015 var greitt í sama mánuði kr. 

31.230.417, - í húsaleigubætur.  Í febr-
úar 2016 var greitt kr. 30.383.838, - í 
húsaleigubætur. Árið 2015 var greitt 
í sama mánuði kr. 33.604.709, - í 
húsaleigubætur. 

Sumri fagnað
Skemmtinefnd Félags eldri borg-

ara heldur dansleik á Nesvöllum 
föstudaginn 22. apríl n.k. til að 

fagna sumarkomu. Dansleikurinn hefst 
kl 20: 00. Það eru Suðurnesjamenn sem 
sjá um spilamennskuna og sönginn. 
Aðgangseyrir er 1000 kr. 

Wizz air hefur hafið flug frá 
Keflavíkurflugvelli til Budapest
Ungverska flugfélagið Wizz 

Air hefur hafið flug á milli 
Keflavíkurflugvallar og Buda-

pest í Ungverjalandi. Budapest er annar 
áfangastaður Wizz Air frá Íslandi en fé-
lagið flýgur einnig til Gdansk í Póllandi. 
Í maí á þessu ári bætir félagið þriðja 
áfangastaðnum við, Varsjá í Póllandi. 

Flogið verður tvisvar í viku til Budapest, 
á miðvikudögum og sunnudögum, allt 
árið um kring. Haldið var upp á hina 
nýju flugleið á Keflavíkurflugvelli í gær 
og bauð Isavia farþegum upp á léttar 
veitingar í tilefni dagsins. 

Wizz Air er sem áður segir ungverskt 
flugfélag og stærsta lággjaldaflugvélagið 

í Mið- og Austur-Evrópu. Félagið hóf 
flug á milli Gdansk og Keflavíkurflug-
vallar í júní í fyrra, fyrst tvisvar í viku en 
fjölgaði ferðum fljótlega upp í þrjár. Nú 
bætist annar áfangastaðurinn við og sá 
þriðji, Varsjá, í maí. Það er því ljóst að 
félagið bindur miklar vonir við Ísland 
sem áfangastað. 

Nýr skólastjóri
Haraldur Axel Einarsson hefur verið 
ráðinn í starf skólastjóra Heiðarskóla

Íbúakosning 
kostaði þrjár 
milljónir
Á fundi bæjarráðs Reykjanes-

bæjar kom fram að kostnaður 
Reykjanesbæjar vegna íbúakosningar 
var kr. 3.033.928, - en þá er ótalinn 
kostnaður Þjóðskrár sem ekki féll á 
Reykjanesbæ. Nei við styrkbeiðni

Styrkveiting úr Húsafriðunarsjóði 
frá Minjastofnun Íslands árið 
2016 - Gamla búð 

Send var inn umsókn frá 
Reykjanesbæ vegna endurbyggingar 
Gömlu búðar en styrkur fékkst ekki.

Styðja rétt til sam-
búðar á stofnunum
Landssamtökin Þroskahjálp 

og Alþýðusamband Íslands 
styðja frumvarp um breytingu 

á lögum um aldraða sem felur í sér 
að hjónum og sambýlisfólki verði 
gefinn kostur á að vera í samvistum 
við maka sinn á hjúkrunarheimilum. 
Frumvarpinu er ætlað að tryggja 
öldruðum þennan rétt en hann er 
ekki tryggður nú. 

Því geta öldruð hjón eða sambýl-
isfólk þurft að slíta samvistum gegn 
vilja sínum þegar annað þeirra þarf 
að dveljast á stofnun fyrir aldraða. 

Fyrirkomulagið var gagnrýnt í 
Kastljósi í ársbyrjun 2013 í um-
fjölllun um aðstæður hjónanna 
Páls Bergþórssonar, fyrrverandi 
veðurstofustjóra, og Huldu Baldurs-
dóttur. Þau höfðu þá verið aðskilin 
frá því Hulda þurfti að fara á hjúkr-
unarheimili vegna veikinda. 

Gagnrýnin varð til þess að þáver-

andi velferðarráðherra og forstjóri 
Hrafnistu undirrituðu um vorið 
samning um tilraunaverkefni til 
tveggja ára. Verkefnið fól í sér að hjón 
gætu búið saman á hjúkrunarheimili 
Hrafnistu þótt einungis annað þeirra 
þyrfti þess af heilsufarsástæðum. Í 
greinargerð um frumvarpið kemur 
fram að tilraunaverkefnið hafi ekki 
gengið sem skyldi og að ýmsu sé að 
hyggja áður en réttur verði veittur 
til sambúðar á dvalar- og hjúkr-
unarheimilum hérlendis. Því er ætl-
aður aðlögunartími til 1. janúar 2018. 

Þroskahjálp segir í sinni umsögn 
að samtökin líti svo á að markmið 
frumvarpsins sé að tryggja betur 
virðingu stjórnvalda fyrir hjóna-
bandi, samböndum og fjölskyldu-
lífi aldraðs fólks og verja fyrir mis-
munun á grundvelli skertrar heilsu 
eða færni hvað þau mannréttindi 
varðar. 

Mynd: RÚV



VIÐ OPNUM Á NÝJUM STAÐ
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Aðalsafnaðarfundur 
Njarðvíkurkirkjusóknar

Aðalsafnaðarfundur verður haldinn sunnudaginn 
17. apríl í Njarðvíkurkirkju Innri Njarðvík kl 11:00  

(að lokinni Guðsþjónustu)
Venjuleg aðalfundarsörf.

Sóknarnefnd

Atvinnuleysi í janúar og febrúar
Á fundi hafnarstjórnar Reykjanes-

hafnar voru lagðar fram tölur 
frá Vinnumálastofnun um stöðuna á 
vinnumarkaði í janúar og febrúar 2016. 
Einnig var lagt fram yfirlit yfir þróun 
atvinnuleysis í Reykjanesbæ frá árinu 
2001 til 2016, viðmiðunarmánuðir 
janúar og febrúar, og yfirlit yfir þróun 
atvinnuleysis í Reykjanesbæ s.l. fimm 

ár eftir kyni, aldursbili, menntun, ríkis-
fangi, starfsgreinum og atvinnugreinum. 
Í Reykjanesbæ voru 295 einstaklingar á 
atvinnuleysisskrá í janúar og 278 í febr-
úar. Það fækkaði um 31 einstakling á at-
vinnuleysisskrá í janúar frá sama mánuði 
2015 og um 172 í febrúar. Heildarfjöldi 
skráðra atvinnulausra á Suðurnesjum 
öllum var 421 í janúar og 384 í febrúar. 

Færri fá framfærslustyrk
Á fundi Velferðarráðs Reykjanes-

bæjar kom fram. Í janúar 2016 
var greitt til framfærslu kr. 12.960.157, 
- Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna var 
116. Árið 2015 var í sama mánuði greitt 
kr. 19.710.118, - til framfærslu. Fjöldi 
einstaklinga/fjölskyldna var 182. 

Í febrúar 2016 var greitt til framfær-
slu kr. 14.705.026, - Fjöldi einstaklinga/
fjölskyldna var 128. Árið 2015 var í 
sama mánuði greitt kr. 18.854.075 til 
framfærslu. Fjöldi einstaklinga/fjöl-
skyldna var 183. 

Góður rekstrar-
árangur í Vogum
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í 

Vogum greinir frá því í pistli 
sínum að niðusrstaða árs-

reikningsins Sveitarfélagsins Voha sé 
mjög góð. 

Ársreikningur 2015 Ársreikningur 
sveitarfélagsins fyrir árið 2015 er til-
búinn og var hann lagður fram til fyrri 
umræðu í bæjarstjórn nú í vikunni. 
Síðari umræða um ársreikninginn 
verður á fundi bæjarstjórnar þann 27. 
apríl n.k. Óhætt er að segja að rekstr-
arniðurstaðan á síðasta ári hafi verið 
góð og mun betri en upphafleg fjár-
hagsáætlun gerði ráð fyrir. Rekstraraf-
gangur samstæðunnar (A og B hluti) 
var upphaflega áætlaður 8,3 m. kr. , 
en þegar upp var staðið er rekstraraf-
gangurinn tæpar 26 m. kr. Segja má 
að bæði tekjur og gjöld hafi hækkað, 
tekjurnar þó hlutfallslega meira en 
gjöldin. Hér getur margt komið til, m.a. 
fjölgun íbúa, breytt aldurssamsetning 
íbúa (hlutfallslega fleiri á vinnualdri 
en áður), almennar launahækkanir o. 
fl. Flest framlög Jöfnunarsjóðs sveitar-
félaga hækkuðu einnig, en þó lækkaði 
s. k. tekjujöfnunarframlag frá því sem 
áætlað var. Það er einnig ánægjuleg sú 
þróun að bæjarsjóður (A hluti) skilaði 
góðri rekstrarniðurstöðu, eða rúmum 
21 m. kr. Helstu kostnaðarhækkanir á 
árinu urðu vegna nýrra kjarasamninga, 
sem að hluta til voru afturvirkar. Kjara-

bætur reyndust almennt meiri en höfðu 
verið áætlaðar, og því fóru þessu liðir 
fram úr áætlun. Á hinn bóginn hefur 
tekist að halda þróun annars kostnaðar 
í góðu horfi, og er sá liður árið 2015 
rúmum 20 m. kr. lægri en árið 2014. 
Sveitarfélagið uppfyllir öll skilyrði fjár-
málareglna sveitarstjórnarlaganna sem 
m.a. kveða á um hallalausan rekstur 
á hverju þriggja ára tímabili og að 
skuldir sveitarfélagsins séu ekki hærri 
en 150% af árlegum tekjum. Skulda-
hlutfall Sveitarfélagsins Voga er vel 
innan þessara marka, eða um 63% af 
tekjum. Þrátt fyrir þennan góða rekstr-
arárangur er mikilvægt að standa áfram 
vörð um reksturinn, því þrátt fyrir allt 
er svigrúmið til framkvæmda og til að 
mæta óvæntum útgjöldum ekki mikið. 
Það mikilvægasta er þó að reksturinn 
er réttu megin við strikið og sveitar-
félaginu tekst með því móti að veita 
íbúum sínum áfram góða þjónustu

Eindagi er óbreyttur
Blaðið Reykjanes hefur verið beðið um að óska eftir svari við eftirfarandi. 

- Hvers vegna fá gjaldendur ekki inn-
heimtuseðla sína í hendurnar fyrr en 
eftir mánaðamót? 

Svar Júlíusar Jónssonar forstjóra HS 
veitna er: 

„Það er rétt að skýra forsendur 
þessara breytinga. Eitt af því sem mest 
hefur verið kvartað yfir gegnum tíðina 
er að reikningar séu illskiljanlegir, það 
er verið að áætla notkun, draga síðan 
frá fyrri áætlanir o. s. fr. svo úr verður 
flækja sem hefur truflað marga. Fyr-
irtækið hefur nú ákveðið að skipta út 
mælum og setja inn mæla sem skila 
álestrinum beint gegnum netið og er 
gert ráð fyrir að eftir 5 – 6 ár verði allir 
mælar þeirrar gerðar en þeir eru í heild 
á bilinu 44 – 45.000. Þá verður óþarfi að 
lesa af á staðnum og áætlanir óþarfar 
og eru þegar komnar þúsundir slíkra 
mæla í rekstur og fjölgar óðum. Þegar 
alltaf þurfti að áætla þá var miðað við 
að lesa af síðari hluta mánaðar og áætla 
síðan það sem á vantaði til mánaðar-
móta. Það eru hinsvegar úrelt vinnu-
brögð þegar álesturinn liggur fyrir og 
þá unnt að reikningsfæra raunnotkun 
hvers mánaðar í stað áætlana. Af þessu 
leiddi hinsvegar að það þarf að bíða 
fram yfir mánaðarmót eftir rauntölum, 
þær eru eðli máls samkvæmt ekki 

klárar fyrr og þá seinkar reikninga-
gerðinni samsvarandi. Þetta er því val 
um nákvæmni reikninga (þegar búið er 
að skipta um mæli) í stað þess að senda 
þá fyrr, það er ekki verið að breyta 
eindaga. Það sem þá er reikningsfært 
er/verður raunnotkun liðins mánaðar 
og viðskiptavinir fá þá reikninginn á 
bilinu 6 – 8 núverandi mánaðar og hafa 
þá yfirleitt 10 – 11 daga til að greiða. 
Það sem þá er verið að greiða er fyrir 
þjónustu sem veitt var á tímabilinu ca. 
18 – 50 dögum fyrir eindaga. 

Ég ítreka því að eina ástæða þessarar 
breytingar er að reikningsfærð verði 

raunnotkun í stað áætlana sem reyndar 
hefur þann ókost að reikningar eru 
sendir síðar. Eindagi er hinsvegar 
óbreyttur og vonast HS Veitur eftir 
skilningi á þessum ástæðum fyrir 
breytingunni. Það sem síðan hefur 
verið breytt er að tímabil þar til send 
er áminning, hafi ekki verið greitt á 
eindaga, hefur verið stytt til samræmis 
við það sem almennt er viðhaft þannig 
að slík áminning kemur framvegis í 
upphafi næsta mánaðar. 

Ég vona að tekist hafi að út-
skýra forsendur HS Veitna fyrir 
breytingunum“. 

Spurt um kalda vatnið
Reykjanes var beðið að spyrjast fyrir 

um það hvers vegna væri ekki 
miðað við notkun á kalda vatninu, en 
þess í stað gjald miðað við fasteignamat 
íbúða. Vatnsgladið er innheimt án tillits 
til notkunar. Kjartan Már Kjartansson, 
bæjarstjóri Reykjanesbæjar svaraði: 

„Í þessu eins og mörgu öðru er farið 
eftir lögum“. 

2004 nr. 32 7. maí
6. gr. Vatnsgjald. 
Heimilt er að heimta vatnsgjald af 

öllum fasteignum er vatns geta notið 
og má gjaldið nema allt að 0,5 hund-
raðshlutum af fasteignamati. Í þeim 
tilvikum þegar matsverð fasteignar 

liggur ekki fyrir við álagningu vatns-
gjalds, en fasteign getur þó notið vatns 
frá vatnsveitu, er heimilt að ákveða 
upphæð vatnsgjalds með hliðsjón af 
áætluðu fasteignamati fullfrágenginnar 
eignarinnar, og ber þá að taka mið af 
fasteignamati sambærilegra fasteigna 
í sveitarfélaginu. 

Í gjaldskrá er heimilt að ákveða há-
mark og lágmark vatnsgjalds miðað við 
rúmmál húseigna. Enn fremur er heim-
ilt að miða vatnsgjaldið við fast gjald 
auk álags vegna stærðar fasteignar og/
eða notkunar samkvæmt mæli. Álagn-
ing skv. 1. og 2. málsl. skal þó aldrei 
vera hærri en segir í 1. mgr. 

Heimilt er að innheimta vatnsgjald 
með fasteignaskatti. Skulu þá gjald-
dagar vatnsgjalds vera þeir sömu 
og sveitarstjórn ákveður fyrir fast-
eignaskatt og skal innheimtu vatns-
gjalds hagað á sama hátt og innheimtu 
fasteignaskatts. 

Ármann Eydal Albertsson
Ármann Eydal Albertsson 

fæddist á Selá á Skaga 8. júní 
1929. Hann lést árið 2004Ármann 
ólst upp í sveitinni, fyrst á Selá og 
síðan á Reykjum á Reykjaströnd. 
Sumarið 1933 fluttu þau að Keldu-
landi. 

Ármann gekk í farskóla í Skaga-
hreppi og var veturinn 1946-1948 á 
Reykjaskóla í Hrútafirði. Sótti mót-
ornámskeið Fiskifélagsins á Akur-
eyri 1949 og tók síðar sveinspróf í 
vélvirkjun. Tólf ára gamall var hann 
farinn að ganga til rjúpna í fjallinu 
ofan við bæinn með haglabyssu. 
Þrettán ára fór hann að róa á trillu 
með Ernst Berndsen á Skagaströnd. 
Átján ára keypti hann sér vörubíl og 
var með hann í ýmsum verkefnum í 
vegagerð o. fl. 

Þá var atvinnuleysi á Skagaströnd 
- Ármann fluttist til Akraness, svo 
í Garðinn. Var lengst af vélstjóri á 
bátum á vetrarvertíð, allmörg sumur 
á síldarvertíð og starfaði einnig í vél-
smiðjum á Suðurnesjum, nokkur 
sumur á verkstæði hjá Kaupfélagi 

Hvammsfjarðar í Búðardal. Síðustu 
starfsárin var hann starfsmaður hjá 
tækjaviðhaldsdeild Varnarliðsins á 
Keflavíkurflugvelli. 

Í minngargreinum má m.a. lesa: 
„Í Garðinum þar sem hann bjó 
megnið af ævinni var hann virtur af 
samferðafólki sínu. Hann var reglu-
maður á vín og tóbak en alltaf léttur 
þó hann væri með fólki sem hafði 
vín um hönd. 

Hann var duglegur bílstjóri og lét 
sig ekki muna um að keyra lands-
hornanna á milli. Hann var einstak-
lega góður við Siggu sína og þau áttu 
góðar stundir saman. Hann Ármann 
hafði þó nokkuð oft þurft að fara inná 
spítala vegna ýmissa áfalla en gerði 
lítið úr því - hann kvartaði aldrei“. 

„Ármann Eydal er farinn og skilur 
eftir sig stórt skarð. Útgeislun hans 
var þannig að manni fannst einhvern 
veginn að hann yrði alltaf til, eins-
konar klettur. Hann var ekki einungis 
stór og mikill á velli, heldur hafði 
hann einnig að geyma stóran og 
sterkan persónuleika. Leiftrandi 

frásagnargáfan var slík að hversdags-
legustu atburðir urðu að skemmtileg-
ustu ævintýrum í hans meðförum. 
Ármann hafði mjög ákveðnar 
skoðanir á mönnum og málefnum 
og var ávallt óhræddur við að láta 
þær flakka umbúðalaust. Hann gat 
verið hrjúfur á yfirborðinu en undir 
því glitti oft í tilfinninganæman og 
elskulegan mann sem mátti ekkert 
aumt sjá“. 

Merkir Suðurnesjamenn



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.



- snjallar lausnir

Borgartún 26, 105 Reykjavík  &  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri 
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*
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Netabátarnir 
fiskuðu mjög vel
Ansi góður marsmánuður kominn á 
enda og var nóg um að vera í t.d Sand-
gerði og Grindavík.  Mjög margir bátar 
komu þangað sem ekki eru heimabátar 
og í Sandgerði var mjög mikið um 
handfærabáta sem voru að landa þar 
og fiskuðu þeir allir mjög vel.  

Netabátarnir fiskuðu mjög vel og 
voru flestir með mjög fáar trossur í sjó 
enda svo til allur faxaflóinn og svæðin 
hérna í kring fullur af þorski.  Þórsnes 
SH landaði nokkrum sinnum í Sand-
gerði eða samtals 172 tonnum af 394 
tonna heildarafla.  Erling KE var með 
288 tonn í 14, Steini Sigvalda GK 163 
tn í 24, Maron GK 148 tn í 23, Gunnar 
Hámundarsson GK 143 tn í 20, Gríms-
nes GK 120 tonn í 18, Keilir SI 106 tn í 
24, Askur GK 115 tn í 24, Bryndís KE 
47 tní 21 og Sunna Líf KE 71 tn í 18.

Núna í apríl þá hefur Saxhamar 
SH komið til Sandgerðis að landa 
og hefur landað þar 52 tonnum í 2 
róðrum.  Erling KE 44 tonní 5, Gunnar 
Hámundarsson GK 25 tn í 5, Steini 
Sigvalda GK 16 tní 5, Maron GK 14 
tn í 4, Bryndís KE 14 tní 3 og Sæljós 
GK 8 tn í 1.  

Hjá dragnótabátunum þá varð Örn 
GK hæstur með 268 tn í 16 og var bát-
urinn næst aflahæstur í mars á eftir 
Hásteini ÁR sem var með 319 tonní 
15.  Reyndar er búið að selja Örn GK 
enn hann verður afhentur Stakkavík í 

Grindavík 1.september næstkomandi.  
Aðrir bátar voru t.d Sigurfari GK með 
177 tn í 13, Arnþór GK 166 tn í 13, 
Siggi Bjarna GK 162 tn í 12, Benni 
Sæm GK 156 tn í 12, Aðalbjörg RE 
144 tn í 16, Svanur KE 60 tn í 10, Njáll 
RE 45 tní 6.

Núna í apríl þá hefur Siggi Bjarna 
GK landað 25 tn í 2, Örn GK 22 tn í 
3, Arnþór GK 14 tn í 2 og Benni Sæm 
GK 13 tní 1,

Hjá línubátunum þá varð Sighvatur 
GK með 528 tonn í 7 róðrum og varð 
aflahæstur allra línubáta á landinu í 
mars.  Jóhanna Gísladóttir GK 467 tní 
4 og mest 145 tonn.  Páll Jónsson GK 
417 tn í 5, Hrafn GK 351 tní 4, Tómas 
Þorvaldsson GK 330 tní 4, Kristín GK 
306 tní 4, Sturla GK 293 tní 3,

Af minni línubátunum þá var Gull-
toppur GK með 165 tní 20 landað á 
Siglufirði.  Hafdís SU 144 tní 18 í Sand-
gerði.  Gísli Súrsson GK 143 tn í 16, 
Auður Vésteins SU 134 tní 16, Von 
GK 91 tn í 14 og mest 16, 1 tonn sem 
er fullfermi hjá Von GK sem er ekki 
nema 15 tonna bátur.  Dúddi Gísla GK 
73 tní 11, Dóri GK 72 tn í 11 og mest 
15 tonn.  Katrín GK 69 tní 12, Andey 
GK 62 tn í 12.

Eins og kom fram að ofan þá voru 
margir bátar sem ekki eru heimabátar 
að landa, og skulum nokkrir skoðaðir.  
Bíldsey SH landaði í Sandgerði 63 tn í 

8 og að auki 19 tní 3 núna í apríl.  Gull-
hólmi SH landaði líka í Sandgerði 42 
tn í 2 og í apríl 31 tn í 2.  Særif SH var 
með 30 tn í 3 í Sandgerði og 4,5 tonn í 
Grindavík.  Í apríl 27 tn í 2 í Grindavík 
og 9 tonn í Sandgerði.  Faxaborg SH 
45 tní 2 í Grindavík.  Og að lokum 
Stakkhamar SH kom með 15 tonn í 
einni löndun til Sandgerðis.  

27 handfærabátar lönduðu afla í 
Sandgerði og nokkrir þeirra komust 
yfir 20 tonnin í mars.  t.d Hringur GK 
með 21,9 tonn, Garri BA 23,8 tonn en 
Garri BA varð aflahæstur allra hand-
færabáta í mars á landinu.  Sæstjarnan 
BA 21 tonn.  Að auki þá var Líf GK 
með 19 tonn, Brynjar KE 18,8 tonn, 
Fagravík GK 15,8 tonn og Sella GK 
15,5 tonn.

Í Njarðvík þá landaði Drífa GK 45 
tn í 5 róðrum af sæbjúgu og mest 19,4 
tonn sem er nú ansi stór róður.   

Gísli R.

Aflafréttir

Hvatningarverðlaunin til umræðu
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar fór fræðslustjóri fór yfir 
markmið og ferli við veitingu Hvatn-
ingarverðlaunanna. 

Auglýsa þarf fljótlega eftir tilnefn-
ingum og hvetja foreldrafélög/foreldra 

til að tilnefna metnaðarfull verkefni 
sem verið er að vinna í öllum skólum 
og einstaklinga sem eru að vinna eft-
irtektarvert starf í skólunum. 

Fræðslusvið útbýr form fyrir til-
nefningar. 

Stóru-Vogaskóli í úrslit
Keppnislið Stóru-Vogaskóla í 

Skólahreysti er komið í úrslit 
keppninnar, í fyrsta skipti sem 

lið skólans nær þessum áfanga. Alls var 
keppt í 10 riðlum á landsvísu, en okkar 
lið náði öðru sæti í sínum riðli. Auk 
sigurvegaranna í hverjum riðli komast 

tvö efstu liðin áfarm af þeim sem lentu 
í öðru sæti í sínum riðli. Lið Stóru-
-Vogaskóla lenti í efsta sæti þessara 
liða, með 43,5 stig. 

Úrslitin verða 20. apríl í Laugar-
dagshöll og verða í beinni útsendingu 
á RÚV. 

Sexting og 
hrelliklám
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar, sem haldin var í byrjun 
mánaðar kom fram að FFGÍR 
(Foreldrafélag grunnskólanna í 
Reykjanesbæ)stendur fyrir fræðslu um 
sexting og hrelliklám og er hún í boði 
fyrir alla grunnskóla. Undirgöng undir Reykjanesbraut 

Sviðsstjóri Umhverfis-og 
skipulagsráðs Reykjanesbæjar 

fór yfir hugmyndir um undirgöng 
undir Reykjanesbraut á fundi 
ráðsins. Vonir standa til þess að 
framkvæmdir við undirgöng fyrir 
gangandi vegfarendur með tengingu 

Ásbrúar við þjónustusvæði við Fitjar 
ljúki á þessu ári. Umhverfis- og 
skipulagsráð fagnar þessum áfanga 
og þakkar starfsmönnum sviðsins 
og sviðsstjóra fyrir góða framgöngu 
í þessu mikilvæga umferðaröryggis-
verkefni. 

Vilja afhenda Garðinum  
Garðvang endurgjaldslaust
Bæjarstjórn Voga samþykkti fyrir 

stuttu tillögu þess efnis að fela 
fulltrúa sveitarfélagsins í stjórn DS 
(Dvalarheimila aldraðra á Suðurnesjum) 
að leggja á næsta stjórnarfundi að 
stjórnin samþykki að afhenda Sveitar-
félaginu Garði húsnæði Garðvangs, 
endurgjaldslaust. Garðvangur hýsti 
áður hjúkrunarheimili, en var lokað í 
kjölfar þess að nýtt hjúkrunarheimili 

tók til starfa á Nesvöllum í Reykjanesbæ. 
Húsnæðið hefur staðið autt síðan þá, en 
aðildarsveitarfélög DS þurfa að standa 
straum af rekstrarkostnaði fasteignar-
innar. Fram hefur komið að bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Garðs hefur ekki ljáð 
máls á því að breyta deiliskipulagi á þeim 
reit sem húsið stendur á, að óbreyttu er 
því einungis heimiluð opinber starfsemi 
í húsnæðinu. 

Vilja ekki þyrlupall
Umhverfis-og skipulagsráð 

Reykjanesbæjar tók fyrir eftir-
farandi erindi. „Þyrlupallur á lóð við 
Byggðasafnið, ósk um viðræður við 
Reykjanesbæ 

Hótel Keflavík óskar eftir viðræðum 
við Reykjanesbæ um möguleika þess 
að setja niður þyrlupall á lóðinni við 

Byggðasafnið á Vatnsnesi eða nágrenni 
þess. USK-ráð telur að ekki sé landrými 
fyrir þyrlupall á þessu svæði, auk þess 
eru þarna íbúðar- og atvinnuhúsnæði 
allt um kring. Íbúar og starfsfólk yrði 
fyrir miklu áreiti vegna hávaðameng-
unar og slysahættu. Erindinu því 
synjað“. 

Vilja samstarf við ASÍ
Á fundi bæjarráðs Voga var tekin 

fyrir tillaga D-listans um að 
leitað verði samstarfs við ASÍ og 
aðilarfélög þess um uppbyggingu 
leiguhúsnæðis, dags. 31.03.2016. 
Með erindinu fylgir forsetabréf ASÍ 

um málið ásamt útskrift af frétt um 
mál þessu tengt. 

Bæjarráð felur bæjarstjóra að afla 
nánari upplýsinga um þá möguleika 
sem felast í samstarfi við ASÍ um 
málefnið. 

Hótel í Útgarði
Bæjarstjórn Garðs samþykkti á síð-

asta fundi sínum leyfi fyrir hót-
elbyggingu í Útgarði. Hótelið verður 
með 42 herbergi. 
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ÁRA
Húsasmiðjan fagnar
60 ára afmæli

Broil King Royal 320
3 ryðfríir brennarar: 8,8 kW/h 
Grillgrind úr pottjárni
Grillflötur: 38 x 67 cm
3000604

49.990kr
59.990

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ
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Háþrýstidæla Nilfisk
105 bör, 440 l/klst
5254249

12.995kr

16.595

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

21%
afsláttur

34.900kr
Author Bello 16”
Reiðhjól 16” ál 6061 grind. 
Tektro bremsur 855. 
3901304

Author Trophy 26”
19” Grind úr álblöndu 6061. 
Skipting 18 gírar Shimano Revoshift.
3901306

39.900kr

EVRÓPSKT GÆÐAMERKI - 
NÝ SENDING AF HJÓLUM Í REYKJANESBÆ

Sjáðu öll 
tilboðin í 

Húsasmiðju-

blaðinu

1.399kr

Útsæði 5 kg

Gasgrill Outback
Outback gasgrill, 
2ja brennara. með hliðaborði.Grillflötur: 
50x36 cm með tvískiptum brennara
3000225

Gasgrill Weber
Weber Q2200. Meðfærilegt gasgrill á 
fótum, Grillflötur: 39 x 54 cm, ryðfrír 
brennari 3,51 kW/h.
3000378

59.990kr

Monarch 320
8.8Kw- 3 Ryðfrír "Dual Tube" brennarar, 
grill grind úr pottjárni,              
3000603

19.120kr
23.900

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

55.900kr
69.900

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Mold 45 ltr
10333653

799kr

1999
Grasfræ
10205053

1.499kr

2.490 kr

Sýpris ca. 100 cm

GRILL

MIKIÐ ÚRVAL!

1.490kr

1.790

Garðvörurnar 
eru komnar í  
Húsasmiðjuna 
Reykjanesbæ

Í REYKJANESBÆ
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Gdansk í Póllandi er 
heillandi og falleg borg 
með merkilega sögu
Söguferðir buðu upp á páskaferð 

til Gdansk í Póllandi. Borgin er 
alveg sérstaklega skemmtileg 

að sækja heim. Hér er sagna á hverju 
strái. Í seinni heimstyrjöldinni var 
gamli bærinn gjörsamlega jafnaður 
við jörðu. Borgin var byggð upp aftur 
nákvæmlega eins og hún var. Það hefur 
tekist með afbrigðum vel. Verðlag er 
mjög hagstætt og því verður svona ferð 
á hagstæðu verði þegar upp er staðið. 
Það kostar lítið að borða flottan mat. 
Hóteliðm sem við bjuggum á var með 
því besta sem gerist. Eins og nafn ferða-
skrifstofunnar bendir til er sögunni 

fléttað vel inn í ferðina. Þorleifur 
Friðriksson fararstjóri þekkir mjög 
vel til á þessum slóðum og fræddi 
okkur vel um einstaka sögu á þessum 
slóðum. Nú er boðið upp á beint flug til 
Gdansk tvisvar í viku. Það er flugfélagið 
WissAir sem flýgur. 

Hrikaleg saga fangabúða 
Staður nefnist Stutthof í Póllandi 

þar sem reknar voru fanga-
búðir Nasista á stríðsárunum 

1939-1945. Það er áhrifaríkt að skoða 
svona stað. Að hugsa sér hversu mann-
vonskan og illskan getur verið mikil. 
Þarna var að sjá gasklefann þar sem 
fólki var safnað saman og það drepið 
í þúsundatali. Það fer hrollur um 
mann að koma á svona stað og kynn-
ast þessari ömurlegu sögu, þar sem 
saklaust fólk var pínt og drepið. Verst 
af öllu er að þetta skuli enn vera til í 
heiminum. 

Úlfsgreni Hitlers
Úlfsgrenis Adolfs Hitler austur 

í Masúríu, skammt frá landa-
mærum Póllands og Kalin-

ingrad var skoðað. Þessi dagur var 
langur, strangur og gefandi ríflega 400 
km keyrsla um kræklóta götuslóða 
Masúríu. Tókum krók og bættum 
við öðrum algjörlega einstökum 

stað úr sögu 20. aldar, Mauerwald, 
aðalstjórnstöð þýsksa hersins meðan 
stríðið á ausuturvígstöðvunum stóð 
yfir. Úlfsgrenið reyndu menn að 
sprengja í tvígang, þótt það standi 
ótrúlega heilt eftir, enda engin smá-
smíð. Mauerwald stendur eins og það 
var þegar það var yfirgefið. 
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Kasjúpar ein af örþjóðum Evrópu
Í ferðinni var farið í heimsókn á 

skemmtilegt svæði. Kasjúbar 
eru ein af mörgum örþjóðum 

Evrópu, en flestar þessara örþjóða 
kannast Íslendingar ekki við og hafa 
jafnvel aldrei heyrt um, „sagði Þor-
leifur fararstjóri.“Partur af Póllandi 
er kenndur við Kasjúba og eru þeir 
einkum búsettir í þorpum í nágrenni 
Gdansk, þar sem þeir hafa varðveitt 
menningu sína og sérstaka tungu.“

Þorleifur segir fyrstu rituðu heim-
ildir um Kasjúba frá 13. öld: “Allt til 
ársins 1720 kallaði Svíakonungur 
sig meðal annars hertogann af 
Kasjúbíu en saga Íslands og Kasjúba 
tengist gegnum fyrrnefndan Eirík 
af Pommern,“ segir Þorleifur.“Þetta 
er merkileg þjóð fyrir margar sakir, 
en hefur átt undir högg að sækja 
í gegnum söguna. Í dag er áætlað 
að um fimmtíu þúsund manns tali 
kasjúbísku, en það gildir um Kasjúba, 
eins og flestar evrópskar örþjóðir 
sem ekki eiga sér ríki, að vafi leikur á 
hversu margir þeir eru í raun og veru, 
en flestar áætlanir gera ráð fyrir að 
þeir séu um þrjú hundruð þúsund.“

Í aldanna rás hafa Kasjúbar skapað 
sér orðstír sem afbragðs veiðimenn og 
sjómenn og frjálsir smábændur, ekki 
ósvipað Íslendingum.“Kasjúbar hafa 
allajafnan verið friðsamir, en þó lá 
við uppreisn þegar Evrópusambandið 
vildi banna þeim notkun neftóbaks. 
Á endanum fékkst þó sérstök undan-
þága fyrir Kasjúba, sem eru ákaflega 
stoltir af þessum sið sínum og halda 
upp á skemmtileg tóbakshornin. “

Pólska búðin Mini Market
Við Hringbraut í Keflavík er 

verslun sem nefnist Mini 
Market. Verslunin sérhæfir sig 

í pólskum vörum. Mini market hefur 
verið starfandi í 8 eða 9 ár. Nú hyggur 
verslunin á flutning í mun stærra hús-
næði, því eigendur hafa fest6 kuap á 
Verkalýðshúsinu við Hafnargötu. Þar 
verður hægt að bjóða upp á mun meira 
úrval Reykjanes leit við í Mini market 
einn daginn og hitti Michax, en hann 
sagðis vera búinn að vinna í versluninni 
í 6 ár. Hann sagði að það væru bæði 
Pólverjar og Íslendingar sem versluðu 
ásamt fólki frá öðrum löndum.

Ætla að vera 
áfram á Íslandi
Á síðustu árum hefur mikið af 

erlendu fólki flutt til Íslands. 
Flestir koma til að vinna því 

á sínum tíma í öllu góðærinu vantaði 
mikið vinnuafl. Eftir hrunið dróg úr 
atvinnumöguleikum hér á Íslandi en 
nú er aftur runninn upp sá tími að 
vinnuafl vantar til landsins. 

Flestir sem hingað hafa komið eru 
frá Póllandi. Margir hafa sest hér að 
og una sínum hag ágætlega. Pólverjar 
eru duglegt fólk, sem hefur lagt mikið 
af mörkum til að efla atvinnulífið hér. 
Reykjanes hitti nýlega fjölskyldu sem 
búsett er í Keflavík. 

Marcin Kozlowski heitir fjöl-
skyldufaðirinn. Hann segist hafa komið 
til Íslands þann 13. júní 2006 og hafi 
þá ekki talað eitt einasta orð í íslensku 
eða ensku. Nú talar Marcin ágætis 
íslensku. Hann sagðist koma frá 35 
þúsund manna bæ í Póllandi, Konskie. 

Marcin segist hafa byrjað að 
vinna í fiskverkuninni Háteigi í 
Garði. Konan kom svo til Íslands sjö 
mánuðum seinna. Anna kona hans 
vinnur á Nesvöllum. 

Hvers vegna ákvaðsu að koma til 
Íslands? Marcin segir að hér hafi 
verið hægt að vinna fyrir meiri pen-
ingum, og svo langaði mig að prófa 
eitthvað nýtt. 

Nú vinnur Marcin hjá Sigurði 
Ingvarssyni, rafverktaka og segist 
una sínum hag vel og vera ánægður 
í starfi. 

Það kom fram í viðtalinu að bæði 
foreldrar og tengdaforeldrar væru 
búsett hér í Keflavík. Marcin er 
orðinn íslenskur ríisborgarai. Hann 
sagði að fjölskyldan ætlaði að verða 
áfram hér á Íslandi. 

Börnin Kacper er í 1. bekk í Heiðar-
skóla og Zusanna er á leikskóla.

Hér hófst seinni 
heimsstyrjöldin
Í Westerpltte í Póllandi hófst seinni 

heimstyrjöldin þann 1. septem-
ber 1939. Þjóðverjar hleyptu þá af 

fyrstu skotunum og þar með hófst stríð 
sem stóð allt til 1945 með gífurlegu 
mannfalli.
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Skólagarðar/matjurtagarðar 
starfræktir í sumar 
Vinnuskóli Grindavíkur mun 

starfrækja skóla- og matjurtar-
garða sumarið 2016. Þar gefst 
bæjarbúum kostur á að leigja sér 
matjurtargarð gegn vægu gjaldi. 
Unnið er að skipulagi en matjurtar-
garðurinn verður í reit í eigu bæjarins 
við Bakkalág, suðvestan megin við 

Stakkavík. Landið er talið henta vel 
undir matjurtargarða og er í nálægð 
við bæ og vatn. 

Fyrirkomulagið verður nánar 
auglýst þegar nær dregur. Grinda-
víkurbær bauð síðast upp á skóla- 
og matjurtargarða sumarið 2011. 
(Heimasíða Grindavíkur)

Norrænt samstarf 
gegn hryðjuverkum
Viku eftir að hræðileg hryðju-

verk voru framin í Brussel 
voru fulltrúar norrænna 

borga samankomnir í Malmö í Sví-
þjóð til að koma í veg fyrir að slíkir 
atburðir geti gerst á Norðurlöndum. 
Samstarfsnetið „Nordic Safe Cities“ 
var stofnað af samstarfsráðherrum 
Norðurlanda sem bein viðbrögð við 
þeim hryðjuverkum sem framin hafa 
verið í Evrópu á síðustu árum. 

Þetta samstarfsnet borga var 
myndað að frumkvæði samstarfs-
ráðherra Norðurlanda og markmið 
þess er að koma í veg fyrir útbreiðslu 
öfgastefnu í borgum okkar með því 
að stuðla að öryggi í nærsamfélögum. 

„Þau viðurstyggilegu hryðjuverk 
sem við höfum orðið vitni að á Norð-
urlöndum, í Evrópu og öðrum heims-
hlutum fela í sér ógn við lýðræðið 
og valda sundrungu og klofningi í 
samfélögum okkar. Það er mikil-
vægt að við bregðumst við með að-
gerðum sem vernda og efla fjölræði, 
jafnrétti og lýðræði í samfélögum 
okkar. Nordic Safe Cities er nýr og 
gagnlegur vettvangur til að skipta 
á reynslu, bestu starfsaðferðum og 
þekkingu þvert á landamæri,“ segir 
Kristina Persson, samstarfsráðherra 
Norðurlanda í Svíþjóð. 

Nærsamfélagið  
gegnir lykilhlutverki
Fulltrúar borganna funduðu í fyrsta 
sinn í Malmö 29. -30. mars 2016. 

„Þau hræðilegu ofbeldisverk sem 
framin voru í Brussel voru unnin af 
einstaklingum sem höfðu búið um 
langt skeið í Belgíu án þess að þeim 
fyndust þeir vera hluti af samfélaginu 
í landinu sem þeir bjuggu í. Það er 
lykilatriði að fá nærsamfélagið, stað-

bundin yfirvöld og borgaralegt sam-
félag til að taka höndum í því skyni 
að koma í veg fyrir jöðrun, ” segir 
Persson. 

„Þau viðurstyggilegu hryðjuverk 
sem við höfum orðið vitni að á Norð-
urlöndum, í Evrópu og öðrum heims-
hlutum fela í sér ógn við lýðræðið og 
valda sundrungu og klofningi í sam-
félögum okkar. Það er mikilvægt að 
við bregðumst við með aðgerðum sem 
vernda og efla fjölræðið, jafnréttið og 
lýðræðið í samfélögum okkar. 

Fjölþjóðlegt samstarf
Borgirnar sem taka þátt í Nordic Safe 
Cities eru hluti af áætlun í umsjón 
Norrænu ráðherranefndarinnar. 
Hugmyndin er að borgirnar noti 
samstarfsnetið til að móta aðgerðir á 
ákveðnum sviðum, vinna að sameig-
inlegum viðfangsefnum og sækja sér 
þekkingu og hugmyndir frá vísinda-
mönnum, sérfræðingum, borgaralegu 
samfélagi og vinnufélögum þvert á 
landamæri. 

„Pólitískar aðgerðir og samstarf 
þvert á landamærin er lykilatriði í 
baráttunni gegn hryðjuverkum. Það 
er ekki síst mikilvægt að berjast gegn 
félagslegri útskúfun og að einhverjir 
verði utanveltu, því þannig þrífast 
öfgaskoðanir best,“ segir Persson og 
leggur áherslu á að gott nærsamfélag 
sé lykillinn að árangri. 

Nordic Safe Cities
Samstarfsnetið Nordic Safe Cities 
ætlar að búa til og senda frá sér hand-
bók sem meðal annars inniheldur 
framtíðarsýn fyrir baráttuna gegn 
útbreiðslu öfgastefnu, aðgerðir sem 
grípa á til í borgunum og skýra stefnu 
fyrir árið 2017.

Kristina persson, ráðherra stefnumótunar, framtíðarmála og norrænt sam-
starfs, hélt lokaræðuna á ráðstefnunni Nordic Safe Cities í Malmö 30. mars 
2016.  Mynd: Piet Simonsen

Hvaða 
leið ætlar 
Reykjanes-
bær að 
fara
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar var ræyy um hvaða 
leiðir ætlar RNB að fara að því að 
undirbúa nemendur og kennara 
fyrir PISA könnun 2017. 

Fræðslustjóri svaraði fyrirspurn 
um undirbúning fyrir næstu PISA 
könnun, á vorönn skólaársins 2017-
2018. 

Skólarnir hafa allir gert að-
gerðaáætlun vegna undirbúnings-
ins. Fræðslustjóri gerði grein fyrir 
svörum skólastjóra um áhersluat-
riði í skólunum. 

Fræðslusviðið er að vinna að 
gerð lestrarstefnu sveitarfélagsins 
með starfsfólki leik- og grunnskóla. 
Gyða M. Arnmundsdóttir, deildar-
stjóri sérfræðiþjónustu, leiðir það 
starf.

Úthlutun úr menningar-
sjóði Reykjanesbæjar 2016 
Úthlutað var úr Menningarsjóði 

Reykjanesbæjar kr. 4.900.000 í ár. 
Ráðið leggur til að gerður verði þjón-
ustusamningur við eftirfarandi félög 
og þau fái þessa upphæð: 

Bryn Ballett akademían kr. 300.000

Danskompaní kr. 300.000

Eldey kr. 150.000

Faxi kr. 150.000

Félag harmonikuunnenda kr. 150.000

Karlakór Keflavíkur kr. 400.000

Kór Keflavíkurkirkju kr. 300.000

Kvennakór Suðurnesja kr. 400.000

Leikfélag Keflavíkur kr. 500.000

Ljósop kr. 150.000
Félag myndlistarmanna kr. 450.000
Norðuróp kr. 350.000
Norræna félagið kr. 100.000
Sönghópur Suðurnesja kr. 150.000
Tónlistarfélag Reykjanesbæjar  
kr. 300.000
Ráðið leggur einnig til að eftirtalin 
verkefni verði styrkt:

Söngvaskáld á Suðurnesjum kr. 100.000
Sálumessa kr. 150.000
Harry Potter kr. 100.000
Heima í gamla bænum kr. 250.000
Gargandi gleði kr. 150.000



Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig hönnuð að hún viðheldur 
ferskleika matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol
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Þú færð fermingar- 
gjöfina hjá okkur
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„Magnaður og ógn
vekjandi sálfræðitryllir.“
Sunday Mirror

„Höfundur í heimsklassa.“
Crimezone.nl

... um sterkar konur, 
æsi leg ráða brugg 
og ástarævintýri.

„Mjög vel skrifuð, 
blæbrigðarík 
og flott saga, 

krydduð krassandi 
erótík og ástarþrá.“

Litteraturmagazinet

„LESIÐ! LESIÐ! LESIÐ!“
Cosmopolitan

KONUNGLEG SKEMMTUN

„Fáránlega skemmtileg og snjöll ... 
Dásamleg lítil bók. Lesið hana. “
Þorgeir Tryggvason, gagnrýnandi Kiljunnar 

„Ótrúlega hríf andi 
skáldsaga. Glæpa
saga en samt ekki. 
Hún býður upp á 
svo miklu meira 

— dýpt, boðskap og 
söguþráð sem lætur 
engan ósnortinn.“
Vestmanlands Läns Tidning
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Fulltrúar ungmenna-
ráðs á ráðstefnu
Tveir fulltrúar ungmennaráðs 

Garðs, þeir Bergsteinn Örn 
Ólafsson og Helgi Líndal Elíasson 

ásamt íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, sóttu í 
vikunni ráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði, 
sem fram fór dagana 16. - 18. mars á hótel 
Selfossi, en undirtitill ráðstefnunar var 
Niður með grímuna-geðheilbrigði ungs 
fólks. 

UMFÍ (link is external)stendur að 
ráðstefnunni og er ráðstefnan er skipu-
lögð af ungmennum úr ungmennraráði 
UMFÍ sem stýra einnig ráðstefnunni, 
undir dyggri stjórn starfsmanna UMFÍ. 
Fulltrúar ungmennaráða vítt og breitt um 
landið sækja ráðstefnuna og fylgja stífri 
dagskrá(link is external) í tvo sólarhringa. 

Steinunn Anna Sigurjónsdóttir sál-
fræðingur hjá Kvíðameðferðarstöð-
inni hóf vinnuna og hélt áhugaverðan 
kennslufyrirlestur þar sem hún skýrði 
út geðheilbrigði og ýmsar myndir þess á 
skemmtilegan og lifandi hátt fyrir gestum 
ráðstefnunar. 

Síðan tók við vinna í níu málstofum, 
en hvert ungmenni hafði áður valið sér 
sex málstofur til að taka þátt í. Í málstof-
unum(link is external) er tekist á um 
efnið og kraftmiklar umræður þar sem 
ungmennin ná saman um niðurstöður 
og hugmyndir að lausnum undir stjórn 

ungmenna úr ungmennaráði UMFÍ. 
Starfsmenn sveitarfélaga sem fylgja ung-
mennum á ráðstefnuna fá ekki að koma 
að þeim umræðum. 

Ungmennaráð UMFÍ, ásamt 
áhugasömum ungmennum, taka niður-
stöður saman og semja drög að ályktun 
um geðheilbrigðismál ungmenna, sem 
send er frá ráðstefnunni. 

Lokahnykkurinn fer í að bera drögin 
undir fulltrúa ráðstefnunar og fá fullunna 
ályktun samþykkta. Sú vinna tók um 
tvær kukkustundir og lokaútgáfa álykt-

unar(link is external) samþykkt eftir 
ótal breytingatillögur, breytingatillögur 
við breytingatillögur, viðaukatillögur og 
fjörugar umræður. 

Óhætt er að segja að ungmennin hafi 
sterkar skoðanir, séu rökföst og athyglis-
vert að sjá hve miklar breytingar urðu á 
ályktuninni í þessari lokavinnu. 

Þátttakendur frá Garði vilja koma á 
þakklæti til UMFÍ og ungmennaráðs 
þess fyrir vel skipulagða og markvissa 
ráðstefnu.

Íslandi allt. (Heimasíða Garðs)

Gúmmíkurl á sparkvelli
Í september 2015 barst erindi frá 

Heimili og skóla þar sem stjórn 
landsamtakanna fór fram á það 

við sveitarfélög að gervigrasvellir 
þar sem notað er gúmmíkurl úr 
dekkjum verði endurnýjaðir í ljósi 
upplýsinga um að slíkt dekkjarkurl 
innihaldi krabbameinsvaldandi efni. 
Hér í Sandgerði var slíkur völlur settur 
upp árið 2009. Ýmis vinna hefur farið 
fram innandyra og hafa fulltrúar 
sveitafélagsins fylgst með framvindu 
málsins og kannað möguleikana á úr-
bótum. Nú liggur fyrir til samþykktar 
þingsályktunartillaga sem miðar að 
gúmmíkurli úr dekkjum verði skipt 
út fyrir hættuminni efni á þeim leik- 
og íþróttavöllum sem þar er nú að 
finna. Samband Íslenskra sveitarfé-

laga hefur bent á að ekki liggur fyrir 
hvaða gúmmíefni uppfylla skilyrði 
að vera viðurkennd og telja að það 
hljóti að vera grundvallarforsenda 
fyrir því að hægt sé að fá niðurstöðu 
í málið til framtíðar. Sambandið ráð-
leggur sveitarfélögum að fylgjast vel 

með framvindu málsins og mögulega 
bíða með endanlegar ákvarðanir þar 
til niðurstaða liggur fyrir. Sandgerð-
isbær mun halda áfram að vinna að 
málinu, fylgjast með umræðunni og 
möguleikunum áður en gripið verður 
til aðgerða. 

SAS hefur flug til 
kaupmannahafnar
SAS flaug sitt fyrsta flug frá 

Keflavíkurflugvelli til Kaup-
mannahafnar í lok mars. 

Flogið verður daglega út október 
og fjórum til fimm sinnum í viku 
næsta vetur. SAS hefur undanfarin 

ár boðið upp á daglegar ferðir á milli 
Keflavíkurflugvallar og Osló en nú 
bætist Kaupmannahöfn við. SAS 
býður upp á mjög góðar tengingar 
frá Kaupmannahafnarflugvelli um 
víða veröld. 

Þrír sækja 
um skóla-
stjórastöðu
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar 1. apríl s.l. var eftirfar-
andi ákveðið. Fræðslustjóra falið að 
setja inn ákvæði um aðkomu for-
eldra að ráðningarferli skólastjóra 
í leik- og grunnskóla og kynna á 
næsta fræðsluráðsfundi. 

Umsækjendur um stöðu skóla-
stjóra Heiðarskóla eru: 

Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 
Haraldur Axel Einarsson, 
Hólmfríður Árnadóttir,
Capasent sér um ráðningarferlið 

ásamt fræðslustjóra og mannauðs-
stjóra Reykjanesbæjar.



Gleðilegt sumarGleðilegt sumar
Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.
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Byggja upp nærþjónustu
Á síðasta bæjarstjórnarfundi 

Reykjanesbæjar lagði Baldur 
Guðmundsson fram eftirfarandi bókun 
bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. 

„Við brotthvarf bandaríska 
varnarliðsins haustið 2006 stofnaði 
ríkið Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar 
ehf. og fól því að annast umsýslu fast-
eigna ríkisins á svæðinu og önnur verk-
efni sem tengjast framtíðarþróun þess. 

Við höfum séð svæðið þróast mikið 
í kringum Keili, frumkvöðlasetrið og 
gagnaver svo eitthvað sé nefnt og nú er 
svo komið að mikið af íbúðahúsnæðinu 
er selt. Mikill áhugi er meðal fjárfesta 
og fyrirtækja í flugtengdum rekstri 
að nýta enn meira af því húsnæði 
sem eftir er. Ásbrú er óðum að festa 

sig í sessi sem eitt af stærri hverfum 
Reykjanesbæjar og er löngu tímabært 
að við lítum til þess hvernig við sem 
sveitarfélag munum þjónusta og þróa 
þetta hverfi til framtíðar. 

Í bréfi Fjármála- og efnahags-
ráðuneytisins er farið fram á afstöðu 
Reykjanesbæjar til sölu eigna á Ásbrú-
arsvæðinu. Við Sjálfstæðismenn gerum 
þá kröfu til ríkisins að stórum hluta 
söluverðmætis þessara eigna verið 
varið til að byggja upp nærþjónustuna 
á svæðinu. Reykjanesbær hefur byggt 
upp grunnskóla og tvo leikskóla á þessu 
svæði með tilheyrandi kostnaði og taka 
verður tillit til þessa þegar fjármunum 
sem myndast í Þróunarfélaginu verður 
úthlutað“.

Boðar hámark 
á greiðsluþátt-
töku sjúklinga
Heilbrigðisráðherra boðar 

frumvarp um breytingar 
á greiðsluþátttökukerfi 

sjúklinga. Þar verður meðal annars 
sett þak á kostnað almennings af 
heilbrigðisþjónustu. Ráðherra segir 
markmiðið að dreifa kostnaðinum 
á fleiri herðar og vonast til að frum-
varpið verði afgreitt á vorþingi. RÚV 
stóð fyrir borgarafundi um heil-
brigðismál í Háskólabíói í gærkvöld. 
Fulltrúar stjórnmálaflokkanna á Al-
þingi tóku þátt í pallborðsumræðum. 
Þeir voru að mestu sammála um að 
bregðast þurfi við vaxandi fjárþörf 
heilbrigðiskerfisins, að efla þurfi 
heilsugæsluna og sjúkrastofnanir 
á landsbyggðinni og fjölga hjúkr-
unarrýmum. Greiðsluþátttaka sjúk-
linga var stjórnmálamönnunum líka 
hugleikin. Katrín Jakobsdóttir, for-
maður Vinstri grænna: Hún hefur 
tvöfaldast á þremur áratugum, hún 
er orðin mjög þungur baggi fyrir 
marga þá sem þurfa að sækja sér 
læknisþjónustu og þar þurfum við 
virkilega að gera átak og við þurfum 
að gera áætlun, við þurfum að for-
gangsraða, byrja eins og við gerðum 
í tannlækningunum, til dæmis, byrja 
á börnum og ungmennum, öryrkjum 
og öldruðum og fara svo í það að 
lækka þakið á kostnaðarþátttöku 
sjúklinga. Óttarr Proppé, formaður 
Bjartrar framtíðar: Já, kostnaðarþátt-
takan er eitt af þessum lykilatriðum, 
ekki bara hvað það kostar mikið 
heldur líka hvað það er ójafnt eftir 
því hvað er að manni. Við erum alltaf 
að sjá sögur af fólki sem að lendir í 
því að fá krabbamein og fer á hausinn. 
Árni Páll Árnason, formaður Sam-

fylkingarinnar: Það eina sem þessi 
kostnaðarhlutdeild gerir er að hún 
kemur í veg fyrir að þeir sem á þjón-
ustunni þurfa að halda, og hafa lítið 
milli handanna, veigra sér við að leita 
sér lækninga og það er ófært ástand. 
Aðspurður hvort ekki væri skekkja 
í kerfinu, svaraði Kristján Þór Júlí-
usson, heilbrigðisráðherra: Kristján 
Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra: 
Þetta er alveg kolrangt kerfi og það 
er bara einfaldlega vitlaust gefið. Þá 
boðaði heilbrigðisráðherra frumvarp 
um miklar breytingar á núverandi 
greiðsluþátttökukerfi. Þær byggi á 
tillögum nefndar Péturs H. Blöndal 
heitins um samræmt niðurgreiðslu-
kerfi fyrir alla heilbrigðisþjón-
ustu. Ráðherra sagði í samtali við 
fréttastofu í morgun að frumvarpið 
sé nánast tilbúið. Hann vonast til 
þess að það verði afgreitt á vorþingi 
en því er ætlað að taka á þeim mikla 
kostnaði sem einstaka sjúklingar 
verða fyrir í heilbrigðiskerfinu. 
Ægir Þór Eysteinsson: Geturðu farið 
aðeins út í það hvað verður í þessu 
frumvarpi? Kristján Þór Júlíusson: 
Ég vil síður gera það, ég vil fyrst af 
öllu kynna það þingflokkunum eftir 
að ríkisstjórn hefur tekið afstöðu til 
þess og það verður vonandi fljótlega 
bara í næstu viku. Ægir: Ertu að boða 
grundvallarbreytingu á þessu kerfi, 
mikla breytingu? Kristján Þór Júlí-
usson: Já, það er alveg nauðsynlegt 
að gera breytingar og þetta snýst að 
því í rauninni að jafna kostnaði á 
fleiri herðar og setja síðan hámark 
á greiðsluþátttöku fólks í heilbrigð-
isþjónustunni, þetta svona í grund-
vallaratriðum snýst um það. 

Ánægjuleg 
niðurstaða
Fyrri umræða um ársreikn-

ing Sveitarfélagsins Garðs 
fyrir árið 2015 hefur farið fram. 
Niðurstöður ársreikningsins eru 
mjög ánægjulegar og góðar, segir 
Magnús bæjarstjóri í Molapistli 
sínum. Reikningurinn felur m.a. í 
sér að sveitarfélagið uppfyllir nú að 
fullu fjármálareglur Sveitarstjórn-
arlaga, bæjarstjórn hefur þar með 
náð þessu mikilvæga markmiði og 
það tveimur árum fyrr en áætlanir 
höfðu gert ráð fyrir. 

Ánægjuleg tíðindi
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri 

í Vogum skrifar á pistil sinn 
Vogahraðferð. „Samstarfs-

samningur við Skyggni Þau ánægjulegu 
tíðindi hafa nú orðið að Sveitarfélagið 
Vogar og Björgunarsveitin Skyggnir 
hafa náð samkomulagi um samstarfs-
samning til næstu þriggja ára. Sem 
kunnugt er var uppi ágeiningur um 
innihald samningsins, og því hefur 

samningur ekki verið í gildi um nokkra 
hríð. Bæjarráð fjallaði á fundi sínum í 
vikunni um drög að samning ásamt 
viðaukasamning vegna fjárframlaga 
fyrir árið 2016, og samþykkti þau fyrir 
sitt leyti. Um leið og stjórn Skyggnis 
hefur samþykkt drögin fyrir sitt leyti 
verður samningurinn undirritaður og 
tekur gildi í framhaldinu. Ánægjuleg 
niðurstaða hér á ferð“. 

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.

Framkvæmdir í byggðasafni
Nú standa yfir framkvæmdir við 

breytingar og bætta aðstöðu 
fyrir þjónustu við gesti í byggðasafn-
inuá Garðskaga segir Magnús Stefáns-
son, bæjarstjóri í Molapistli sínum s.l. 
föstudag. Samkvæmt venju átti safnið 
vera opið frá og með 1. apríl, en opnun 
safnsins mun dragast eitthvað vegna 
yfirstandandi framkvæmda. Eins 

og áður hefur komið fram er unnið 
eftir stefnumótun bæjarstjórnar um 
uppbyggingu ferðaþjónustu og af-
þreyingar fyrir ferðafólk á Garðskaga. 
Framkvæmdirnar í byggðasafninu eru 
liður í framkvæmd þeirrar stefnumót-
unar. Spennandi áform eru uppi um 
aukna þjónustu og starfsemi á Garð-
skaga. 

Heilsa kvenna lakari en karla
Konur lifa að meðaltali lengur en 

karlar. Þær búa hins vegar við verri 
heilsu á efri árum en karlarnir. Þetta sýna 
niðurstöður rannsóknar á öldruðum 
Bandaríkjamönnum sem greint er frá 
í ritinu American Journal of Public 
Health. Konur eru nú 57 prósent allra 

Bandaríkjamanna eldri en 65 ára. Þær 
eru 68 prósent þeirra sem þurfa daglega 
aðstoð. Að mati vísindamannanna má 
draga þá ályktun að 85 ára karl geti vænst 
þess að lifa í fjögur ár við tiltölulega góða 
heilsu en kona á sama aldri aðeins tvö 
og hálft ár (Kom fram í Fréttablaðinu)

Rúmir 6 
milljarðar 
afskrifaðir? 
Bæjarráð Reykjanesbæjar reynir nú 

til þrautar að ná samkomulagi við 
kröfuhafa. Óskað er eftir niðurfellinga 
upp á 6.350 þús. kr. 

Náist ekki samkomulag við kröf-
uhafa fyrir 15. apríl 2016 verður óskað 
eftir að ráðuneytið skipi sérstaka fjár-
hagsstjórn fyrir Reykjanesbæ.
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Þessi birta, þessi skerpa 
og þessir mögnuðu litir

55” er vinsælasta stærðin hjá Samsung

55” Samsung JU6415

239.900.-

55” Samsung JU7005

269.900.-

55” Samsung JS9005

399.900,-

55” Samsung JU7505

299.900.-

55” Samsung JU6675
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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.
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