
Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

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

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529
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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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8. tölublað 5. árgangur

Unga fólkið fagnar 80 ára afmæli Víðis
Í maí eru 80 ár liðin frá stofnun Knattspyrnufélagsins Víðis í Garði. Á sumardaginn fyrsta fagnaði unga fólkið þessum tíma-
mótum með hátíðarhöldum í Gerðaskóla. Laugardaginn 7. maí verður heilmikil afmælishátíð í Íþróttamiðstöðinni í Garði. 
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Fjör í Fjölbrautarskóla Suðurnesja
Það var líf og fjör á hæfileika-

keppni starfsbrauta sem haldin 
var í skólanum fimmtudaginn 

14. apríl. 
Starfsbrautir framhaldsskólanna 

hafa í þó nokkur ár keppt sín á milli 
með söngkeppni og stuttmynda-
keppni en undanfarin ár hefur þetta 
verið sameinað í eina hæfileikakeppni 
þar sem nemendur hafa frjálsar 
hendur. Að þessu sinni kepptu 12 
skólar en tveir skólar til viðbótar 
mættu til leiks en kepptu ekki að 
þessu sinni. Mikil stemning var á 
keppninni og atriðin svo sannarlega 
fjölbreytt og skemmtileg. Það var 
Fjölbrautaskóli Vesturlands sem stóð 
uppi sem sigurvegari, í öðru sæti varð 
Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra 
og atriðið frá Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti varð í 3. sæti. Okkar full-
trúi var Embla Sól Björgvinsdóttir 
og stóð sig frábærlega eins og aðrir 
keppendur þetta kvöld. 

Í keppni eins og þessari þarf auð-
vitað úrvalsfólk í dómnefnd en hana 
skipuðu Alda Dís Arnardóttir, Baldur 
Þórir Guðmundsson, Guðbrandur 
Einarsson og Jóna Guðrún Jóns-
dóttir. Alda Dís tók einnig lagið og 
það gerðu trúbadorarnir Heiður líka. 
Eftir keppnina var svo ball þar sem 
DJ Atli hélt uppi fjörinu og gerði það 

snilldarvel. Það er rétt að taka fram að 
hópur frá nemendafélagi skólans að-

stoðaði við framkvæmd keppninnar 
og stóð sig með prýði. 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Fyrir alla áhugamenn um stjórnmál eru spennandi tímar framundan.
Forsetakosningar framundan. Frambjóðendur farnir að nálgast 
tvo tugi . Margir litu á þetta sem hálgerðan skrípaleik og  töldu að 

flestir ef ekki allir frambjóðendur pössuðu illa til að gegna embætti forseta 
landsins.Búist var við að á næstu dögum kæmi eitthvað af þungaviktarfólki 
fram á sviðið og myndi tilkynna framboð. Sitjandi forseti Ólafur Ragnar 
Grímsson er naskur á að skynja pólitíska landslagið. Áður en einhverjar 
alvöru kanónur komu fram boðaði hann hið snarasta blaðamannafund og 
tilkynnti að hann væri hættur við að hætta.

Ástandið væri þannig í þjóðfélaginu að hann þyrfti áfram að vera ör-
yggisventill.Maður með hans reynslu og þekkingu væri nauðsynlegur til 
að gegna áfram embætti forseta. Hann hefði sýnt það á ögurstundum að 
þjóðarhagur krefðist þess. M.a. benti hann á Icesave því til stuðnings og 
það gæti komið til vandræða eftir alþingiskosninga ef hans nyti ekki við.

Vinssældir Ólafs Ragnars eru miklar. Margir hafa fagnað ákvörðun hans að 
vilja þjóna þjóðinni áfram næstu fjögur árin eftir tuttuga ára setu á Bessa-
stöðum. Flestir telja að hann nái öruggri kosningu. Meiri hluti kjósenda 
vill stöðugleika og að ekki sé anað út í einhverja óvissu með því að kjósa 
reynslulítinn aðila til okkar æðsta embættis.

Merkilegt er sömu rök  virðist alls ekki gilda þegar kemur að því að velja 
fulltrúa til setu á Alþingi. Píratar hafa nú um langan tíma verið að mælast 
með 30-40% fylgi í skoðanakönnunum. Hér er um að ræða flokk sem hefur 
ekki lagt mikið fram til að sýna hvernig þeir ætla að fást við lausn mála. 
Við vitum ekki hverjir verða í framboði fyrir flokkinn nema að Birgitta 
Jónsdóttir aðal talsmaður hefur ákveðið að svíkja loforðið um að hætta.

Nú er það almennt viðurkennt að ástandið í landinu hefur batnað mjög 
mikið í tíð núverandi ríkisstjórnar. Almennt hefur fólk það nú mun betra. 
Kaupmáttur launa hefur aukist. Stöðugleiki er til staðar. Fólk er bjartsýnt 
á framtíðina. Flestir viðurkenna að Bjarni Benediktsson,fjármálaráð-
herra,hefur staðið sig vel í starfi og að afnám hafta undir hans forystu er 
afrek..

Það er því furðulegt ef meirihluti kjósenda lítur svo á að við verðum að 
hafa Ólaf Ragnar áfram sem forseta þar sem ekki eigi að taka áhættu á 
að fá reynslulítinn aðila í embætti forseta en að 30-40%  kjósenda ætli að 
kjósa gjörsamlega autt blað til setu á Alþingi. Miðað við fylgi Pírata nú 
mun flokkurinn leiða næstu Vinstri stjórn í landinu.

Reynslan af síðustu Vinstri stjórn var slæm, svo ekki sé sterkara kveðið 
að orði.

Kosningabarátta stjórnmálaflokkanna fer nú að hefjast fyrir alvöru.Kjós-
endur hljóta að kynna sér málin vel á næstunni og greiða svo atkvæði 
eftir að hafa komist að niðurstöðu. Við hljótum að vilja tryggja áfram 
stöðugleika í landinu og velja þann flokk til forystu, sem hefur sýnt það 
að lífskjörin í landinu hafa verið að batna og munu halda áfram að batna 
ef forystan er traust.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Hvað gerist í sumar?
Hvað gerist í haust?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 12. maí NÆSTA BLAÐ

Getuleysi þingmanna 
segir Ásmundur
Ásmundur Friðriksson þing-

maður Sjálfstæðisflokksins 
ræddi á dögunum á Alþingi um 

slæma stöðu Reykjanesbæjar og hversu 
lítið þingmenn og ráðherra hefðu lagt 
af mörkum til að koma til hjálpar. Ás-
mundur sagði m.a. í ræðu sinni: 

„Ég velti fyrir mér loforðum okkar, 
sex þingmanna ríkisstjórnarflokkanna 
og tveggja ráðherra, sem höfum lofað 
íbúum Reykjanesbæjar að við mundum 
koma til hjálpar. 

Mér finnst miður þegar ég heyri 
þingmenn tala um að verið sé að 
gera einhverjar víxlareddingar í 
Reykjanesbæ í þessu alvarlega máli. 
Mér finnst að við þurfum að biðja íbúa 
Reykjanesbæjar velvirðingar á fálæti 
og getuleysi okkar þingmannanna til 
að aðstoða þá. 

Íbúarnir í Reykjanesbæ eiga allt 
annað skilið en þetta af okkar hálfu. 

Vonandi birtir yfir með nýjum tæki-
færum“. 

Grái herinn mætir
Grái herinn - baráttuhópur 

innan Félags eldri borgara 
í Reykjavík og nágrenni. 

Hann berst fyrir mannsæmandi 

kjörum og virðingu allra. Grái her-
inn mætir á Nesvelli föstudaginn 
29. apríl 2016 kl 14: 00. Grái herinn 
mun þar fara yfir áherslumálin og 

svara fyrirspurnum. Í byrjun fundar 
syngja Hobbitarnir nokkur lög. Kaffi-
húsið opið. Eldri borgarar hvattir til 
að mæta



Glæsilegar 
skemmtisiglingar

Láttu drauminn rætast og komdu með í siglingu 
þar sem lúxus og þægindi eru í fyrirrúmi og 

valdir fararstjórar VITA eru með í för.

Miðjarðarhaf frá Barcelona

Verð frá 416.800 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með glugga. 
Verð án Vildarpunkta  426.800 kr. 
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir

Þrjár heimsálfur

Verð frá 415.500 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  425.500 kr. 
Fararstjóri er Lilja Jónsdóttir

Yndislega Karíbahaf

Verð frá 349.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta 359.900 kr. 
Fararstjóri er Lára Birgisdóttir

Japan, Kína, Taiwan og Hong Kong

Verð frá 619.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  629.900 kr. 
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir

4 klefar eftirLaust

Celebrity Millenium 14.–30. október

Ítalía og Króatía frá Feneyjum

Verð frá 499.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  509.900 kr. 
Fararstjóri er Kristinn R. Ólafsson

Laust 4 klefar eftir

Celebrity Constellation 18.–30. september

Miðjarðarhaf og Jerúsalem

Verð frá 569.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í Concierge-klefa með svölum.  
Verð án Vildarpunkta 579.900 kr.  
Fararstjóri er Þórhallur Heimisson

2 klefar eftir 5 klefar eftir

Celebrity Silhouette 22. september – 8. október
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Brilliance of the Seas 27. ágúst – 11. september

Drykkir innifaldir

Drykkir innifaldir

Drykkir innifaldir

Celebrity Equinox 23. október – 9. nóvember

Oasis of the Seas 3.–16. nóvember

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444
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Holtaskóli sigraði
Enn einu sinni sigraði Holta-

skóli í Skólahreysti. Þetta er 
í fimmta sinn sem Holtaskóli 

sigrar á sex árum. Stóru-Vogaskóli 
náði í þriðja sæti. Frábær árangur hjá 
þessum skólum. 

Niðurstaðan betri 
en gert var ráð fyrir 
hjá Reykjanesbæ
Ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir  
árið 2015 hefur verið lagður fram 

Í ársreikningi kemur fram að 
íbúum Reykjanesbæjar fjölgaði 
um 2,07% á milli áranna 2014 og 

2015, sem hefur skilað sér í auknum 
skatttekjum. Það helgast ekki síst af 
hærra atvinnustigi, hærri launum 
og hærri útsvarpsprósentu. Þá skil-
aði bæjarsjóður jákvæðu veltufé frá 
rekstri fyrir afskriftir og fjármagnliði 
um 1.042,3 milljónir króna. 

Bæjarsjóður, sem sinnir öllum 
almennum rekstri bæjarins, skilar 
jákvæðu veltufé frá rekstri fyrir af-
skriftir og fjármagnsliði (EBITDA) 
um 1.042,3 milljónir króna, sem er 
um 9,46% af tekjum

Í sjóðsstreymi sést að hreint veltufé 
frá rekstri er 1.139,2 milljónir króna 

en handbært fé frá rekstri er neikvætt 
um 39 milljónir króna. 

Veltufjárhlutfall er 0,88 og hækkar 
úr 0,39 frá árinu 2014. 
Samstæða A og B-hluta skilar já-
kvæðu veltufé frá rekstri fyrir af-
skriftir og fjármagnsliði (EBITDA) 
um 3.429,6 milljónir króna sem er 
um 19,59% af tekjum. Eftir afskriftir 
er jákvætt veltufé frá rekstri um 
2.276,1 milljónir króna sem er um 
13% af tekjum. Eftir fjármagnsliði, 
reikningshaldslegar afskriftar og 
óvenjulega liði er rekstrarniðurstaða 
neikvæð um 455,4 milljónir króna 
en viðaukaáætlun gerði ráð fyrir 
507,8 milljóna króna hallarekstri á 
samstæðu.

Vinstri stjórn í haust? 
Kjörtímabilið 2009-2013 var 

hreinræktuð Vinstri stjórn 
við völd á Íslandi í boði Sam-

fylkingar og Vinstri grænna. Þessir 
flokkar settu met í kosningaósigri eftir 
að hafa stjórnað landinu í fjögur ár. 
Samkvæmt skoðunakönnunum síð-

ustu mánbuði stefni í að eftir kosn-
ingarnar í haust komist til valda ný 
Vinstri stjórn undir forystu Pírata. 
Reynist það raunin gæti ráðherra-
listinn litið svona út. Kjósendur ráða 
að sjálfsögðu í kosningunum hvort 
þetta gerist. 

Samstarf Fisktækniskóla Íslands og Keilis
Fisktækniskóli Íslands og Keilir 

hafa undirritað samning um 
nánara samstarf milli þessara tveggja 
menntastofnana sem tekur meðal 
annars til þróunar á sjávarútvegstengdu 
námi og aukinna möguleika á fram-
haldsnámi fyrir nemendur Fisktækni-
skólans á framhalds- og háskólastigi. 

Hjálmar Árnason, fram-
kvæmdastjóri Keilis, og Ólafur Jón 
Arnbjörnsson, skólastjóri Fisktækni-
skólans, undirrituðu samninginn í 
blíðskaparveðri á lóð Kvikunnar við 
Grindarvíkurhöfn þann 14. apríl síð-
astliðinn. 

Samtarfið mun taka mið af náms-
brautum Fisktækniskólans á sjávarút-
vegstengdu sviði og tæknifræðinámi 
Háskóla Íslands á vettvangi Keilis, þar 

sem mikil áhersla er lögð á sjálfvirkni, 
iðnstýringar og þróun vinnslutækni. Þá 
tekur samningurinn einnig til samstarf 
um háskólabrúarnám fyrir nemendur 
Fisktækniskólans og þróun kennslu 
og nýrra kennsluhátta, meðal annars 
í vendinámi. 

Að sögn Ólafs Jóns og Hjálmars, 
mun aukið samstarf þessara tveggja 
skóla eflt bæði nám og kennslu, auk 
þess að styrkja tengsl skólanna við at-
vinnulífið á svæðinu. Þá munu nem-
endur njóta góðs af samstarfinu með 
auknu og fjölbreyttara framhaldsnámi. 

(Heimasíða Keilis)

Ólafur Jón arnbjörnsson og Hjálmar 
Árnason.

Ólafur Ragnar 
á langt í land
Elísabet Englandsdrottning hefur 

verið þjóðhöfðingi í 64 ár. Ólafur 
Ragnar Grímsson hefur aðeins verið 
forseti Íslands í 20 ár. Hann á því langa 
framtíðn fyrir sér sem forseti ætliu 
hann að feta í fótspor Bretadrottningar.

Snjó kall inn skrif ar: 

Guðbrandur 
setið 200 fundi
Guðbrandur Einarsson bæjarfull-

trúi hefur nú náð þeim merka 
áfanga að hafa setið 200 bæjarstjórnar 
fundi.

Tónleikar 
í kvöld
Seinni Vortónleikar Karlakórs 

Keflavíkur verða í kvöld fimmtu-
daginn 28. apríl í Ytri-Njarvíkurkirkju 
og hefjast kl 20: 30. 

Einn bjór á dag
Erfðafræðingar segja að fólk 

eldist hægar ef það drekkur 
einn til tvo áfenga drykki á dag. 
Þetta vissu nú margir og enn aðrir 
eru þessu örugglega algjörlega 
ósammála enda áfengi umdeilt og 
heilsufarsáhrif þess þykja oft ekki 
góð. Bandarískir erfðafræðingar 
segja að rannsóknir þeirra hafi sýnt 
að ef fólk drekkur áfengi, einn til 
tvo drykki á dag, þá eldist það 
hægar. 

Heitloftsþurrkun  
fiskafurða:

Lyktar-
mengun 
Bæjarráð Garð fjallaði um minnis-

blað 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. 

Tónlistahátíð 
við Kleifarvatn 
Skipulagsnefnd Grindavíkur hefur 

fjallað um erindi frá Taktfakt 
ehf. Í erindinu er óskað eftir fram-
kvæmdaleyfi fyrir tímabundinni 
uppsetningu á tækjum og búnaði 
tengdum viðburðahaldi við Kleifar-
vatn. Skipulagsnefnd telur erindið ekki 
framkvæmdaleyfisskylt eins því er lýst 
í umsókninni.



Sjáðu alla leikina á EM
í 65” Samsung háskerpu

65” Samsung JS9505

65” Samsung JU7005

429.900.-

65” Samsung JS9005

539.900.-

65” Samsung JU7505

449.900.-

4x betri 
upplausn, 

Nanokristal- 
tækni, 

64x fleiri litir, 
30% meiri birta.

samsungsetrid.is

Bognu sjónvörpin hafa fengið mjög góðar viðtökur 
og ber öllum saman um að upplifunin sé sterkari. 

Þeir sem ekki komast til Frakklands á EM, eiga kost á 
því að gleðjast með fjölskyldu og vinum  yfir leikjum 

íslenska landsliðsins í nýja Samsung sjónvarpinu sínu.

4x betri upplausn, Smart TV, Netflix ofl., 

EM verðlækkun kr. 110.000,-  Nú kr:

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM
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Sigfús Sigurður Kristjánsson
Sigfús Sigurður Kristjánsson 

fæddist á Nesi í Grunnavík í 
Ísafjarðarsýslu 17. ágúst 1924. 

Hann andaðist 2012.
Sigfús lauk prófi frá Samvinnuskól-

anum og gerðist síðan farkennari en 
lengstum hluta starfsævinnar varði 
hann í Tollgæslunni á Keflavíkur-
flugvelli eða 40 ár, þar af 12 ár sem 
yfirtollvörður. Hann var mikill 
samvinnumaður og tók að sér ýmis 
trúnaðarstörf fyrir Samvinnuhreyf-
inguna. Sigfús sat í stjórn Kaupfélags 
Suðurnesja í meira en tvo áratugi og 
var stjórnarformaður þess í áratug.

Hann starfaði í Framsóknar-
flokknum og sinnti þar mörgum trún-
aðarstöðum s.s. formaður Kjördæm-
issambands Reykjaneskjördæmis, 
varamaður í bæjarstjórn Keflavíkur, 
formaður í framfærslunefnd og síðan 
fyrsti formaður félagsmálaráðs bæj-
arins. Sigfús tók mikinn þátt í félags-
málum og má þar nefna að hann var 
formaður Skákfélags Keflavíkur í 20 
ár, formaður í Leikfélagi Keflavíkur, 
formaður stjórnar Veiðilundar, út-
gáfa blaða og í Karlakór Keflavíkur. 
Eftir að hann lét af störfum gerðist 
hann formaður Félags eldri borgara 
á Suðurnesjum. Sigfús var virkur 
í Kvæðamannafélaginu Iðunn til 
margra ára og árið 2005 gaf Sigfús út 
hluta af ljóðunum sínum í ljóðabók-
inni „Föndrað í línum“.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
„Hann var formaður Kaupfélags 

Suðurnesja frá 1974 til 1985 eða 11 
ár en þá var ég kaupfélagsstjóri. Það 
var mjög gott að vinna með Sigfúsi 
og ég minnist þess ekki að öll þessi ár 
sem við unnum saman bæði í kaup-
félaginu og í stjórn eldri borgara, en 
þar var Sigfús formaður í nokkur ár, 
að við höfum verið ósáttir. Ef ágrein-
ingur kom upp var sáttaleiðin alltaf 
farin. Einnig unnum við mikið saman 
á vettvangi Framsóknarflokksins. Sig-
fús vann 40 ár á Keflavíkurflugvelli 
sem tollvörður. Ég minnist þess að 
þegar Sigfús hélt upp á sjötugsafmælið 
í safnaðarheimili Innri Njarðvíkur-
kirkju þá hrósuðu samstarfsmenn 
hans honum fyrir dugnað og mikla 
samviskusemi í öllum hans störfum. 
Sigfús var mikill samvinnumaður og 
vil ég færa honum bestu þakkir fyrir 
mikil störf í þágu Samvinnuhreyf-
ingarinnar. En Sigfús var þó fyrst og 

fremst Grunnvíkingur. Þar var hann 
fæddur og unni hann æskustöðv-
unum mjög og heimsótti þær á hverju 
ári. Sigfús var einnig hagyrðingur og 
gaf hann út ljóðabókina Föndrað í 
línum árið 2005. Í henni er þetta fal-
lega kvæði um Grunnavík“;

„Sigfús var einn stofnenda Félags 
ungra framsóknarmanna í Keflavík 
árið 1957 og fyrsti formaður félags-
ins. Um árabil var hann formaður 
Framsóknarfélags Keflavíkur og for-
maður fulltrúaráðs framsóknarfélag-
anna. Sigfús var fyrsti gjaldkeri kjör-
dæmissambands framsóknarmanna 
í Reykjaneskjördæmi og formaður 
sambandsins 1964 til 1973.

Sigfús tók einnig sæti á framboðs-
listum flokksins í sveitarstjórnarkosn-
ingum og var lykilmaður í kosninga-
stjórnum bæði til sveitarstjórnar og 
Alþingis.

Sigfús var þannig í framvarðasveit 
framsóknarmanna á Suðurnesjum á 
einu mesta blómaskeiði flokksins á 
svæðinu.

Áhrif Sigfúsar náðu þó langt út 
fyrir raðir Framsóknarflokksins og 
fjölmörg félagasamtök nutu krafta 
hans um árabil. Þannig var hann 
lengi formaður stjórnar Kaupfélags 
Suðurnesja, tók virkan þátt í upp-
byggingu húsnæðis fyrir starfsemi 
aldraðra og söng með Karlakór 
Keflavíkur.

Allt til síðasta dags var Sigfús öt-
ull talsmaður samvinnunnar og trúði 
að með henni gætum við byggt upp 
öflugt, mannbætandi samfélag, þar 
sem manngildið væri metið ofar 
auðgildinu. Samvinnuhreyfingin, 
Framsóknarflokkurinn og samfélagið 
allt er fátækara að honum gengnum, 
en minning um mann, sem ekki var 
sama, lifir áfram“.

Merkir Suðurnesjamenn

Lyklinum 
ekki skilað
Sex mínútum fyrir bæjarstjórnar-

fund Reykjanesbæjar kom tilkynn-
ing að kröfuhafar sem neitað höfðu að 
ganga að tilboði bæjarins væru tilbúnir 
að reyna frekar til að ná samningum. 
Bæjarstjórn samþykkti því einróma að 
fresta öllu tali um að skila lyklinum 
til Eftirlitsnefndar með fjármálum 
sveitarfélaga til 3.maí n.k. 

Hvatningarverð-
launin til umræðu
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

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

Auglýsa þarf fljótlega eftir til-
nefningum og hvetja foreldrafélög/

foreldra til að tilnefna metnaðarfull 
verkefni sem verið er að vinna í öllum 
skólum og einstaklinga sem eru að 
vinna eftirtektarvert starf í skólunum. 

Fræðslusvið útbýr form fyrir til-
nefningar. 

Lífeyrissjóðir fyrir hverja? 
Stjórnmálasamtökin Dögun munu 

halda borgarafund 1. maí kl. 15: 00 
í Norræna húsinu

Yfirskrift fundarins: 
Lífeyrissjóðir fyrir hverja?

Leggja til dagsektir
Umhverfis- og skipulagsnefnd 

Voga samþykkti eftirfarandi: 
„Nefndin samþykkir að ítrekuð 

verði áskorun um úrbætur um um-
hirðu og frágang lóða og lausamuna. 
Nefndin leggur til við bæjarstjórn að 

lagðar verði á dagsektir verði ekki 
brugðist við ítrekunarbréfi skipulags- 
og byggingarfulltrúa. Skipulags- og 
byggingarfulltrúa falið að senda bréf 
þess efnis til viðkomandi aðila eftir 
því sem við á“.

Að undanförnu hafa farið fram þó nokkrar umræður um 
hagsmunaskrá þingmanna. Á heimasíðu Alþingi er hægt 
að lesa upplýsingar um sérhvern þingmann. M.a. er þar að 
finna hagsmunaskrá þingmannsins, þar sem skráðar eru 
upplýsingar. Einhver sveitarfélög eru einnig með slíka skrá 
um sína bæjarfulltrúa. Reykjanes spyr, er þitt sveitarfélag 
með á heimasíðunni slíkar upplýsingar um bæjarfulltrúa. 
Ef svarið er nei, stendur til að það verði gert ? 

Ekki verið rætt
Nei, við höfum ekki slíkar upplýs-

ingar á heimasíðunni okkar. Það 
hefur ekki verið rætt hvort slíkt standi til, 
segir Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri Voga

Líklegt að 
málið verði rætt
Reykjanesbær hefur ekki krafist 

þess að kjörnir fulltrúar geri grein 
fyrir hagsmunum sínum en í kjölfar 
umræðunnar síðustu vikur þykir mér 
líklegt að málið verði tekið til umræðu, 
segir Kjartan Már Kjartansson bæjar-
stjóri Reykjanesbæjar

Umræða á vettvangi 
sveitarstjórnarmanna
Svar bæjarstjóra Garðs: 

Upplýsingar um hagsmunaskrán-
ingu bæjarfulltrúa er ekki að-

gengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins 
Garðs. Ekki er skylda samkvæmt 
lögum að sveitarstjórnir setji reglur 
um skráningu á fjárhagslegum hags-
munum, því er það hverri sveitarstjórn 
í sjálfsvald sett að ákveða hvort þörf er 
á slíkum reglum í viðkomandi sveitar-
félagi. Bæjarstjórn Garðs hefur ekki 
tekið ákvörðun um hvort það verður 
gert. 

Það hefur verið nokkur umræða um 
þessi mál á vettvangi sveitarstjórnar-

manna og fram hefur komið að þessi 
mál verði til umfjöllunar í stjórn Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga, enda er 
æskilegt að sveitarfélögin samræmi 
reglur um þessi mál. 

Þess má geta að í tengslum við 
endurskoðun ársreiknings sveitar-
félagsins ár hvert ber kjörnum bæj-
arfulltrúum, varamönnum þeirra og 
forstöðumönnum stofnana sveitarfé-
lagsins að gera grein fyrir tilteknum 
hagsmunaupplýsingum. Þessar upplýs-
ingar eru fyrst og fremst fyrir endur-
skoðendur sveitarfélagsins

Til umræðu 
á næstunni
Sveitarfélög þurfa að upplýsa 

enduskoðendur um tengda aðila 
í tenglsum við endurskoðun ársreik-
inings, og það er gert hér. 

Ekki er lagaleg skylda að setja reglur 
um skráningu á fjárhagslegum hags-
munum. Við munum taka þessi mál 
til umræðu í bæjarráði á næstunni, 
segir Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri í 
Sandgerði. 
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Mokveiða fyrir stoppið
Sumardagurinn fyrsti var núna 21 

apríl og sama dag lauk hrygn-
ingarstoppinu 2016.  Veður var 

gott og fór allir bátar á sjó, enn veiðin 
var ekkert til að hrópa húrra fyrir.  
Enda var t.d hjá línubátunum þannig 
að þeir máttu ekki leggja línuna fyrr 
enn kl 10:00, og söðgu skipstjórar að 
betra hefði verið að fara og leggja um 
nóttina, enn það vantaði fisk svo það 
var kýlt á það og lagt klukkan 10:00.

Annars eru nokkrir bátar komnir á 
grásleppuna, t.d Sunna Líf KE sem er 
með 18 tonn í 5 og þar af 6,3 tonn í 
einni löndun, Guðrún GK 12,1 tonn í 
5 og mest 4 tonn,  Kristbjörg HF 13 ton 
í 9, Addi Afi GK 3,7 tní einni löndun, 
Sandgerði.  Hafsvala HF 29 tn í 11, 
Tryllir GK 17 tonn í 11 í Grindavík.

Af línubátunum þá voru þeir að 
fiska vel fyrir stoppið, Jóhanna Gísla-
dóttir GK er með 384 tonn í 4 rórðum 
og mest 150 tonn í einni löndun.  Páll 
Jónsson GK 306 tonn í 4, Sturla GK 
240 tonn í 3 og mest 121 tonn í einni 
löndun, Sighvatur GK 221 tonn í 4.  

Tómas Þorvaldsson GK 169 tonn í 3, 
Hrafn GK 149 tonn í 3, Valdimar GK 
126 tonn í 3.  Nýi Fjölnir GK er kom-
inn á veiðar og búinn að landa sinni 
fyrstu löndun í Grindavík, sú löndun 
var ekkert risastór eða 42 tonn.

Auður Vésteins SU 88 tonní 12, 
Hafdís SU 84 tn í 13, Gísli Súrsson 
GK 82 tn í 12, Gulltoppur GK 66 tn í 

12, Andey GK 22 tn í 6, Dóri GK 22 tn 
í 6, Daðey GK 62tn í 11, Steinunn HF 
44 tonn í 7, Von GK 35 tonn í 8, Dúddi 
Gísla GK 30 tn í 5,  Pálína Ágústdóttir 
GK 27 tn í 10, Kristján HF 24 tní 3.

Dragnótabátarnir voru að mokveiða 
fyrir stoppið,  Sigurfari GK 105 tn 
í 7 róðrum og mest 26 tonn í einni 
löndun.  Siggi Bjarna GK 99 tonní 7 
og mest 30 tonn, Benni Sæm GK 79 tn 
í 6, Örn GK 38 tn í 5 og mest 19 tonn, 
Aðalbjörg RE 29 tn í 4 og Svanur KE 
21 tní 5 og mest 11 tonn.

Togarinn Berglín GK er búinn að 
landa 288 tn í 3 löndun og Sóley Sig-
urjóns GK 217 tní 3.

Nú er komið sæbjúguæði hérna 
í Faxaflóanum og ansi margir bátar 
komnir á þann veiðiskap,  flestir bát-
anna eru að landa á Akranesi, enn 
í Njarðvík er Drífa GK að landa og 
hefur báturinn landað 68 tonn í að-
eins fimm róðrum og mest 18,6 tonn 
í einni löndun sem er nú ansi stór og 
mikil löndun af sæbjúgu.

Gísli R.

AflafréttirGott starf í Víðihlíð
Eldri borgarar í Grindavík koma saman tvisvar í viku í félagsstarf í Víðihlíð. 
Reykjanes leit við einn daginn og hitti á, kaffitíma hjá fólkinu. 

Heimboð fyrir verð-
andi atvinnuflugmenn
Flugakademía Keilis verður með 

„heimboð fyrir verðandi at-
vinnuflugmenn“ laugardaginn 

21. maí kl. 10 - 14. Þá munum við 
opna dyrnar og bjóða áhugasömum 
að kynna sér fyrirkomulag og upp-
byggingu flugnáms, skoða aðstöðu 
og flugvélaflota okkar, auk þess að fá 
innsýn í atvinnumöguleika og almennt 
starf flugmannsins. 

Áhersla er lögð á persónulega mót-
töku og vettvang fyrir gesti að fá svar 
við þeim spurningum sem á þeim 
brenna. Þá munu gestir hafa möguleika 
á því að ræða við flugkennara og nem-
endur skólans, auk þess sem boðið er 
upp á kynnisflug á sérstöku tilboðs-
verði fyrir þátttakendur. Gestum er vel-
komið að taka með sér foreldra, maka 
eða aðra þá sem hafa löngun til að fá 
innsýn inn í þennan heim. 

Næsta heimboð verður 21. maí 2016, 
kl. 10 - 14. Kynningin fer fram í aðal-

byggingu Keilis á Ásbrú og verklegri 
deild Flugakademíunnar á Keflavíkur-
flugvelli. Vinsamlegast munið að taka 
með ykkur skilríki (vegabréf eða öku-
skírteini) þar sem farið verður inn á 
flugverndarsvæði Keflavíkurflugvallar 
við heimsókn í verklega deild Flug-
akademíu Keilis. 

Við opnum dyrnar og bjóðum 
verðandi atvinnuflugmönnum heim. 
Nauðsynlegt er að skrá þátttöku og 
borga 1.000 kr. staðfestingargjald. 
Innifalið í verðinu eru veitingar. 

(Heimasíða Keilis)

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is. 
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Settu notaða bílinn þinn upp 
í nýjan. Við skoðum bílinn 
þinn og í framhaldi gefið þér 
hugmynd um væntanlega 
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Gefnaborg og Gerða-
skóli með þjóðhátíð
Nýlega var haldin þjóðahá-

tíð í Gerðaskóla í samstarfi 
við Gefnaborg. Nemendur 

leikskólans og 1. - 5. bekkjar grunn-
skólans komu saman og flögguðu 
þjóðfánum okkar en því miður áttum 
við ekki þjóðfána frá alveg öllum. 
Hver nemandi bar kórónu með 
sínum þjóðfána og var gaman að 
sjá hversu mörg þjóðerni við eigum 
hér í skólunum. Þegar inn var komið 
sungu nemendur saman lagið um 
dropana sem þeir voru búnir að 
æfa hver í sínum skóla. Eldri nem-
endur spiluðu svo tvö lög á tréspil, 
annars vegar lag frá Japan og hins 
vegar frá Suður-Ameríku. Að lokum 
komu nokkrir nemendur unglinga-

stigsins og sýndu okkur atriði úr 
söngleiknum Hairspray sem verður 

frumsýndur í maí hér í skólanum. 
(Heimasíða Gerðaskóla)

Góð gjöf áVorhátíð
Lions og Kvenfélagið í Grinda-

vík færðu Félagi eldri borgara 
á staðnum gjöf á Vorhátíðinni. 

Gjöfin eru nýjar græjur í Boccia. Á 
myndinni eru: Formaður Lions Eiríkur 
Dagbjartsson og Smári Jónsson gjald-
keri Lions, Sóklveig Ólafsdóttir formaður 

Kvenfélagsins og Sigríður Loftsdóttir 
gjaldkeri Kvenfélagsins. Margrét R. Gísla-
dóttir tók við gjöfinni fyrir hönd Félags 
eldri borgara í Grindavík. Þess má geta 
að formaður Lions og formaður Kven-
félafgsins eru hjón. Einnig er gjaldkeri 
Lions og gjaldkeri Kvenfélagsins hjón.

Jafnlaunaúttekt 
Grindavíkurbæjar 2015
Í samræmi við framkvæmdaáætlun 

Jafnréttisstefnu Grindavíkurbæjar 
var ráðist í jafnlaunaúttekt hjá 

Grindavíkurbæ fyrir árið 2015, en 
þetta er í fyrsta skipti sem slíkt úttekt 
fer fram. Undanfarin ár hefur mark-
visst verið unnið að því að draga úr 
óútskýrðum launamun. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar 
eru á þá leið að óútskýrður launamunur 
er nú aðeins 0,8% af grunnlaunum, en 
4,7% af heildarlaunum. Grindavík er í 
3. sæti af 49 hvað varðar grunnlaun, 
en 13. sæti hvað varðar heildarlaun. 

Eins og sjá má erum við á réttri leið 
í þessum málum og hefur munurinn 
minnkað töluvert undanfarin ár. Telja 

má sennilegt að munurinn sem enn 
stendur eftir skýrist helst af arfleið for-
tíðar, gömlum samningum sem smám 
saman hverfa úr kerfinu með nýjum 
og breyttum áherslum í launamálum 
kynjanna. 

Samkvæmt framkvæmdaáætlun 
Jafnréttisstefnu Grindavíkurbæjar fara 
þessar kannanir fram annað hvert ár og 
næsta könnun verður því 2017. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Sjóarinn 
síkáti
Frístunda-og menningarnefnd 

Grindavíkur bókar á fundi 
sínum nýlega. „Undirbún-

ingur fyrir Sjóarann síkáta hófst í 
janúar og er skipulagið langt komið. 
Hátíðin á 20 ára afmæli í ár og þá á 
Sjómanna- og vélstjórafélag Grinda-
víkur 60 ára afmæli og því verða 
hátíðahöldin með veglegasta móti í 
ár. Sem fyrr verður aðkoma Björg-
unarsveitarinnar Þorbjarnar mikil. 
Undirbúningsfundur með helstu 
hagsmunaaðilum verður haldinn í 
næstu viku. 

Breytingar verða gerðar á há-
tíðarsvæðinu en það verður allt fært 
niður fyrir Kvikuna. Tilgangurinn er 
að þjappa hátíðarsvæðinu saman. 
Farið yfir fyrstu drög að dagskrá. 
Hátíðin verður 3. -5. júní 2016“. 

Skemmtilegir 
þemadagar í 
Myllubakkaskóla
Þemadagar voru haldnir í Myllu-

bakkaskóla dagana 18. og 19. 
apríl sl. Þemað í ár var vatnið. 

Nemendum var skipt í hópa og fengu 
að fara á hinar ýmsu stöðvar. Gerðar 
voru margar tilraunir, farið út í leiki og 
boðhlaup, málað og teiknað á pappír, 
silki og kaffikönnupoka. Bakaðar voru 
vatnsdeigsbollur, útbúinn ís, rætt um 
hringrás vatnsins og gerðar tilraunir 
til þess að leggja pípulögn sem hélt 

vatni. Nemendur komu með klaka að 
heiman og var þeim raðað upp í myllu 
sem er merki skólans. 

Afraksturinn af þemadögunum var 
svo til sýnis á opnum degi þar sem for-
eldrum og öðrum gestum var boðið 
í heimsókn. Auk þess voru nokkrar 
stöðvar opnar þar sem allir gátu tekið 
þátt. 

Texti og myndir: Heba Friðriks-
dóttir og Gísli Gunnarsson

Skólastarf til fyrir-
myndar í Vogum
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum skrifar í pistli 
sínum: 

Nú liggja fyrir niðurstöður 
starfsmannakannana 
meðal starfsfólk leik-

skólans og grunnskólans, ásamt 
foreldrakönnun grunnskólans. 
Kannanir þessar eru unnar af 
Skólapúlsinum, sem sérhæfir sig í 
gerð þeirra. Það er skemmst frá því 
að segja að niðurstöður allra þessara 
kannana eru jákvæðar. Þær eru 
góður vitnisburður þess að í báðum 
skólunum okkar fer fram metnaðar-
fullt, faglegt og öflugt starf, þar sem 
starfsfólkið er almennt ánægðara 

en landsmeðaltalið gefur til kynna. 
Foreldrar grunnskólabarnanna 
virðast einnig vera ánægðari með 
starfsemi skólans en landsmeð-
altalið. Starfsmannakannanirnar 
mæla 15 almenna þætti, auk þess 
sem starfsmenn sem stunda kennslu 
beðnir um að gera upplýsingar um 
28 þætti. Svarhlutfall var í öllum 
tilvikum hátt, yfir 80%. Niðurstöð-
urnar eru því vel marktækar og færa 
okkur heim sanninn um að starf-
semi beggja skólanna sé til mikillar 
fyrirmyndar“. 
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Ljóshúsið á gamla vitann
Allt frá því á síðasta ári hefur 

staðið til að staðsetja á ný ljós-
hús á gamla vitann á Garðskaga og var 
fjallað um það í vikumolum 15. viku 
2015. Ljóshúsið sem var á vitanum var 
fjarlægt eftir að nýi vitinn var tekin í 
notkun árið 1944. Íslenska vitafélagið 
stóð fyrir því að nýtt ljóshús var smíðað 

eftir upprunalegum teikningum, fékk 
til þess stuðning og styrk hjá Minja-
vernd og lauk þeirri smíði á síðasta 
ári. Vitinn er eitt elsta steinsteypta 
mannvirki í landinu, byggður 1897. 
Á þeim tíma voru aðeins tveir vitar 
fyrir í landinu, Reykjanesviti og Dala-
tangaviti. Sá fyrrnefndi hvarf í hafið 

vegna landbrots en sá síðari stendur 
enn og því er gamli vitinn á Garðskaga 
næst elsta vitahús í landinu. Vitinn á 
Garðskagatá hefur verið friðaður frá 
árinu 2003. 

Það verður gaman að sjá þegar ljós-
húsið verður komið á topp vitans. 

(Heimasíða Garðs)

Vorhátíð í 
Grindavík
Félag eldri borgara í Grindavík 

ásamt Kvenfélaginu í Grindavík 
héldu Vorhátíð fyrir eldri borg-

ara á Suðurnesjum á sumardaginn 
fyrsta. Hátíðin fór fram í Gjánni. 
Mikill fjöldi mætti og skemmtu sér 
vel. Kvenfélagið í Grindavík sá um 
glæsilegar veitingar. Að lokum voru 
svo gestir leystir út með snyrtivöru 
gjöfum. 

Mynd: Áhöfn þyrlunnar.

Mynd: Ásgeir Hjálmarsson.
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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

N Ý  S A N D H A M N - B Ó K

28.  apríl  201612

Framkvæmdir 
undirbúnar í Vogum
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum skrifar í pistli sínum, Vogahraðferð

Með hækkandi sól hefst 
undirbúningur fram-
kvæmda sumarsins. Á 

dögunum var auglýst útboð á endur-
nýjun Iðndals, en sú gata má heldur 
betur muna fífil sinn fegurri. Auk þess 
sem sjálf gatan og yfirborð hennar 
verður endurnýjað verður einnig 
ráðist í endurnýjun lagna, ekki síst til 
að sinna framtíðarhlutverki gagnvart 
væntanlegri byggð á miðbæjarsvæðinu 
svokallaða. Þar er gert ráð fyrir íbúða-
byggð, og ekki ólíklegt að bæjaryfirvöld 
hugi á næstunni að því að gera það 
fallega svæði byggingahæft. Auk þess 
að endurnýja götuna verður efri hluti 
götunnar lagður bundnu slitlagi, þ. e. 
frá efstu húsum við Iðndal að Voga-

braut. Þá verður loks hægt að taka þessa 
vegtengingu í notkun, sem mun án efa 
minnka umferðarálag um Stapaveg. 
Tilboðin verða opnuð í næstu viku og 
framkvæmdir geta vonandi hafist fljót-
lega eftir það. Í sumar verður einnig 
haldið áfram úrbótum í gerð stíga. Í 

fyrra var lagður stígur frá Stapavegi 
að línuvegi sunnan Reykjanesbrautar, 
um undirgöng undir brautina. Í sumar 
verður ráðist í lagfæringu á Stapavegi, 
þ. e. frá því sem núverandi malbik 
endar að þeim stað sem nýji stígur-
inn byrjar. Að loknum þessum fram-
kvæmdum verður því vel greiðfært 
fyrir gangandi og hjólandi alla leið að 
línuveginum. Þá stendur út af að lag-
færa línuveginn svo unnt sé að komast 
alla leið að skógræktinni og útivistar-
svæðinu við Háabjalla. Landset hf. er 
eigandi þess vegar, vonir standa til að 
þeir muni einnig ráðast í lagfæringar 
á þeim hluta vegarins í sumar þannig 
að loks hillir undir góða stígatengingu 
milli Voga og Háabjalla“.

Wizz air til Vilnius
Ungverska flugfélagið Wizz Air 

hyggst hefja flug milli Keflavíkur-
flugvallar og Vilnius í Litháen í október 
á þessu ári. Flogið verður tvisvar 
sinnum í viku, á mánudögum og föstu-
dögum, allt árið um kring. Flugfélagið 
flýgur nú þegar frá Keflavík til Gdansk 
í Póllandi og Budapest í Ungverjalandi 
auk þess sem Varsjá bætist við í maí 
á þessu ári. Vilnius verður því fjórði 
áfangastaður flugfélagsins frá Íslandi. 

Wizz Air er sem áður segir 
ungverskt flugfélag og stærsta 
lággjaldaflugvélagið í Mið- og Aust-
ur-Evrópu. Félagið hóf flug á milli 
Gdansk og Keflavíkurflugvallar í júní 
í fyrra, fyrst tvisvar í viku en fjölg-
aði ferðum fljótlega upp í þrjár. Nú 
tilkynnir félagið um fjórða áfanga-
staðinn frá Íslandi. Það er því ljóst að 
félagið bindur miklar vonir við Ísland 
sem áfangastað. 

Hótel rís í Garðinum
Miðvikudaginn 13. apríl s.l. 

var fyrsta skóflustungan 
tekin vegna framkvæmda 

sem eru að hefjast við byggingu nýs 
hótels í Garðinum. Hótelið mun rísa 
í Útgarðinum. Í fyrsta áfanga verður 
hótelið með 26 herbergi. Í öðrum 
áfanga verða svo byggð 18 herbergi, . 
Framkvæmsdir hefjast strax og gert er 
ráð fyrir að í byrjun sumars 2017 verði 
hægt að taka á móti gestum. Fyrstu 
skóflustunguna tóku hjónin Ingibjörg 
Gísladóttir og Heiðar Þorsteinsson. Þau 
ásamt sonum sínum og fjölskyldum 
standa fyrir hótelbyggingunni. 
Þetta verður fyrsta hótelið sem rís í 
Garðinum, en fjölskyldan hefur síðustu 
árin rekið gistiheimili. 

Mikill ferðamannastraumur er í 

Garðinn og Garðskagi heillar allan 
ársins hring. Norðurljósin laða til sín 
ferðamenn. Uppbygging er nú einnig 

hafin á Garðskaga, þar sem veitinga-
staður verður ásamt sýningum á 
Byggðasafninu og vitunum.

Heiðar Þorsteinsson og Ingibjörg Eyjólfsdóttir.

Heiðar, Þorsteinn, Ingibjörg, Einar og Gísli.
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hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sveitarfélagið Garður

SANDGERÐISBÆR

www.eignaumsjon.is
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
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Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Fjöldi gististaða 
á Suðurnesjum 
margfaldast
Nýskráðum gistiheimilum og 

hótelum suður með sjó hefur 
fjölgað gríðarlega undanfarin 

ár. Árið 2004 voru sjö gististaðir skráðir 
á Suðurnesjum, haustið 2013 voru þeir 
35. Núna eru þeir 70. 

Allir fá vinnu
Þessi mikla fjölgun gististaða hefur 
margfeldisáhrif inn í samfélagið á 
Suðurnesjum samkvæmt frétt RÚV. 
Veitingastaðir spretta upp og ýmis 
önnur þjónusta og staðan á vinnu-
markaði hafi snarbatnað á örfáum 
árum. Atvinnuleysi mældist 14% á 
Suðurnesjum fyrir örfáum árum og 
var atvinnuástandið þar hið versta á 
landinu. Nú sé staðan breytt. Atvinnu-
leysi mælist 3% og í raun fái allir vinnu 
sem það vilja. 

Sjá ítarlega fréttaskýringu um áhrif 
ferðamannastraumsins á lífið suður 
með sjó á vef RÚV. 

Opnar lággjaldahótel
í vikunni kynnti Skúli Mogensen, 
forstjóri og eigandi WOW air, að í 
sumar myndi félag í hans eigu opna 
gistiheimili í tveimur blokkum á gamla 
varnarliðssvæðinu. Þar mun megin-

áherslan verða lög á ferðamenn sem 
stoppa stutt á landinu og þá sem eru á 
leið í morgunflug og vilja gista í nálægð 
við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Áður fyrr gistu erlendir ferðamenn 
á Suðurnesjum að jafnaði í eina nótt á 
svæðinu en eru núna farnir að dvelja í 
tvær til sjö nætur. Einnig færist í vöxt 
að Íslendingar á leið í morgunflug sofi 
nóttina fyrir brottför á gistiheimili í 
nágrenni við Leifsstöð og geymi bílinn 
við næturstaðinn á meðan dvalið er er-
lendis og nýti sér ókeypis skutlþjónustu 
til og frá flugvelli. Þetta kemur fram 
í fréttaskýringu RÚV um þær miklu 
breytingar sem hafa orðið í ferða-
þjónustu á Suðurnesjum. Haft er eftir 
Þuríði Halldóru Aradóttur, forstöðu-
manni Markaðsstofu Reykjaness, að 
nýskráðum gistiheimilum og hótelum 
hafi fjölgað gríðarlega undanfarin ár. 
Árið 2004 voru sjö gististaðir skráðir 
á Suðurnesjum, haustið 2013 voru þeir 
35 og núna eru þeir 70. Nýskráðum 
gistiheimilum fjölgaði um 80% á síð-
asta ári og útlit er fyrir frekari fjölgun 
á þessu ári. Hlutfallslega fjölgaði gistin-
óttum mest á Suðurnesjum og Vest-
urlandi á síðasta ári samkvæmt tölum 
Hagstofunnar. 

Bláa lónið er örugglega þekktast ferðamannastaðurinn á Suðurnesjum en 
langt frá því eini sem laðar þangað túrista. 
 Mynd: Jeff Sheldon/Creative Commons

Aðgerðir 
til að efla 
félagsstarf 
í Vogum
Á fundi Frístunda-og menn-

ingarnefndar Voga var rætt 
um fund með félagasamtökum sem 
haldinn var í Álfagerði þriðjudaginn 
5. apríl s.l. Vel var mætt á fundinn 
og var almenn ánægja með það sem 
þar fór fram. Nefndin ræddi aðgerðir 
sem færar eru til að fjölga sjálfboða-
liðum og efla þannig félagsstarfið í 
Vogum. 

Afgreiðsla frístunda- og 
menningarnefndar: 
Ákveðið að FMN standi fyrir degi 
félagasamtaka árlega að hausti þar 
sem félögin geta kynnt vetrarstarfið 
og þannig fengið nýliðun til eflingar. 
Einnig að FMN standi fyrir fundi 
með félagasamtökum á vorönn til 
fræðslu, samráðs og umræðna. 
Nefndin telur jafnframt mikilvægt 
að viðburðir félagasamtaka séu vel 
kynntir, t.d. á heimasíðu sveitarfé-
lagsins. 

Alþingi 
heimsótt
ÁSMUNDUR Friðriksson þing-

maður bauð göngufólki í 
Reykjaneshöllinni í skoðarferð um 
Alþingishúsið og tengdar byggingar 
s.l. föstudag. Hópurinn sem fór hafði 
bæði gaman og gagn af heimsókn-
inni. Það var virkilega fróðlegt að fá 
innsýn í starf þingmanns og starfsfólk 
Alþingis. 

Bjartsýnir Sjálfstæðismenn
Bæjarfulltrúar lögðu fram bókun 

á síðasta bæjarstjórnarfundi 
Reykjanesbæjar. Sjálfstæðismenn hafa 
lagt áherslu á að ekki væri tímabært 
að gefast upp og afhenda Eftirlist-
nefndinni lyklana. Frestur var sam-
þykktur til 3. maí í þeirri trú að hægt 
verði að ná samningum við kröfuhafa. 
Í bókun Sjálfstæðismanna segir m.a. 

„Atvinnuleysi fer stöðugt minnk-
andi og fjárútgjöld sveitarfélags-
ins m.a. vegna fjárhagsaðstoðar og 
annarra fylgikvilla atvinnuleysis fara 
lækkandi. 

Bæði ársreikningur 2015 og fyrstu 
mánuðir þessa árs sýna að tekjur bæj-
arfélagsins eru að aukast mun hraðar 
en áætlanir hafa gert ráð fyrir. Bæði 
er um að ræða fjölgun íbúa langt 
umfram meðaltalsfjölgun í sveitar-
félögum og einnig auknar tekjur á 
hvern íbúa. Reykjanesbær hefur frá 
stofnun verið afar skuldsett sveitarfé-
lag og svonefnt skuldahlutfall var um 
270% árið 2002. Skuldaviðmið, sem 
sett var á fyrir fjórum árum, á að geta 
verið komið niður fyrir sett markmið 

á tilsettum tíma eftir sex ár, hvort sem 
horft er til bæjarsjóðs eða samstæðu 
Reykjanesbæjar. 

Skuldaviðmið bæjarsjóðs hefur 
lækkað síðustu 4 ár úr 292% í 192% 
og skuldaviðmið samstæðunnar úr 
297% í 230%. Með sömu þróun mun 
Reykjanesbær því ná viðmiðum 
sínum innan tímamarka. Þó viðræður 
sveitarfélagsins við kröfuhafa þess 
hafi siglt í strand í bili er mikilvægt 
að leggja ekki árar í bát, heldur leita 
áfram samninga. Um margt hefur 
samstarf við núverandi meirihluta 
verið með ágætum og sameiginleg 
sýn allra bæjarfulltrúa á að starfa vel 
saman og ná árangri fyrir samfélag 
okkar. 

Ítrekað hefur komið fram í því ferli 
sem búið er að kröfuhafar bæjarins 
hafa viljað ganga til samninga við 
Reykjanesbæ, en með öðrum for-
merkjum en lagt var upp með. Í slíkum 
samningum eru til margar leiðir. 

Samhent bæjarstjórn er best til þess 
fallin að vinna áfram í þágu bæjarbúa 
með fullt umboð til ákvarðanatöku.“
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Galdrarúnir
Gullsmíði / FaGleG Þjónusta / nýsmíði / sérsmíði / ViðGerðir
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Hyundai Santa Fe

ÞÚ ÞARFT EKKI AÐ FARA Í BORGINA 
TIL AÐ FÁ BESTU KJÖRIN
ÞÚ ÞARFT EKKI AÐ FARA Í BORGINA 
TIL AÐ FÁ BESTU KJÖRIN

BÍLAVERKSTÆÐI

Fjármögnum allt að 90% af kaupverði

5% 
afsláttur 
af öllum  

nýjum bílum*

Bónpakki  
fylgir öllum  

nýjum bílum
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