
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
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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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Gumma Emils

893 0705

Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

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!

26. maí 2016
10. tölublað 5. árgangur

Ellert Eiríksson heiðursborgari Reykjanesbæjar
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti 

á 500. bæjarstjórnarfundi sínum að 
gera Ellert Eiríksson, fyrrverandi bæjar-

stjóra og varaþingmann, að heiðursborgara 
Reykjanesbæjar fyrir vel unnin störf í þágu 
íbúa Keflavíkur og síðar Reykjanesbæjar. Á 

myndinni Er Ellert með eiginkonu sinni 
Guðjörgu Sigurðardóttur ásamt dóttur 
þeirra hjóna Guðbjörgu Ellertsdóttur. 
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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 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Það hefur marg oft sýnt sig að áhrif sjónvarpsins á skoðanir fólks um 
menn og málefni ráða oft för.Á dögunum leiddi Kastljós á RUV Sig-
mund Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsætisráðherra og formann 

Framsóknarflokksins í gildru,þannig að hann átti sér ekki viðreisnar von. 
Hann sá sína sæng út breidda og varðm að segja af sér. Vel má vera að 
honum takist að rétta sinn hlut að nýju.það kemur í ljós á næstu vikum.

Samhliða falli Sigmundar Davíðs  var Guðni Th.Jóhannsson fræðimaður 
fenginn á RUV til að túlka málin fyrir okkur áhorfendur. Guðni þótti 
skemmtilegur í þessum útskýringum sínum og kom vel fyrir. Hvort sem 
það var nú viljandi eða ekki tókst RUV að búa til forsetaframbjóðenda út 
úr þessum þáttum. Guðni er flottur forseti hrópuðu margir. Við þurfum 
akkúrat hann á Bessastaði sögðu þeir sem fannst nóg komið hjá Ólafi 
Ragnari forseta.

Er þetta virkilega næg ástæða til að sannfæra tvo þriðju þjóðarinnar að 
við höfum fundið rétta manninn til að gegna embætti forseta Íslands? 

Við hljótum að þurfa að vita um afstöðu mannsins til hinna ýmsu mála 
og hvernig hann hefði tekið á þeim málum sem hæst hefur borið síðustu 
árin. Er líklegt að Guðni hefði sagt Nei við Icesave? Miðað við það sem 
fram hefur komið er það ekki.

Hver hefur verið afstaða hans til umsóknar Íslands í Evrópusambandið?

Ólafur Ragnar stóð sig gífurlega vel á erlendum vettvangi við að gæta okkar 
hagsmuna og standa í hárinu á þeim sem vildu gjörsamlega negla okkur. 
Það sýndi sig að reynsla Ólafs Ragnar kom að góðum notum í þeirri baráttu.

Góður meirihluti þjóðarinnar er mjög ánægð með störf Ólafs Ragnars 
Grímssonar sem forseta. Það er fyrst og fremst fyrir það hversu mikla 
reynslu hann hefur á hinu pólitíska sviði  og þekkingu á málefnum þjóðar-
innar.

Kjósendur vilja hafa traustan aðila á Bessastöðum, sem getur verið sá 
öryggisventill sem þarf. 

Við vitum að ýmsar hugmyndir eru á lofti hvað varðar kollsetypu á stjórn-
arskránni. Það getur komið til kasta forseta að taka á slíkum málum.Þá 
þarf mann með reynslu.

Við vitum ekki hvernig úrslit þingkosninga verða. Það getur komið upp sú 
staða að verulega reyni á forseta landsins hvað varðar stjórnarmyndunar-
viðræður. Þá hlýtur það að vera mikill kostur að á Bessastöðum sé forseti 
sem býr að mikilli reynslu á pólitíska sviðinu.

Kosningabaráttan er að hefjast á fullu. Nú er um að gera að kynna sér vel 
alla frambjóðendur sem í boði eru. Kjósendur verða að meta það hvort 
þeir vilji frambóðenda sem hefur mikla reynslu af stjórnmálum og þekkir 
vel til málanna og hefur styrk til að taka á hlutunum og getur varið okkar 
málstað, eða viljum við einhvern annan af þeim sem í framboði eru.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Hvernig forseta 
viljum við? 

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 9. júní NÆSTA BLAÐ

Ársfundur Brunavarna Suðurnesja
Í vikunni var fyrsti ársfundur 

Brunavarna Suðurnesja bs, 
en frá og með 1. janúar 2015 

voru brunavarnir reknar í formi 
byggðasamlags. Öll sveitarfélögin 
á Suðurnesjum utan Grindavíkur-
bæjar standa að byggðasamlaginu. 
Rekstur og starfsemi þetta fyrsta 
ár byggðasamlagsins gekk vel og er 
augljóst að við búum vel að öflugu 
og góðu slökkviliði, sem er eitt af 
fáum atvinnumanna slökkviliðum á 
landinu. Það er mikið öryggi sem felst 
í því fyrir íbúana og atvinnufyrirtæki 
á Suðurnesjum. 

Samningar sveitarfélaganna 
fjögurra um stofnun byggðasamlags 

um Brunavarnir Suðurnesja voru 
undirritaðir af forsetum bæjarstjórna 
Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins 
Garðs og Sveitarfélagsins Voga og 

formanni bæjarráðs Reykjanesbæjar 
í maí 2015. Við það tækifæri var 
myndin hér að neðan tekin. 

(Molar Heimasíða Garðs)

Dökk mynd
Eftirlitsnefnd með fjármálum 

sveitarfélaga hefur dregið upp 
dökka mynd af stöðu Reykjanesbæjar. 
Segir nefndin að óhjákvæmilegt sé að 
leggja til að bænum verði skipuð fjár-
hagsstjórn. Ennfremur segir Eftirlits-
nefndin að ekki hafi verið lögð fram 
áætlun um hvernig eigi að bæta úr. 

Stefnumótun um framtíðar-
skipulag og frágang íþróttasvæðis
Á fundi Bæjarstjórnar Garðs var eftirfarandi samþykkt: 

Í tilefni 80 ára afmælis Knattspyrn-
ufélagsins Víðis verði unnin 
stefnumótun sem feli m.a. í sér 

framtíðarskipulag og áætlun um 
frágang á umhverfi íþróttasvæðis-
ins. Sveitarfélagið leiti samstarfs við 
Knattspyrnufélagið Víði um verkefnið. 

Greinargerð. 
Núverandi íþróttavöllur er fyrst 

og fremst keppnisvöllur fyrir 
knattspyrnulið Víðis. 

Takmörkuð og ófullnægjandi að-
staða er til æfinga á öðrum svæðum 
en keppnisvellinum. 

Gamli knattspyrnuvöllurinn á 
Garðskaga hefur verið notaður til 
æfinga snemma á vorin, eða þar til 
keppnisvöllurinn er tilbúinn til notk-
unar. Þá hefur verið notast við gras-
flöt við Skagabraut til æfinga fyrir 
yngri flokka. Til framtíðar litið er 
mikilvægt að móta stefnu um frekari 
uppbyggingu á aðstöðu til æfinga og 

keppni. Ýmsar hugmyndir hafa komið 
upp í þeim efnum og því telur bæj-
arstjórn Sveitarfélagsins Garðs tíma-
bært að ráðast skipulega í vinnu við 
mótun stefnu til framtíðar um fram-
tíðarskipulag þessara mála og áætlun 
um frágang umhverfis íþróttasvæðis-
ins. Eðlilegt er að þetta verkefni verði 
unnið í samstarfi sveitarfélagsins 
og Knattspyrnufélagsins Víðis, auk 

annarra aðila sem talin er þörf á að 
komi að verkefninu. 

Í tilefni þess að liðin eru 80 ár frá 
stofnun Knattspyrnufélagsins Víðis 
færir Sveitarfélagið Garður félaginu 
að gjöf kr. 250.000 til barna- og ung-
lingastarfs og kr. 250.000 til félagsstarfs.

Sveitarfélagið Garður þakkar 
Knattspyrnufélaginu Víði fyrir fram-
lag félagsins til samfélagsins í Garði.

Húsaleigubætur
Í mars 2016 var greitt hjá Reykjanesbæ 

kr. 30.155.570, - í húsaleigubætur. 
Árið 2015 var greitt í sama mánuði kr. 
34.452.506, - í húsaleigubætur. 

Í apríl 2016 var greitt hjá Reykjanesbæ 
kr. 31.206.323, - í húsaleigubætur. 
Árið 2015 var greitt í sama mánuði kr. 
33.561.881, - í húsaleigubætur. 

Íbúum fjölgar 
enn í Vogum
Enn heldur íbúum sveitarfélagsins 

áfram að fjölga. Samkvæmt nýju-
stu tölum er fjöldinn nú 1.175, og hefur 
ekki verið svo margt fólk búsett hér 
síðan árið 2008. Ágæt fólksfjölgun var 
á síðasta ári, sem var talsvert umfram 
landsmeðaltal. Það virðist því vera 
áframhald á þessari þróun. Mikil eftir-
spurn er eftir íbúðarhúsnæði í Vogum, 
og því ljóst að margir vilja setjast hér 
að. Þegar hefur verið rætt um að hefja 
undirbúning á miðbæjarsvæðinu, þar 
sem gert er ráð fyrir talsverðum fjölda 
íbúða, og ekki útilokað að á næsta ári 
verði unnt að hefja úthlutun lóða á því 
svæði. (Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í 
Vogum skrifar)

Ljósanótt 2016 á svipuðum nótum
Menningarráð Reykjanesbæjar 

leggur til að umsjón og fram-
kvæmd Ljósanætur verði á svipuðum 
nótum og í fyrra um leið og nýjar 
hugmyndir frá íbúfundi í vetur verði 
hafðar í huga. Ljóst er að hátíðin færist 
sífellt meira í þá átt að verða svokölluð 
„þátttökuhátíð“ og skipar framlag bæj-
arbúa sífellt stærra hlutverk. Ráðið lýsir 
ánægju sinni með þá þróun og hvetur 
fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga 
til að setja mark sitt á hátíðina, hver 
með sínum hætti. Sumir leggja til við-
burði og vinnu á meðan aðrir leggja 
til fjármagn og saman gera bæjarbúar 
þetta að flottustu fjölskyldu- og menn-
ingarhátíð landsins. 

Ráðið vekur athygli á að nokkrir 
viðburðir eru orðnir fastir og mega 
ekki missa sín: 

Fimmtudagur: 
Setning hátíðarinnar með öllum nem-
endum bæjarins við Myllubakkaskóla. 

Sölutjöldin sett upp, og kvöldopn-
anir verslana. 

Opnanir myndlistarsýninga í Duus 
Safnahúsum o. fl. stöðum. 

Föstudagur: 
Kjötsúpan og létt dagskrá á hátíðar-
svæði. 

Tónleikar á vegum íbúanna víða um 
bæinn, heimahús og veitingahús. 

Laugardagur: 
Árgangagangan
Útiskemmtun á Bakkalág
Stórtónleikar á útisviði á Bakkalág. 

Sunnudagur: 
Tónleikar og sýningar víða um bæ-

inn.
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Ríkisstjórnin verður 
að standa við sín loforð
Málefni aldraðra hafa verið 

og eru mikið til umræðu í 
þjóðfélaginu. Fram hefur 

komið að öldruðum mun fjölga mjög 
mikið á næstu árum. Eðlilega hefur það 
komið í umræðuna hvort sveitarfélög og 
ríkisvaldið geri nægjanlega vel ráð fyrir 
hvernig mæta eigi þessari þróun. Hér á 
Suðurnesjum er t.d. langur biðslisti eftir 
hjúkrunarrými, en ekki er á dagskrá 
að byggja heimili á næstu fimm árum. 

Eyjólfur Eysteinsson er formaður 
Öldungaráðs Suðurnesja og situr jafn-
framt í stjórn Framkvæmdasjóðs aldr-
aðra. Reykjanes ræddi þessi mál aðeins 
við Eyjólf. 

Öldungaráð hefur vakið athygli á 
stöðu aldraðra og sérstaklega bent á 
vandann hvað varðar hjúkrunarheim-
ilin. Hver er staðan núna? 

Heilbrigðisráðherra lagði núna 
nýlega fram áætlun um fjölgun 
hjúkrunarheimila og er ljóst að ekki 
verði fjölgað hjúkrunar-rýmum á 
Suðurnesjum næstu fimm árin þó 
að þörfin á landinu sé mest hér á 
Suðurnesjum. 

Eldri borgarar leggja 
traust sitt á sveitarfélögin
Eru einhverjar líkur á að hægt verði að 
byggja hér nýtt heimili á næstu árum? 

Staðan er ekki góð og ekki hafa 
verið gerðar áætlanir um byggingu 
hjúkrunarheimila þó að skýrslur sýni 
að biðin eftir hjúkrunarrými er lang 
lengst á Suðurnesjum. Eldri borgarar 
leggja traust sitt á að sveitarfélögin 
sem hafa ítrekað lagt áherslu á fjölgun 
hjúkrunarheimila. Nýlega hefur stjórn 

Öldungaráðs fundað með þingmönnum 
frá Suðurnesjum og ætlumst við til þess 
að þeir taki málið til umræðu á alþingi. 
Stjórn Öldungaráðs telur að ekki megi 
dragast að taka ákvörðun í málinu 
því að eldri borgurum fjölgar ört og 
er áætlað að árið 2020 verði á biðlista 
100 sjúkir eldri borgarar sem hafa áður 
notið heimilishjálpar og heimahjúkr-
unar og geta því ekki verið heima hjá sér 
og verði því að njóta aðstöðu á hjúkr-
unarheimili. 

Ég hef ætíð mótmælt
Skattur er innheimtur af öllum Ís-
lendingum frá 16 ára aldri til 70 ára 
sem var hugsaður til uppbyggingar 
hjúkrunarheimila. Framkvæmdasjóður 
aldraðra fer yfir umsóknir en heilbrigð-
isráðherra úthlutar. Skilar þessi skattur 
sér til þeirrar uppbyggingar hjúkr-
unarheimila? 

Tekjur af nefskatti var árið 2013 
samtals 1,7 milljarður. Innheimtur er 
nefskatturinn kr. 9.911 á hvern skatt-
greiðanda frá 16 ára til 70 ára. Tekjum 
sjóðsins hefur verið ráðstafað af öðrum 
en stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra til 
reksturs hjúkrunarheimila og greiðslu 
á stofnkostnaði við byggingu hjúkr-
unarheimila sem fjármagnaðar voru 
eftir leiguleiðinni. Ég hef ætíð mótmælt 
því að fjárlaganefnd ráðstafi tekjum 
sjóðsins til rekstar hjúkrunarheimila, 
þar sem tekjur hans eru ætlaðar til upp-
byggingar á hjúkrunarheimilum. 

Hvernig standa sveitarfélögin á 
Suðurnesjum sig í að sinna eldra fólki 
hvað varðar félagsaðstöðu og heimil-
ishjálp? 

Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa 
lagt fram aðstöðu til félagsstarfa FEBS 
og er hún góð og í samvinnu við Félaga 
eldri borgara á Suðurnesjum. 

Betri nýting á fjármagni  
og mannauð
Nú er heimahjúkrun á hendi Heil-
brigðisstofnunar Suðurnesja. Er 
æskilegt að þessi mál: heimilishjálp 
og heimahjúkrun séu á sitt hvorri 
hendinni? 

Stjórn Öldungaráðsins vinnur 
að samvinnu og samþættingar á 
heimahjúkrunar og félagslegrar heima-
þjónustu. Lögð er áhersla á samvinnu og 
samþættingu að þjónustu við eldri borg-
ara á Suðurnesjum. Með samþættingu 
á þjónustu vinnst margt: Betri nýting á 
fjármagni og mannauð, einfaldar boð-
leiðir, möguleiki á að auka þjónustuna 
og starfsfólki líður betur. Stjórnin 
leggur til að HSS og sveitarfélögin á 
Suðurnesjum, geri með sér samstarfs-
samning um skipulag á heimaþjónustu 
og heimilishjálp undir forystu HSS. 

Öldungaráð hefur  
kynnt sín mál
Svona að lokum. Hafa eldri borgarar 
fengið skerðingarnar sem gerðar voru 
á sínum tíma bættar að fullu

Eldri borgara hafa ekki fengið allar 
skerðingar til baka sem lofað var og er 
því fjárhagsstaða margra aldraðra slæm 
og eiga þeir erfitt með að framfleyta sér. 
Aldraðir hafa setið eftir hvað varðar 
leiðréttingar og hækkanir frá ríkinu. 
Það er útilokað að una þessu lengur. 
Ríkisstjórnin verður að standa við sín 
loforð og við krefjumst að eldri borgarar 
fái sömu hækkun frá Tryggingastofnun 
kr. 300.000 1. maí eins og aðrir laun-
þegar. 

Öldungaráð hefur kynnt sín mál á 
fundum í bæjarráði Reykjanesbæjar, 
Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs 
og Sveitarfélagsins Voga. Þar hafa 
stjórnarmenn og fulltrúar ráðsins meðal 
annars, kynnt tillögur Öldungaráðs 
um samþættingu félags- og heilbrigð-
isþjónustu. Fjölgun hjúkrunarrýma á 
Suðurnesjum hefur ætíð verið til um-
ræðu á fundunum en mikil vöntun er 
á þeim á Suðurnesjum. 

Stjórn Öldungaráðs hefur haldið 
fundi með stjórn Sambands sveitarfé-
laga á Suðurnesjum, stjórn Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja og þingmanna 
Suðurlands sem eru frá Suðurnesjum. 
Niðurstaða fundanna var með ágætum 
og var tekið undir með Öldungaráði að 
unnið verði að samstöðu með sveitarfé-
lögum á Suðurnesjum og Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja að fjölgun hjúkr-
unarrýma á Suðurnesjum. Unnið verði 
að samþættingu með heimahjúkrun og 
félagslegri heimaþjónustu. Með sam-
þættingu á þjónustu vinnst margt: Betri 
nýting á fjármagni og mannauð, ein-
faldar boðleiðir, möguleiki á að auka 
þjónustuna og starfsfólki líður betur. 
Gerður verði formlegur samningur 
milli Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 
og sveitarfélaganna á Suðurnesjum. 

Einhugur var á fundunum að Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja hefði for-
göngu um myndun samstarfs milli 
þeirra og sveitarstjórna Suðurnesja um 
skipulag á samþættingu á þjónustu við 
eldri borgara.

Eyjólfur Eysteinsson formaður 
Öldungaráðs Suðurnesja

Árið 2020 verða um 100 á biðlista verði ekkert að gert.

Lómur BA til sölu
Góður bátur til að stunda sjóstangaveiði – kerra fylgir þannig að 
hægt er flytja bátinn á milli staða. Búinn að vera geymdur inni á 
vetrurnar, er eins og nýr. Öll helstu tæki s.s. GPS, dýptarmælir, AIS, 
útvarp plús 4ja manna björgunarbátur. Byggður 2007, skráður 
6,32m langur skemmtibátur og er með VW Marine 100Ha vél.  
Haffærnisskírteini fyrir 2016 til staðar, farsvið strandsigling.

Frekari upplýsingar veitir Heimir í síma 660 3364

20 Milljarða framkvæmdir 
framundan á Keflavíkurflugvelli 
- nýr ferðamannapúls kynntur
Isavia bauð til opins fundar á 

Hotel Reykjavik Natura í síðustu 
viku  þar sem kynntar voru þær 

framkvæmdir og aðgerðir sem félagið 
hefur staðið fyrir undanfarið til þess 
að taka vel á móti þeim ferðamönnum 
sem koma til landsins í sumar. Á fund-
inum var einnig kynntur nýr Ferða-
mannapúls Isavia, Ferðamálastofu og 
Gallup. 

Mikill undirbúningur  
fyrir sumarið á Keflavíkur-
flugvelli
Framundan er stærsta sumar frá upphafi 
fyrir ferðaþjónustu á Íslandi og miklar 
áskoranir felast í því fyrir alla þá sem 
starfa innan greinarinnar. Hlynur Sig-
urðsson, framkvæmdastjóri Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar fór yfir þær breytingar 
sem hafa verið gerðar frá upphafi sum-
ars 2015. Starfsfólki hefur verið fjölgað 
mikið, fjárfestingar hafa verið gerðar til 
að auka sjálfvirkni auk þess sem flug-
stöðin hefur verið stækkuð um 10.000 
fermetra. Samtals eru þetta fjárfestingar 
upp á um það bil 10 milljarða króna. 
Að auki fór Hlynur yfir framtíðarfjár-
festingar en alls hefur verið samþykkt af 
stjórn Isavia að hefja fjárfestingar fyrir 
20 milljarða á þessu ári. 

Hlynur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Flugstöðvar Leifs Eiríks-
sonar: „Við höfum stækkað flugstöðina 
verulega frá því í fyrrasumar, fjölgað 
starfsfólki í þjónustustörfum, aukið 
afkastagetu í öryggisleit auk þess sem 
fleiri flugfélög eru komin í sjálfsinn-
ritunarkerfið okkar. Við ráðum því við 
mun meiri farþegafjölda en á sama tíma 
í fyrra. Hins vegar verður farþegaaukn-
ingin það mikil í sumar að hefðbundin 
innritun hefst 2,5 tímum fyrir flug hjá 
öllum flugfélögum. Við viljum því fá 
aðila í ferðaþjónustu í lið með okkur og 
hvetja ferðamenn til að vera snemma á 
ferðinni í sumar til að ferðalagið gangi 
sem best fyrir sig.“

Ferðamenn ánægðir  
með dvölina
Á fundinum kynnti Einar Einarsson, 
framkvæmdastjóri Gallup, Ferða-
mannapúls Isavia, Ferðamálastofu og 
Gallup. Ferðamannapúlsinn mælir 
heildaránægju ferðamanna sem koma 
til Íslands um Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar og verður hann birtur mánaðar-
lega. Markmiðið með Ferðamannapúls-
inum er að skapa mælikvarða sem sýnir 
upplifun og væntingar ferðamanna sem 
koma til landsins.

 Einar Einarsson, framkvæmdastjóri 
Gallup: „Ferðamannastraumur til 
landsins hefur vaxið gríðarlega á 
undanförnum árum og spár hafa sýnt 
fram á að sá vöxtur muni halda áfram. 
Það er því afar mikilvægt fyrir greinina 
að fylgjast vel með upplifun ferðamanna 
og með stöðugri og samanburðarhæfri 
mælingu á heildaránægju ferðamanna 
gefst aðilum í ferðaþjónustu tækifæri 
til að vakta þróunina og bregðast við 
ef niðurstöður gefa ástæðu til þess.“

Fyrstu niðurstöður gefa til kynna 
að almennt eru ferðamenn mjög 
ánægðir með dvöl sína hér. Ástralir 
eru á toppnum hvað ánægju varðar en 
norðurlandaþjóðirnar eru þær þjóðir 
sem síst eru ánægðar með dvöl sína hér.

Skorað á þingmenn
Öldungaráð Suðurnesja kynnti 

þingmönnum sem búsettir eru á 
Suðurnesjum tillögu sem stjórnin hafði 
samþykkt. 

„Heilbrigðisráðherra gerir ekki 
ráð fyrir í tillögu sinni að byggt verði 
hjúkrunarheimili á Suðurnesjum mæstu 
fimm árin, þó að kannanir staðfesti að 
þörfin á Suðuresjum er mest á landinu. 
Sjúkir aldraðir bíða lang lengst hér á 
Suðurnesjum eftir umönnun á hjúkr-
unarheimilum en áður hafa þeir notið 
þjónustu heimilishjálpar og heimahjúkr-

unar. Mikið liggur við að tekin verið 
ákvörðun um byggingu hjúkrheimilis á 
Suðurnesjum sem fyrst. Eldri borgurum 
fjölgar ört hér á Suðurnesjum og til að 
mæta því er nauðsynlegt að bregðast nú 
þegar við og setja nýtt hjúkrunarheimili 
á dagskrá hér á Suðurnesjum. 

Stjórn Öldungaráðs skorar á þing-
menn sem búsettir eru á Suðurnesjum 
að taka forystu í þessu máli. Með sam-
stöðu þingmanna, sveitarstjórna og Fé-
lags eldri borgara er hægt að fá jákvæða 
niðurstöðu“.



Koparinn er sígildur 
enda er koparlitaða 
pressukannan vinsæl.

Þrjú merki sem gott 
er að leggja á minnið
Tímalaus hönnun sem hentar 

vel sem gjafavara.
Fjölbreyttar lausnir til 

hagræðingar fyrir heimilið.
Hágæða hársnyrtivörur fyrir 

konur og karla.

Retro Bin
Þessi með kúlulaga loki og fótstigi.
Til í ýmsum retro litum.

Straubretti

Brettin eru öll 
með skrautlegu 
áklæði og með 
mismunandi 
palli fyrir 
straujárn.

Stafrænar eldhúsvogir
Ómissandi gæðagripir og sannkölluð 
eldhúsprýði. Til í nokkrum litum.

Braun rakvél Sport
197-1

Kr. 12.900,-

Braun hárskeri
hc3050

Kr. 7.990,-

Braun rakvél
380

Kr. 26.900,-

vatnsheld

Braun rakvél 
320-4

Kr. 19.900,-

Pizzasteinn, hnífur og platti. Saman í setti.

Saltið og piparinn saman í einum stauk. Það fer 
bara eftir því í hvora áttina þú snýrð. Hin fullkomna 

salt og piparkvörn. Til í ýmsum litum.

Salt- og piparkvörn í sama stauknum

Rúmgóður 
brauðkassi með 
skurðarbretti.

Brauðkassi og skurðarbretti

Pressukönnur í úrvali

Réttu græjurnar fyrir pizzabaksturinn

Braun hárblásari
hd550

Kr. 7.990,-

BRAUN Háreyðingartæki
Silk-épil5 Legs&Body

Kr. 16.900,-

vatnsheld

Braun sléttujárn
SatinHair-st510

Kr. 7.990,-

Verð frá kr: 5.490,-

Verð frá kr: 5.990,-

Verð kr: 5.990,-

Verð kr: 12.990,-

Verð kr: 6.990,-

Verð kr: 
3.990,-

Verð kr: 5.490,-

Opnunartími 
virka daga kl. 10-18 Og 
laugardaga kl. 11-15

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði

Litir og munstur
Ruslaföturnar frá Brabantia eru heimilisprýði á 
meðan þær gegna hlutverki sínu.
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Montreal og Toronto 
hjá Wow air 
WOW air hefur hafið áætl-

unarflug til Montréal 
og mun félagið fljúga 

fyrsta flug sitt til Toronto. Flogið 
verður allan ársins hring til þessara 
kanadísku borga. Vegna mikillar eft-
irspurnar var tíðni til bæði Montréal 
og Toronto aukin og jómfrúarflugum 
flýtt um viku til beggja áfangastaða. 
Samkvæmt upphaflegri áætlun átti 
að fljúga fjórum sinnum í viku til 
Montréal en nú verður flogið fimm 
sinnum í viku. Flogið verður til 
Toronto sex sinnum í viku en upp-
hafleg áætlun var fjögur flug á viku. 

Montréal er mikil menningar- og 
matarborg með frönsku ívafi en hún 
er önnur stærsta borg Kanada á eftir 
Toronto og níunda stærsta borg Norð-

ur-Ameríku. Þjóðtungan er franska 
og borgin er stærsta frönskumælandi 
borg í heimi að París undanskilinni. 
Flestir íbúar Montréal eru tvítyngdir 
og tala ensku og frönsku og skipta 
yfir þegar svo á við. Borgin er mið-
stöð menningar í Kanada og sam-
einar norður-ameríska og evrópska 
menningu. Þar er fjörugt leikhúslíf, 
hátíðir af ýmsum toga og heilu hverfin 
sem listamenn hafa lagt undir sig. 
Montréal er heimaborg hins fræga 
sirkus, Cirque du Soleil og er Formula 
1 kappakstur haldinn í borginni ár-
lega. 

Í tilefni af fyrsta fluginu klipptu 
Skúli Mogensen forstjóri WOW air og 
Hlynur Sigurðsson framkvæmdastjóri 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar á borða. 

268 tonn í 
aðeins 8 róðrum
Það má segja að vorboðin 

ljúfi sé núna komin hingað á 
Suðurnesin.  Nei ég er ekki að 

tala um lóuna fínu, heldur um drag-
nótabátinn Steinunni SH frá Ólafsvík.  
Undanfarin ár þá hefur báturinn látið 
sjá sig og legið yfir sumarið í slippnum 
í Njarðvík og núna er semsé báturinn 
kominn og þá hlýtur sumarið að fara 
að koma, enn nokkuð kalt er búið að 
vera hérna undanfarna daga.  Steinunn 
SH kláraði kvótann sinn og gerði það 
bara með glæsibrag. 268 tonn í aðeins 
8 róðrum og mest 45 tonn í róðri, öllu 
landað á Ólafsvík.

Af öðrum dragnótabátum og þá 
heimabátum þá er Örn GK með 97 
tn í 10, Siggi Bjarna GK 63 tn í 4, Að-
albjörg RE 63 tn í 6, Svanur KE 61 tn 
í 9.  Nokkrir af þessum bátum hafa 
verið að landa í Þorlákshöfn.  

Netabátarnir hans Hólmsgríms hafa 
líka verið að landa þar enn þeir hafa 
meðal annars verið að leita fyrir sér að 
löngu og gengið nokkuð vel.  Maron 
GK er kominn í 122 tonn í 12 róðrum 
og mest 16,5 tonn í róðri.  Af þessum 
afla eru 32 tonn af  löngu.   Steini Sig-
valda GK 91 tn í 9 og af því er langa 31 
tonn.  Grímsnes GK 65 tn í 9 og langa 
af því tæp 8 tonn.

Erling KE er með  173 tn í 11 
róðrum.  Askur GK 34 tn í 10, 
Hraunsvík GK 30 tn í 14.

Ansi góði grásleppuveiði hefur 
verið hjá bátunum sem eru að landa 

í Sandgerði.  Guðrún GK er með 25 
tn í 9 og mest 4 tonn.  Sunna Líf KE 
20 tn í 8 og mest 3,4 tonn og Addi afi 
GK 25 tn í 9 og mest 7 tonn í einni 
löndun sem er nú ansi góður afli á 
grásleppunni.

Afli línubátanna hérna fyrir sunnan 
hefur verið ansi góður og þá aðalega 
hjá bátunum sem hafa verið að róa 
frá Grindavík.  Nú er reyndar farið að 
draga úr veiðinni og þá má búast við 
að bátarnri færi sig austur, enn þangað 
hafa þeir farið iðulega í kringum 
mánaðarmótin Maí júní.  

Jóhanna Gísladóttir GK er með 
360 tn í 3 og mest 143 tonn, Fjölnir 
GK 286 tn í 3 og mest 113 tonn, Sig-
hvatur GK 267 í 3.  Indriði Kristins 
BA frá Tálknafirði réri frá Grindavík 
en hann er um 21 tonna plastbátur 
og mokveiddi.  Réri hvern einasta 
dag fram til 11 mai og landaði um 
150 tonnum sem er feikilega góður 
afli á ekki stærri báti.   Var Indriði 
Kristins BA langaflahæstur af þessum 
bátum sem eru í sama stærðarflokki 
og hann.  Næstur á eftir honum var 
Gísli Súrsson GK enn hann var þó 
aðeins með 84 tonn í 8 róðrum, enn 
náði þó að koma með fullfermi 23,1 
tonn í einni löndun.  Auður Vésteins 
SU 84 tní 8.  Gulltoppur GK 81 tn í 
10, Katrín GK 55 tní 10, Andey GK 31 
tn í 7 og mest 8,4 tonn í róðri sem er 
nú fullfermi hjá Andey.  Þess má geta 
að Bjössi skipstjóri á Andey GK fór 

einn róður í maí á Rán GK á meðan 
að Andey GK var í slipp og sá róður 
var ansi góður eða 7,8 tonn.

Fyrrum Óli á Stað GK er að fiska 
vel fyrir austan og hefur landað 145 
tonn í 15 róðrum.

Frystitogarinn Baldvin Njálsson GK 
kom til Hafnarfjarðar með 541 tonn.  
Hrafn Sveinbjarnarsson GK kom til 
Grindavíkur með 587 tonn.  Þangað 
kom Gnúpur GK líka með 536 tonn.

Sóley Sigurjóns GK hefur landað 
118 tonnum í einni löndun enn togar-
inn er núna komin á rækjuveiðar.  
Aflinn af togarnum verður unnin í 
Meleyri á Hvammstanga en Nesfiskur 
á þá verksmiðju og hafa bæði Sóley 
Sigurjóns GK og Berglín GK verið  að 
veiða í þá verksmiðju.  Reyndar líka 
Siggi Bjarna GK, Benni Sæm GK og 
Sigurfari GK, en þeir hafa þá verið að 
veiða Eldeyjarrækjuna og henni svo 
ekið norður til vinnslu,

Gísli R.

Aflafréttir

Mikil umferð á Garðskaga
Garðskagi heillar marga og laðar 

að sér. Nú í vor hefur verið mikil 
umferð á Garðskaga, bæði eru það 

erlendir ferðamenn á bílaleigubílum 
og svo Garðbúar og gestir sem sækja 
Garðskagann heim. Enn er unnið að 

ýmsum framkvæmdum sem miða að 
því að auka þjónustu og afþreyingu 
fyrir þá sem koma á svæðið. Þar eru 
spennandi hlutir að gerast og von er til 
þess að áður en langt um líður hefjist 
starfsemi, til dæmis verður áhugavert 
að fylgjast með þegar kaffihús opnar í 
gamla vitanum á Garðskagatá. Því er 
hér með spáð að það kaffihús muni 
slá í gegn og að þangað sæki margir 
til að njóta veitinga, náttúrunnar og 
töfranna sem þar ríkja. Allt að ger-
ast á Garðskaga. (Molar Magnúsar  
bæjarstjóra Heimasíða Garðs)

17. júní í 
Reykja- 
nesbæ
Menningarráð Reykjanesbæjar 

hefur samþykkt drög að 
dagskrá 17. júní hátíðarhaldanna. 
Ákveðið var að hafa sama lag á 
skemmtuninni í skrúðgarðinum 
og í fyrra þ. e. að eftir hefðbundna 
hátíðardagskrá í skrúðgarðinum 
í Keflavík tæki við fjölbreytt fjöl-
skylduskemmtun þar sem lögð 
yrði áhersla á virkni og fjör og um 
kvöldið verður unglingaskemmtun 
í 88 húsinu. Hvetur ráðið félaga-
samtök í bænum til þátttöku í fram-
kvæmdinni

Brýnt að fjölga hjúkrunarrýmum
Þingmenn hafa í framhaldi af fundi  
svarað áskorun stjórnar Öldungaráðs. 

„Þingmenn á Suðurnesjum þakka 
fyrir góðan fund með Öldungaráði 

Suðurnesja og formanni Félags eldri 
borgara á Suðurnesjum. Við erum sam-
mála því að brýnt sé að fjölga hjúkr-
unarrýmum á svæðinu. Við munum 
öll sem eitt tala fyrir mikilvægi þess 
verkefnis á okkar vettvangi hér eftir sem 
hingað til. Nauðsynlegt er að setja fram 
sem allra fyrst tímasetta og fjármagnaða 
áætlun um uppbyggingu hjúkrunar-
rýma og þjónustu við aldraða. 

Við óskum eftir því við Öldungaráð 
Suðurnesja og Félag eldri borgara á 
Suðurnesjum að haldnir verði reglulega 
fundir með þingmönnum svæðisins. 
Þannig tryggjum við að upplýsingar 
berist á milli manna um stöðu mál 
hverju sinni“. 

Oddný G. Harðardóttir
Silja Dögg Gunnarsdóttir

Páll Valur Björnsson
Ásmundur Friðriksson og

Vilhjálmur Árnason.



VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  og  ÁREIÐANLEIKI

Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA



8 26.  maí  2016

Ellert Eiríksson sæmdur Gullheiðursmerki Keflavíkur

Einar Haraldsson formaður 
Keflavíkur sæmdi Ellert Ei-
ríksson Gullheiðursmerki 

Keflavíkur. Ellert átti ekki heimagengt 
á aðalfund félagsins vegna veikinda 
til að taka á móti viðurkenningunni. 

Til hamingju Ellert. 
Fyrir hönd Keflavíkur íþrótta- og 

ungmennafélags. 
Einar Haraldsson formaður
Ellert Eiríksson er Fæddur í Grinda-

vík 01. maí 1938. 
Ellert er fyrrum bæjarstjóri í Garði, 

Keflavík og Reykjanesbæ. Ellert hefur 
verið fimleikadeildar Keflavíkur innan 
handar á meðan dóttir hans stundaði 
æfingar og hefur verið fundarstjóri hjá 
þeim og einnig á aðalfundum félags-
ins. Ellert er afburða góður fundastjóri 
sem ég hef lært mikið af. Ellert lætur 
sig ekki vanta þegar kappleikir eru í 
gangi, er ávalt mættur til að styðja við 
sitt lið. Ellert er mikill Keflvíkingur og 
hefur ávalt hag félagsins í fyrirrúmi 

(Heimasíða Keflavíkur) Einar Haraldsson og Ellert Eiríksson

Algjörlega andvígur 
sameiningaviðræðum
Öðru hvoru blossar upp umræða 

um sameiningu sveitarfélag-
anna hér á Suðurnesjum. Máls 

metandi menn í Reykjanesbæ telja það 
góða lausn og mikla framtíðarsýn að 
mynda eitt stórt sveitrafélag hér. Íbúar í 
Garði, Grindavík, Sandgerði og Vogum 
hafa hingað til ekki verið sammála þessu 
og fellt sameingingarhugmyndir í kosn-
ingum. Reykjanes leitaði til nokkurra 
bæjarfulltrúa til að heyra í þeim hljóðið. 

Ert þú sammála því að nú sé rétti 
tíminn til að hefja sameiningaviræður 
um að mynda eitt sveitarfélög hér á 
Suðurnesjum? 

„Ég er algjörlega andvígur því að 
Grindavík verði þátttakandi í sam-
einingarviðræðum um myndun eins 
sveitarfélags á Suðurnesjunum. 

Staða Grindvíkurbæjar er mjög góð 
og við ráðum vel við þau verkefni sem 
sveitarfélög eiga að sjá um. 

Hér er gott atvinnulíf og fjárhagslega 
bæjarsjóðs með því betra á landinu. 

Í Grindavík er álagningar prósenta 
útsvars lægri en víðast hvar annarsstaðar 
og fasteignagjöld í lægri kantinum“. 

Guðmundur Pálsson, bæjarfulltrúi 
Grindavík

Silja Dögg Gunnarsdóttir alþingismaður

Framsóknarflokkurinn nýtur ekki sannmælis
Framsóknarflokkurinn vann stórsigur í síðustu Alþingiskosningum og er 
með forystuhlutverk í núverandi ríkisstjórn. Samkvæmt skoðunakönnunum 
að undanförnu er fylgi flokksins hrunið og myndi aðeins ná 4 þingmönnum. 
Það hefur nú reyndar oft sýnt sig að Framsóknarflokkurinn hefur náð að 
breyta niðurstöðum úr skoðunakönnunum í ágætis fylgi þegar kemur að 
alvöru kosningum. Silja Dögg Gunnarsdóttir hefur setið á Alþingi þetta 
kjörtímabil fyrir Framsóknarflokkinn. Reykjanes heyrði aðeins hljóðið í 
henni. 

- Hvað finnst þér um stöðu Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar fv. forsætisráð-
herra og núverandi formanns Fram-
sóknarflokksins? 

Ég á erfitt með að átta mig á hver 
staða Sigmundar Davíðs Gunnlaugs-
sonar er nú innan Framsóknarflokksins. 
Hann er að koma úr fríi og tekur sæti á 
Alþingi að nýju innan skamms. Síðan 
heldur flokkurinn miðstjórnarfund í 
byrjun júní, þar sem trúnaðarmenn 
flokksins koma saman, fara yfir stöð-
una og ákveða næstu skref. Í millitíðinni 
ætlar Sigmundur Davíð að vera búinn 
að fara hringinn í kringum landið og 
hitta Framsóknarmenn augliti til auglits 
og heyra hvað þeim finnst. Þannig að 
ég tel að miðstjórnarfundurinn muni 
skera úr um hver staða hans er innan 
flokksins. 

RÚV setti niður við  
þessi vinnubrögð
- Fóru fjölmiðar einum of geyst í hans 
mál? 

Eðlilega fjölluðu fjölmiðlar um heim 
allan um málið í kjölf birtingu Panama-
-skjalanna, enda um forsætisráðherra 
vestræns ríkis að ræða. Þannig að það 
var kannski ekki „of geyst“ í sjálfu sér, þó 
mér hefði þótt betra að sjá staðreyndum 
haldið betur til haga. Mér þótti Kast-
ljósviðtalið hins vegar fyrir neðan allar 
hellur. Það er einfaldlega rangt að fá fólk 
í viðtöl á fölskum forsendum og vega 
síðan að því úr launsátri, eins og gert var 
við þáverandi forsætisráðherra. Þá er 
mér alveg sama hver á í hlut. Ómerkileg 
aðferðafræði og í mínum huga þá setti 
RÚV niður við þessi vinnubrögð. 
- Telur þú að hann muni leiða flokkinn 
í næstu kosningum? 

Því á ég erfitt með að svara. Næstu 
vikur skera úr um það og ég veit ekki 
enn hvort hann gefi kost á sér í það 
verkefni. 

Árangurinn ekki síst 
Framsóknarflokknum  
að þakka
- Ástandið að mati flestra er að ástand 
mála í þjóðfélaginu sé harla gott. Lítið 
atvinnuleysi, lág verðbólga, aukinn 
kaupmáttur, framkvæmdir á fullu. Við 
þessar aðstæður ætti forystuflokkur 
í ríkisstjórn að njóta þess hjá kjós-
endum? Hvað veldur að svo er ekki? 

Sjálfstæðisflokkurinn er reyndar á 
uppleið samkvæmt nýjustu skoðana-
könnunum. Hins vegar tel ég að Fram-
sóknarflokkurinn njóti ekki sannmælis 
þar sem skoðanakannanir benda til 
tæplega 9% fylgis. Framsóknarflokk-
urinn hefur átt í góðu samstarfi við 
Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn og allir 
efnahagslegir mælikvarðar eru okkur 
hagfelldir eins og þú nefnir. Við höfum 
leiðrétt stökkbreytt húsnæðislán heim-
ilanna og lagt fram áætlun um afnám 
gjaldeyrishafta. Sú vinna gengur vel 
og eru algerar tímamótaaðgerðir og 
einstakar á heimsvísu. Vinna við nýtt 
húsnæðiskerfi er langt komin. Þessi ár-
angur er ekki sjálfgefinn. Árangurinn 
og er ekki síst Framsóknarflokknum 
að þakka og okkar áherslum sem fé-
lagshyggjuflokkur. Því valda þessar 
skoðanakannanir mér vissum von-
brigðum, ég get ekki neitað því. Hitt 
er annað mál að ég hlakka til kosn-
ingabaráttunnar þar sem ég tel að við 
getum sýnt fram á góðan árangur og 
sótt fylgi okkar til baka. 

Hér er gott að búa  
og verður áfram
- Reykjanesbær stendur mjög illa fjár-
hagslega. Á ríkið að koma bæjarfé-
laginu til hjálpar? 

Það er fyrst núna sem Ríkið getur 
komið bæjarfélaginu til hjálpar, svo 
að það sé sagt. Ég heyrði nefnilega um 
daginn að þingmaður einn, búsettur á 

Suðurnesjum, gagnrýndi stjórnvöld í 
ræðu á Alþingi fyrir viðbragðsleysi og 
talaði um í því sambandi að þingmenn 
svæðisins hefðu ekki staðið sig nógu 
vel. Ég vísa þeim orðum algerlega til 
föðurhúsanna. Þingmenn og ráðherrar 
kjördæmisins hafa átt nokkra fundi 
með forsvarsmönnum bæjarfélags-
ins og farið yfir stöðuna. Niðurstaða 
þeirra funda hefur verið sú að lausnin 
sé ekki sú að Ríkið reiði fram nokkra 
milljarða til að rétta skuldastöðuna. 
Þeir milljarðar hefðu farið beint til 
kröfuhafanna. Nú er staðan breytt en 
það er fullur vilji og skilningur hjá 
bæði þingmönnum og ráðherrum að 
leysa úr henni í samstarfi við bæjar-
yfirvöld. 

Nýjustu fregnir herma að vinnsla 
hefjist innan skamms hjá kísilverinu 
í Helguvík, en mér skilst að von sé á 
skipi á næstu dögum með hráefni til 
vinnslu, þannig að þessar miklu fjár-
festingar sem bæjarfélagið fór í á sínum 
tíma, fara brátt að skila arði. Það er oft 
þannig að þegar einn fer af stað, þá fer 
boltinn að rúlla þannig að atvinnu-
starfsemin í Helguvík mun vinda upp á 
sig á næstu misserum. Hér er nú þegar 
næg atvinna fyrir alla, mikil eftirspurn 
eftir húsnæði, mest mannfjölgun er 
á svæðinu á landsvísu, þannig að ég 
tel að við sem hér búum getum verið 
nokkuð bjartsýn um framtíð svæðisins. 
Hér er gott að búa og hér verður áfram 
gott að búa!

Húsnæðismálin hafa oft verið til 
umræðu og það vandamál að ungt fólk 
í dag á litla möguleika á að eignast hús-
næði. Fæst lausn í húsnæðismálapakka 
félagsmálaráðherra fyrir kosningar? 

Já, ég er bjartsýn á að svo verði, 
fyrstu skrefin hafa verið stigin í þá átt. 
Eitt af fjórum húsnæðisfrumvörpum 
hefur þegar verið samþykkt á Alþingi, 
frumvarp um húsnæðissamvinnufélög 
og ég geri ráð fyrir að Alþingi verði 
búið að samþykkja frumvarp um al-
mennar íbúðir þegar þetta viðtal birt-
ist. En velferðarnefnd þingsins, sem ég 
á sæti í, hefur afgreitt frumvarp um 
uppbyggingu 2300 almennra leiguí-
búða en það eru íbúðir sem ætlaðar 
eru fólki í tveimur lægstu tekjufimmt-
ungunum, t.d. ungt fólk. Markmið lag-

anna er að leigugreiðslur fari ekki yfir 
20-25% af ráðstöfunartekjum einstak-
linga. Fyrirtæki og sveitarfélög geta 
tekið sig saman og stofnað félag um 
uppbyggingu slíkra íbúða. Ekki þarf 
að bíða í mörg ár eftir að slíkar íbúðir 
rísi þar sem lögin gera einnig ráð fyrir 
að hægt sé að breyta eldra húsnæði í 
almennar íbúðir. Í fyrsta áfanga verða 
byggðar 400 íbúðir. 

Velferðarnefnd er mjög langt komin 
með frumvarp ráðherra um húsnæðis-
bætur, en það er í raun „síamstvíburi“ 
laga um almennar íbúðir og nauðsyn-
legt að koma í gegn svo hámark leigu-
greiðslna verði ekki meiri en 20-25% 
af ráðstöfunartekjum. 

Fjórða og síðasta frumvarpið eru 
ný húsaleigulög. Um þau er enginn 
ágreiningur. Þessi tvö frumvörp um 
húsnæðismál, þ. e. lög um húsnæð-
issamvinnufélög og almennar íbúðir, 
hafa verið afgreidd í þverpólitískri sátt 
úr nefndinni. Auðvitað hafa menn tek-
ist á eins og gengur en niðurstaðan 
er sú að við erum með mjög vandaða 
lagasetningu í höndunum, þar sem 
allir hafa lagt sig fram við að bæta það 
sem við fengum fyrst í hendurnar. Þó 
að vinnan við lögin hafi tekið nokkra 
mánuði í nefnd þá skiptir máli að 
menn gefi sér tíma og vandi sig þegar 
um svo umfangsmikil mál er að ræða. 
Við erum að búa til nýtt húsnæðiskerfi 
og það er ekki gert „með annarri“. 

Í framhaldi af þessari vinnu við 
ofangreind frumvörp þarf að taka á 
verðtryggingunni og endurskoða fjár-
málakerfið í heild sinni, með neytenda-

vernd og gagnsæi í huga. Horfa þarf til 
þess að fjölga hvötum til sparnaðar og 
endurskoða þau skilyrði sem sett eru 
fram um greiðslumat. Fyrstu skrefin 
hafa verið stigin, en það er nóg eftir. 

Vaxtaokur algerlega  
út úr kortinu
- Verðbólgan hefur verið mjög lág 
nú í langan tíma og mælist nú 1,6%. 
Hvers vegna þurfa vextir hér á landi 
að vera mörgum sinnum hærri en í 
öðrum löndum? 

Þurfa þeir að vera það? Ég held ekki. 
Vaxtaokri á Íslandi er algerlega út úr 
kortinu. 

Það eru 7 þingmenn búsettir eru hér 
á Suðurnesjum. Hvernig gengur sam-
starfið hjá ykkur í hagsmunamálumn 
fyrir Suðurnesin? 

Samvinna okkar hefur verið mjög 
góð hingað til og við leggjum okkur 
öll fram um að tala fyrir hagsmunum 
svæðisins. Þó að sumum finnist við 
e.t.v. ekki hafa gert nóg þá skiptir auð-
vitað máli að það séu sterkir málsvarar 
fyrir svæðið á Alþingi sem hafa aðgang 
að ráðherrum og eiga jafnvel sæti í 
fjárlaganefnd Alþingis. 
- Stefnir þú á að gefa áfram kost á þér 
til setu á Alþingi? 

Já, ég mun gefa kost á mér að öllu 
óbreyttu. 

Þarf að vita meira  
um þetta fólk
-  Forsetakosningar eru framundan. 
Ert þú búin að ákveða hvaða fram-
bjóðanda þú ætlar að styðja? 

Nei. Ég er ánægð með það góða úr-
val sem við höfum af frambjóðendum. 
Það þarf kjark til að bjóða sig fram og 
mér finnst ekki rétt að gert sé grín að 
því þegar fólk ákveður að gefa kost á 
sér. Við búum í lýðræðislegu samfé-
lagi og ég vil frekar sjá fleiri en færri 
gefa kost á sér svona almennt séð. Mér 
þykir hins vegar miður að fjölmiðlar 
virðast flestir beina athygli sinni á 
aðeins þrjá frambjóðendur; Davíð, 
Guðna og Andra, svona nettur mú-
gæsingur í gangi. Ég þarf að vita meira 
um þetta fólk, heyra a.m.k. hvað þau 
hafa fram að færa, áður en ég geri upp 
hug minn. 
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Heiðursmaður heiðraður
Á 500. fundi bæjarstjórnar-

fundi Reykjanesbæjar var 1. 
mál á dagskrá að gera Ellert 

Eiríksson að fyrsta heiðursborgara 
Reykjanesbæjar. Í því tilefni flutti 
Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri 
eftirfarandi ávarp. 

„Ellert Eiríksson er Suðurnesja-
maður í húð og hár og hefur lengst af 
búið í Keflavík, síðan Reykjanesbæ. 
Hann fæddist 1. maí 1938 að Járn-
gerðarstöðum í Grindavík, sonur 
Hansínu Kristjánsdóttur og Eiríks 
Tómassonar. Eftir andlát Eiríks flutt-
ist fjölskyldan til Keflavíkur. Þá var 
Ellert þriggja ára og hefur hann verið 
búsettur hér síðan. Ellert var í fyrsta 
útskriftarhópnum úr Gagnfræðaskól-
anum í Keflavík, sem var fyrirrennari 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja. 

Ellert varð snemma pólitískur og var 
aðeins 12 ára gamall þegar hann gekk 
til liðs við Sjálfstæðisflokkinn. Þar 
urðu störfin fjölmörg og naut flokk-
urinn lengi krafta Ellerts. Ellert átti 
m.a. sæti í framboðslistum flokksins 
í Reykjaneskjördæmi til þings og náði 
fyrsta varamannssæti árið 1987. 

Ellert hefur einnig komið víða við 
í atvinnulífinu. Hann hóf störf hjá 
Keflavíkurbæ árið 1952 sem flokkstjóri 
í unglingavinnu yfir sumarið, sem þá 
var starfrækt í fyrsta sinn. Því starfi 
sinnti Ellert samhliða verkamanna-
vinnu. 

Ellert hefur einnig starfað sem 
messagutti, kokkur, barþjónn og verið 
lærlingur hjá bandarísku verktakafyr-
irtæki í slitlagagerð á þjóðvegum og 
hraðbrautum. 

Ellert kom aftur til starfa hjá 
Keflavíkurbæ á sjöunda áratugum og 
starfaði fyrst sem flokksstjóri, síðan yf-
irverkstjóri hjá Áhaldahúsi Keflavíkur-
bæjar í 18 ár, til ársins 1982. Ellert var 
fulltrúi eiganda við byggingu þessa 
húss hér, Tjarnargötu 12. 

Ellert var sveitastjóri Gerðahrepps 
á árunum 1982 til 1990 og Keflavíkur 
1990 til 1994 eða þar til Keflavík sam-
einaðist Njarðvík og Höfnum undir 
Reykjanesbæ árið 1994. Ellert var því 
fyrsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar og 
gegndi því starfi til ársins 2002. 

Í störfum sínum sem bæjarstjóri 
kom Ellert að mörgum stórum og 
erfiðum málum. Má þar nefna sam-
einingu sveitarfélaganna þriggja í 
Reykjanesbæ og stóra nafnamálið 
þar, einsetning grunnskóla og stórbætt 
húsnæðisaðstaða skólanna, bygging 
Reykjaneshallar, samningagerðir 

við Varnarliðið um sorpeyðingu, 
frárennslismál, brunavarnir, heil-
briðgðismál, afnot af Helguvíkurhöfn 
og almenn samskipti við yfirmenn 

Varnarliðsins, einnig kaup á Duus 
húsum og landi undir smábátahöfn í 
Gróf eftir langt og strangt samninga-
ferli. 

Ellert hefur alla tíð starfað mikið 
að félagsmálum, pólitískum og ópóli-
tískum. Hér má nefna JC Suðurnes og 
Lionsklúbb Keflavíkur og undir þeirra 
merkjum hefur hann starfað sem full-
trúi bæði hér heima og erlendis.

Ellert Eiríksson er vel að þessum 
heiðri kominn“.

Kjartan már Kjartansson bæjarstjóri afhenti Ellert Eiríkssyni blóm og skjal til 
staðfestingar á tilnefningunni Heiðursborgari Reykjanesbæjar.

Ellert með bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins.

Bæjarstjórarnir Árni,Ellert og Kjartan már.

Barnadagskráin í öndvegi á 20 ára afmæli Sjóarans síkáta
„Bæjarhátíð okkar Grindvíkinga, Sjóarinn síkáti, fagnar 20 ára afmæli í 
ár. Þá vill svo skemmtilega til að Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 
heldur upp á 60 ára afmæli í ár þannig að það er tvöföld ástæða til að 
hafa halda upp á Sjómannadagshelgina í Grindavík með pompi og pragt í 
ár,“ segir Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs 
en Sjóarinn síkáti fer fram helgina 3. -5. júní n.k. 

Undirbúningur hefur staðið yfir frá 
því í ársbyrjun og verður mikið lagt 
í hana í ár. Að sögn Þorsteins verður 
bardagdagskráin í öndvegi en búið 
er ráða m.a. Villa og Góa, Gunna og 
Felix, Einar Mikael, íþróttaálfinn, 
Sollu stirðu, Sigga sæta, Gogga Mega, 
Sirkus Ísland, Pílu pínu, brúðubílinn 
o. fl. Þá verða leiktæki og hoppukast-
alar alla helgina, paintball og lazertag, 
vatnaboltar, gokart, dorgveiðikeppni, 
skemmtisigling, sjópulsa í höfninni, 

krakkakeyrsla á mótorhjólum, andlits-
málning, svo eitthvað sé nefnt. 

„Einnig verðum við með fiskasafn 
með lifandi sjávardýrum í fiskabúrum 
á bryggjunni á sunnudeginum en þetta 
er samstarfsverkefni Sjóarans síkáta, 
Hafró í Grindavík, Gunna kafara og 
sjávarúvegsfyrirtækjana í Grindavík. 
Við gerðum þetta í fyrsta skipti í fyrra 
og sló algjörlega í gegn. Við bætum 
við í ár. Einnig hafa frystitogarar Þor-
bjarnar safnað saman ýmsum furðu-

fiskum og verða þeir til sýnis fyrir gesti 
og gangandi. Við erum með sullubúr 
fyrir krakkana þar sem þau geta kom-
ist í tæri við krabba, skeljar og minni 
fisktegundir,“ segir Þorsteinn. 

Óhætt er að segja að landslið 
skemmtikrafta verði á Sjóaranum 
síkáta í ár. Á meðal þeirra sem búið er 
að bóka á Sjóarann síkáta er Páll Óskar 
sem kemur fram bæði á Bryggjuballi 
og verður með Palla-ball í íþrótta-
húsinu. Bræðurnir Jón og Friðrik 
Dór Jónssynir munu skemmta saman 
ásamt hljómsveit á bryggjuballinum 
ásamt heimamanninum Ellert Heiðari 
Jóhannssyni sem sló í gegn í The 
Voice treður upp ásamt hljómsveit 
sinni. Ingó Veðurguð sér um brekku-
söng eins og honum einum er lagið. 
Bylgjan verður í beinni útsendingu 
alla helgina. 

Þá mun hópur tónlistarfólks í 
Grindavík standa fyrir klassískri 
rokkhátíð í íþróttahúsinu. Alls koma 

fram 15 flytjendur, sem flestir búa í, 
hafa búið í eða tengjast Grindavík á 
einhvern hátt. Þetta fólk kemur úr 
ólíkum áttum en á það sameiginlegt 
að njóta þess að flytja frábæra tónlist. 
Hópurinn ætlar að flytja framsækið 
rokk (e. Progressive Rock), sem átti sitt 
blómaskeið á áttunda áratugnum. Flutt 
verða lög eftir hljómsveitir á borð við 
Pink Floyd, Marillion, Yes og Queen, 
í bland við nýrra efni. 

Björgunarsveitin Þorbjörn kemur 
að skipulagningu og gæslu á hátíðinni 
með öflugum hætti að vanda. Hátíðin 
hefur vaxið með hverju árinu, þar er 
fjölbreytt dagskrá alla helgina en mikið 
er lagt upp úr vandaðri barnadagskrá. 
Um 25 þúsund gestir voru á hátíðinni 
í fyrra. 

Kvennahlaup framundan

Hið árlega kvennhlaup fer fram laugardaginn 4. júní n.k. Suðurnesja-
konur hafa verið duglegar að mæta og hlaupa. 

125 á biðlista eftir 
félagslegu leiguhúsnæði
Á fundi Velferðarráðs Reykjanes-

bæjar voru lagðar fram upplýs-
ingar um fjölda umsækjenda á biðlista 
eftir félagslegu húsnæði

Farið yfir fjölda umsækjenda á 
biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði 

í Reykjanesbæ. Um áramót voru 119 
umsækjendur á biðlista, þar á bakvið 
voru 93 börn. Í apríllok 2016 voru 125 
umsækjendur á biðlista, þar á bakvið 
voru 95 börn. 

Delta flýgur allt 
árið til New York
Flugfélagið Delta sem flogið 

hefur á milli Keflavíkurflug-
vallar og New York yfir sum-

artímann síðan árið 2011 en hefur 
nú ákveðið að starfrækja leiðina allt 
árið um kring. Flogið verður fjórum 
sinnum á viku yfir vetrartímann en 
átta sinnum yfir sumarið. Að auki 
hefur félagið tilkynnt um að það muni 
hefja flug frá Keflavík til Minneapolis. 

Flogið verður daglega yfir sumartí-
mann. 

Keflavíkurflugvöllur er eini flug-
völlurinn á Norðurlöndunum þar 
sem Delta hefur starfsemi og það eru 
miklar gleðifréttir fyrir Isavia að hún 
fari vaxandi. Samstarfið við flugfélagið 
hefur verið mjög gott og er aukning 
starfseminnar til marks um vaxandi 
áhuga Bandaríkjamanna á Íslandi. 
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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Björn Finnbogason
Björn Finnbogason var fæddur 

að Gerðum í Garði, árið 1903 
sonur Finnboga Guðmundar 

Lárussonar kaupmanns og konu hans 
Bjargar Bjarnadóttur.Hann lést árið 
1989. Björn var mikill athafnamaður. 
Hann rak verslun í Gerðum fráárinu 
1937 til áramóta 1979, aukþess sem 
hann var með fiskverkun og sólþurrk-
aði fisk eins og títt varí þá daga. Björn 
var kosinn í hreppsnefnd Gerðahrepps 
árið 1934, þá um þrítugt. Fjórum árum 
síðar varðhann oddviti og gegndi því 
starfi til ársins 1974, eða í 36 ár. Björn 
gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir 
Gerðahrepp. Hann sat meðalannars 
í stjórn Sambands íslenskra sveitar-
félaga um árabil, og í 30 ár var hann 
í skólanefnd Gerðaskóla. Björn var 
tryggur stuðningsmaður Sjálfstæðis-
flokksins og trúði á einstaklingsfrelsi 
og frjálst framtak, og var hann alla tíð 
talsmaður þeirra hugsjóna. 

Í minningargreinum má m.a. lesa:  
„Hann var ákveðinn og fastur fyrir 
sem stjórnmálamaður, sem kaup-
maður var hann sanngjarn og lipur 
og sem vinur var hann tryggur og 
góður. Hann var stríðinn á sinn sér-
stæða hátt. Hann var laus við allan hé 
góma og nægjusamur á sjálfan sig, lét 
aldrei veraldleg auðæfi hafa áhrif á 
sig. Þetta er sú mynd sem situr í huga 
mínum af Birni. Þó hann hafi oft verið 
umdeildur sökum starfs síns gegnum 
árin þá veit ég að hann reyndi ávallt að 
leysa öll mál á friðsælan hátt svo allir 
mættu vel við una, og að hann skilur 
eftir sig góðar minningar í hugum íbúa 
Gerðahrepps“.

„Mikil athafnasemi einkenndi 
Björn frá fyrstu tíð. Skipti þar ekki 
máli hvort um var að ræða fisk-
vinnslu og verzlun á eigin vegum 
um hálfrar aldar skeið eða störf 
fyrir sveitarfélagið. Ég trúi að afar 
fáir hafi setið samfellt í sveitarstjórn 
í 40 ár og gegnt oddvitastörfum í 36 
ár eins og Björn gerði í hreppsnefnd 
Gerðahrepps, svo mikið traust var 
til hans borið.

Alls staðar þar sem Björn Finn-
bogason stóð að verki var framsýni 
og myndarskapur í fyrirrúmi. Hann 
reisti verzlunarhús á vegum fyrirtækis 
síns og var í forystu um fjölmörg mál 
byggðarlaganna á Suðurnesjum. Þar 
má nefna vegamálin, símamálin, 
málefni sjúkrahússins og skólanna 
og nú síðast hitaveitu málin. Í stjórn 
Sambands ísl. sveitarfélaga átti hann 
sæti um hríð“.

„Hann var sérstakur áhugamaður 
um vöxt og viðgang sveitarfélagsins 
og þá ekki síður um samstarf sveitar-
félaga á Suðurnesjum og kom það í 
hlut Björns að taka þáttí að móta og 
koma á fót mörgum sameiginlega 
reknum stofnunum á Suðurnesjum“.

„Líf og yndi Björns Finnbogasonar 
var að tala við menn, helst um pólitík. 
Hann var Sjálfstæðismaður af hugsjón 
og óumdeildur foringi Sjálfstæðis-
flokksins sem oddviti hreppsnefndar 
og forsvarsmaður byggðarlagsins á 
flestum sviðum áratugum saman, 
sannkallaður sveitarhöfðingi“.

Garðbúar gerðu Björn Finnboga-
son að heiðursborgara sínum árið 
1974.

Merkir SuðurnesjamennUmsnúningur hjá húsnæðis- 
samvinnufélaginu Búmenn
Í september 2015 var kjörinn nýr for-

maður stjórnar samvinnufélagsins, 
stjórn endurnýjuð að hluta og öll 

varastjórn húsnæðissamvinnufélagsins 
endurnýjuð. 

Þegar stjórnin tók við var félagið í 
frjálsu falli, það var í greiðslustöðvun 
og ekkert annað blast við en gjaldþrot fé-
lagsins. Sú stjórn átti það erfiða verk fyrir 
höndum að bjarga félaginu frá gjaldþroti. 

Í ræðu formanns á aðalfundi húsnæð-
issamvinnufélagsins Búmanna 19. maí 
s.l. kom fram að það þurfti að bregðast 
hratt við og koma fram með trúverð-
ugar lausnir. Fjölmargir fundir hafa verið 
haldnir með ráðgjöfum, lögfræðingum 
og Íbúðalánasjóði til þess að koma í veg 
fyrir gjaldþrot félagsins. 

Hefur starf stjórnar Búmanna að 
miklu leiti falist í því að koma félaginu 
í skjól. Hún hefur unnið að framgangi 
nauðasamnings gagnvart kröfuhöfum 
og samningsgerð við íbúðalánasjóð um 
fjárhagslega endurskipulagningu félags-
ins. Samningur við Íbúðalánasjóð um 
fjárhagslega endurskipulagningu var 
forsenda nauðasamnings og öfugt. 

Á grundvelli þess að 64% kröfuhafa 
mæltu með því að félaginu yrði veitt 

heimild til þess að leita nauðasamn-
ings á grundvelli vinnu sem hafði verið 
unnin, veitti Héraðsdómur Reykjavíkur 
félaginu heimild til þess að leita nauða-
samnings. Á kröfuhafafundi 17. desem-
ber s.l. greiddu 92% kröfuhafa atkvæði 
um nauðasamninginn og af þeim sem 
greiddu atkvæði samþykktu 91% nauða-
samninginn. 

Eftir yfirferð og umsögn ríkisend-
urskoðunar og tveggja ráðuneyta um 
samkomulag Íbúðalánasjóðs og Bú-
manna staðfestu stjórnir beggja aðila 
samninginn. Í kjölfar samþykktar var 
hafist handa við að uppfylla ákvæði hans, 
þ.m.t. að stofna leigufélag, sem í myndu 
fara lausar íbúðir, sem hafa verið baggi 
á félaginu. Búið er að ganga frá stofnun 
félagsins, útbúa samþykktir og kjósa 
stjórn. Rekstrarlegur aðskilnaður milli 
Búmanna og leigufélagsins mun verða 
virkur frá 1. júní n.k. 

KPMG hefur aðstoðað við gerð rekstr-
aráætlunar 2016 fyrir Búmenn og leigu-
félagið byggt á forsendum stjórnar. Þær 
áætlanir lofa góðu og er útlit fyrir að 
eftirspurn eftir íbúðum til leigu sé mun 
meiri en gert var ráð fyrir í rekstrar-
áætlun ársins. 

Ársreikningurinn sýnir betri afkomu 
fyrir Búmenn en jafnvel bjartsýnustu 
menn þorðu að vona og fara helstu 
kennitölur í rekstri félagsins batnandi. 

Rekstur bæði húsnæðissamvinnu-
félagsins Búmanna og leigufélags Bú-
manna í kjölfar fjárhagslegrar endur-
skipulagningar lofar góðu og er stjórn 
félagsins bjartsýn á framtíð þess. 

Nú þegar búið er að koma í veg 
fyrir gjaldþrot félagsins verður farið 
í að skoða innri mál félagsins. Ráð-
inn verður nýr framkvæmdastjóri til 
félagsins í sumar sem mun hafa með 
höndum uppstokkun á skrifstofu fé-
lagsins. Ráðinn hefur verið umsjónar-
maður fasteigna og munu öll viðhalds-
mál félagsins verðar endurskoðuð frá 
grunni. Það sama má segja um söluferli 
búseturéttar. Nýjar samþykktir verða 
samdar á grundvelli nýrra laga um hús-
næðissamvinnufélög sem tóku gildi 
3. maí s.l. 

Heilt yfir er framtíð húsnæðissam-
vinnufélagsins Búmenn björt og hægt 
er að horfa með bjartsýni í huga fram 
á veginn enda hefur kraftaverk átt sér 
stað í starfsemi húsnæðissamvinnufé-
lagsins Búmenn. 

Biðlistar í leikskólum 
og nemendafjöldi 
í skólum
Á fundi Bæjarráðs Grindavíkur 

10. maí s.l. var lagt fram 
minnisblað fræðslunefndar 

um skipan starfshóps til að vinna 
framtíðaráætlun um hvernig brugð-
ist verði við auknum nemendafjölda 
í leik- og grunnskóla á næstu árum. 
Lagt er til að í hópnum verði sjö að-
ilar auk sérfræðings á umhverfis- og 
skipulagssviði. Með fylgir drög að 
erindisbréfi hópsins. Fræðslunefnd 
leggur til við bæjarráð að starfshópur-
inn verði stofnaður og að fulltrúar for-
eldra leikskóla- og grunnskólabarna 
eigi fulltrúa í hópnum og hópurinn 
verði þá níu manns. Fræðslunefnd til-
nefnir Guðmund Grétar Karlsson sem 

aðalmann og Þórunni Svövu Róberts-
dóttur til vara. Fræðslunefnd óskar 
eftir tilnefningu frá öllum aðilum fyrir 
27. maí nk. 

Jafnframt er lögð fram greinargerð 
Halldóru K. Magnúsdóttur skóla-
stjóra sem eru tillögur í sjö liðum. 
Fræðslunefnd líst vel á framkomnar 
tillögur sem snúa að því að bæta 
starfsaðstöðu nemenda og starfsfólks. 
Nefndin bindur vonir við vinnu starfs-
hóps um framtíðaráætlun skólahús-
næðis v/fjölgunar nemenda þar sem 
framkomnar tillögur eru hugsaðar til 
bráðabirgða. 

Bæjarráð óskar eftir frekari upplýs-
ingum og frestar afgreiðslu. 



Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is
Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.

Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. 
Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, 

kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.



heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

26.  maí  201612

Flottir bílar hjá 
Bílabúð Benna
Það eru glæsilegir bílar sem 

Bílabúð Benna í Reykjanesbæ 
býður uppá þessa dagana. Við 

litum við og kíktum á nýja jeppann frá 
SsangYomg, sem nefnist Tivoli. Sölu-
menn segja vissir um að þesi bíll muni 
slá í gegn. Verð á sjálfskiptum er frá 
tæpum 4,2 milljónum. Staðalbúnaður 
er mikill í bílnum. 

Einnig var álitlegur Opel Astra 
Station bíll á staðnum. Bíllinn sem 
var á staðnum sjálfskiptur kostar rétt 
rúmar 4 milljónir. Opelinn stendur 
alltaf fyrir sínu. 

Sölumenn sögðu góða hreyfingu og 
voru bjartsýnir á framhaldið.

Norræna félagið fór út fyrir landsteinana
Um síðustu helgi efndi Nor-

ræna félagið í Garði til „ut-
anlandsferðar“. Haldið var til 

Vestmannaeyja með Herjófi í einstakri 
veðurblíðu, . Eyjarnar skörtuðu sínu 
fegursta. Hópurinn skoðaði m.a. 
Safnahúsið og Eldheima. Bæði eru 
þetta einstaklega flott söfn og lýsa vel 
sögunni. Helstu staðir í Eyjum voru 
skoðaðir og hafði fólk orð á því hvað 
Vestmannaeyjabær væri flottur. Sem 
sagt mjög vel heppnuð ferð Norræna 
félagsins í Garði. 



ÓSKUM SJÓMÖNNUM TIL HAMINGJU 
MEÐ SJÓMANNADAGINN

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
Sveitarfélagið GarðurSveitarfélagið Vogar
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

SANDGERÐISBÆR

SandgerðishöfnÞorlákshafnarhöfn

Fiskmarkaður Suðurnesja
www.fms.is



Fiskur er okkar fag  
- Staður með alvöru útsýni

Opið allt árið, virka daga,  
um helgar og á hátíðisdögum

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

Allt það besta í íslenskri og indverskri matargerð

14 26.  maí  2016

Eldri Sjálfstæðis-
menn á ferðinni
Í síðustu viku fóru eldri Sjálfstæðis-

menn í dagsferð. Ekið var í Hval-
fjörðinn og safnið um hvalveiðarnar 

skoðað. Á Akranesi heimsótti hópurinn 
Þorgeir og Ellert/Skaginn. Fróðlegt að 
kynnast fyrirtækinu og þá sérstaklega 
nýung í að kæla fisk, þar sem ekki 
lengur þarf að notast við ís til kælingar. 

Álver Norðuráls á Grundartanga var 
skoðað. Þarna vinna um 600 manns. 
Þessi starfsemi hefur gífurlega mikla 
þýðingu fyrir Akranes og fleiri byggðir 
á Vesturlandi. 

Fararstjóri var Halldór Blöndal og 
var skemmtilegaur að vanda.

Fimm stjörnu lúxus
Hótel Keflavík fagnaði þann 

17. maí s.l. 30 ára afmælið 
sínu. Hér er um að ræða eitt 

af flottustu hótelum landsins, sem 
byggt hefur verið upp af samhentri 
fjölskyldu. 

Á þessum tímamótum var kynnt 
fyrsta fimm stjörnu hótel landsins, 
sem er á fjórðu hæð. Þarna er ekkert 
tilsparað í að gera sem best þekkist í 
hótelrekstri. Þetta er svo sannarlega 
fimm stjörnu lúxus. 





RENAULT Clio. Árgerð 2015, ekinn 
37 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.200715.

TOYOTA Auris. Árgerð 2008, ekinn 
130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Rnr.200260.

RENAULT Master van. Árgerð 2003, 
ekinn 183 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.211941.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2006, 
ekinn 150 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
930.000. Rnr.200879.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2003, 
ekinn 191 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.200761.

PALOMINO Colt. Árgerð 2000. 
Verð 590.000. Rnr.200705.

RENAULT Clio. Árgerð 2015, ekinn 
36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000. Rnr.200278.

SUZUKI Swift. Árgerð 2012, ekinn 128 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.250.000. 
Rnr.200509.

POLARIS Ranger rzr 800efi. Árgerð 
2011, ekinn 4 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.200678.

MAZDA Tribute s 4wd. Árgerð 2006, 
ekinn 116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.200883.

NISSAN Note visia. Árgerð 2009, 
ekinn 168 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
700.000. Rnr.211902.

PALOMINO Colt. Árgerð 2006. 
Verð 850.000. Rnr.760776.

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, ekinn 
188 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.200689.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2012, ekinn 68 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.200336.

TOYOTA Auris w/g terra. Árgerð 2014, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.200376.

NISSAN Qashqai. Árgerð 2007, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Rnr.200865.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2007, ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 790.000. Rnr.200794.

STARCRAFT 2407. Árgerð 2008. 
Verð 1.390.000. Rnr.200696.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.290.000. Rnr.211837.

BMW X5 E70 Árgerð 2007. Ekinn 118 
Þ.KM. Bensín, sjálfskiptur. 261 hestöfl, 
fjórhjóladrif. Verð 3.890.000. Rnr. 211990

MERCEDES-BENZ E200 ngt e 200 
(048). Árgerð 2012, ekinn 89 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.950.000. 
Rnr.200748.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2011, ekinn 173 Þ.KM, dísel, sjálfskipt-
ur. Verð 1.850.000. Rnr.211960.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2008, ekinn 194 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 850.000. Rnr.200547.

ACE Esterella 401dd. Árgerð 2015. 
Verð 1.490.000. Rnr.200694.

LAND ROVER Freelander 2 s. Árgerð 
2008, ekinn 169 Þ.KM, dísel, sjálfskipt-
ur. Verð 2.450.000. Rnr.200603.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2012, ekinn 75 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.200804.

VW Passat ecofuel. Árgerð 2012, ekinn 
71 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.890.000. Rnr.200866.

HYUNDAI Santa fe lux. Árgerð 2006, 
ekinn 143 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.950.000. Rnr.211944.

TOYOTA SI 1,8 4X4  Corolla si. Árgerð 
1994, ekinn 170 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 890.000. Rnr.200486.

KIA Ceed ex 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 94 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.150.000. Rnr.200867.

Bolafótur 1 - 260 reykjanesBær - sími: 420 0400 - geBilar@geBilar.is

B í l a s a l a
Vegna mikillar sölu þá vantar okkur bíla á skrá


