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CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Nýr miði
Prófaðu!

9. júní 2016
11. tölublað 5. árgangur

íshúsið
www.ishusid.is ∑  S:566 6000

viftur.is
Gríðarlegt úrval af viftum og tengihlutum

Þakblásarar

Hljóðlátar viftur

Rör og fittings

Gumma Emils

893 0705

Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

Krakka Akademian með skólaslit
Fyrsta heila skólaárinu hjá Krakka Akademúnni lauk nýlega með formlegum skólaslitum. Það var glæsilegur hópur barna 
með pólsk tengsl sem tók á móti sínum skírteinum. Bls 12.
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Nú styttist í það að við kjósum okkur nýjan forseta. Valið stendur milli 
níu einstaklinga. Það er mjög athyglisvert að fylgjast með umræðunni 
og hvað flestir segja þegar spurt er hvaða kosti þarf verðandi forseti að 

hafa. Flestir segja að verðandi forseti þurfa að hafa góða reynslu og þekkingu á 
stjórnmálum ásamt því að geta haldið á lofti málstað Íslands á erlendri grundu.
Einn af sterkari kostum Ólafs Ragnars Grímssonar telja margir einmitt felast í 
því að hann hafði mikla þekkingu og reynslu á sviði stjórnmálanna. Hann var 
óhræddur við að berjast fyrir hagsmunum þjóðarinnar og hafði sannfæringu 
fyrir því sem hann var að gera. Auðvitað voru sumir ekki alltaf ánægðir með 
hann,en hann stóð á sínu.Þannig forseta vilja flestir hafa.

Nú er það svo að af þessum níu frambjóðendum er það aðeins einn frambjóð-
andi sem hefur yfirgripsmikla reynslu af stjórnmálum og þekkir þau mál frá 
a til ö. Það getur vissulega reynt á þessa þekkingu í samskiptum við Alþingi 
og myndun ríkisstjórnar. Dæmin hafa einnig sýnt að það getur mjög reynt á 
forsetann þegar kemur að því að staðfesta umdeild lög eða beita þvi valdi sem 
forsetinn hefur og vísa málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Ef menn meina virkilega það sem þeir þeir segja um þá kosti sem forseti þarf 
að hafa hljóta kjósendur að velja Davíð Oddsson í kosningunum 25.júní n.k.

Við þurfum áfram stöðugleika og batnandi lífskjör

Flestir landsmenn fagna mjög þeim stöðugleika sem nú ríkir. Kaupmáttur 
hefur aldrei verið meiri en um þessar mundir.Atvinnuleysi er í lágmarki. 
Framkvæmdir eru á fullu víða um landið. Þrátt fyrir þessa staðreynd er miklar 
líkur á því að einhvers konar vinstri stjórn verði mynduð eftir kosningarnar 
í haust. Það væri í litlu samræmi við það sem kjósendur í raun og veru vilja. 
Það sýndi sig á síðasta kjörtímabili að Vinstri stjórnin var ekki sú stjórn sem 
bætti þjóðarhag og ekki bætti hún hag einstaklinga eða fyrirtækja. Samkvæmt 
skoðanakönnunum ætlar næstum þriðji hver kjósandi að greiða Pírötum at-
kvæði sitt og tæp 20% greiða VG atkvæði sitt. Halda menn virkilega að Píratar 
muni í stjórn með Vinstri grænum stuðla að stöðugleika í stjórn landsins? 

Það getur orðið ansi dýrkeypt fyrir þjóðina ef við ætlum á haustmánuðum að 
glutra niður þeim góða árangri sem náðst hefur í stjórn landsins með því að 
velja  Vinstri stjórn Pírata og Vinstri grænna. Það má hreinlega ekki gerast.

Vilji menn áfram stöðugleika,framfarir og bætt lífskjör í landinu þá hljóta 
núverandi stjórnarflokkar Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur að fá 
áfram umboð kjósenda til að halda áfram að stjórna landinu.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Að vilja eitt en 
kjósa svo annað

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 23. júní NÆSTA BLAÐ

Blöðrum 
ekki sleppt 
á Ljósanótt
Á síðasta fundi Fræðsluráðs 

Reykjanesbæjar var rætt um 
setning Ljósanætur 2016

Fræðslustjóri skýrði frá ýmsum 
hugmyndum sem hafa komið fram 
um setninguna í haust. Hætt verður 
að sleppa blöðrum og fundin um-
hverfisvænni leið til að gera setn-
inguna sjónræna. Umræðunni 
verður haldið áfram með skóla-
stjórnendum.

Garður og Sandgerði að sameinast? 
Á fundi Bæjarstjórnar Garðs 

þann 1. júní s. l var rætt um 
Sameiningu sveitarfélaga: um-

ræðuskjal . 
Vegna hugsanlegrar könnunar á 

kostum og göllum sameiningar Sveitar-
félagsins Garðs og Sandgerðisbæjar 
liggur fyrir samantekt á ýmsum upp-
lýsingum um sameiningu sveitarfélaga, 
þ. á. m. ákvæði Sveitarstjórnarlaga er 
varðar sameiningu sveitarfélaga. 

Bæjarstjórn Garðs telur rétt að farin 
verði sú leið að skipaður verði starfs-
hópur sem fái það hlutverk að vinna 

könnun á kostum og göllum mögu-
legrar sameiningar sveitarfélaganna. 
Sú vinna sé grundvöllur að samráði við 
íbúa sveitarfélagsins um málið. 

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða 
að málið verði áfram til umfjöllunar 
í bæjarstjór

Viðburðir framundan
11. júní Bláalónsþrautin
23. -26. júní Sólseturshátíð í Garði
1-3. júlí ATP hátíðin á Ásbrú
12. -14. ágúst Fjölskyldudagar í Vogum
25.-28.ágúst Sandgerðisdagar
2.-5.sept. Ljósanótt í Reykjanesbæ

Oddný 
formaður Sam-
fylkingarinnar
Oddný G. Harðardóttir sigraði í for-

mannskjörinu í Samfylkingunni. 
Fylgi Samfylkingarinnar samkvæmt 
skoðanakönnunum að undanförnu 
hefur verið í frálsu falli. Oddný á því 
erfitt verk fyrir höndum til að ná að 
hressa flokkinn eitthvað. 

Afreksfólk í Garði 
Eins og áður hefur komið fram 

í Molum er margt afreksfólk í 
Garðinum, á ýmsum sviðum. 

Fyrir stuttu var lokahóf hjá Íþróttafé-
laginu Nes og voru þar veittar viður-
kenningar, eins og vera ber við slík 
tækifæri. Hjá Íþróttafélaginu Nes fara 
fram æfingar og keppnir í 6 greinum 
og fara æfingar fram í Reykjanesbæ 
og Grindavík. Þrír Garðbúar voru 
útnefndir sem íþróttamenn ársins á 
lokahófinu, en það eru: Sigurður Guð-
mundsson knattspyrnumaður Nes, sem 
stóð sig vel með íslenska landsliðinu 
á alþjóðaleikum Special Olympics sl. 
sumar og tekur þátt í knattspyrnumóti 
í Litháen nú í júní, með sameiginlegu 

liði Nes og Ösp. Jón Reynisson er lyft-
ingamaður Nes, sem lenti í 2. sæti á 
íslandsmótinu eftir spennandi keppni. 
Magnús Orri Arnarson er fimleika-
maður Nes, en hann varð fyrr í vor 
íslandsmeistari í fimleikum. 

Þetta eru flottir íþróttamenn og eru 
í hópi afreksfólks í Garði, Garðbúar 
eru stoltir af þessum frábæru strákum. 
Innilega til hamingju með þessar viður-
kenningar og vonandi gengur þeim 
sem allra best í komandi keppnum. Hér 
að neðan er mynd af verðlaunahöfum 
á lokahófi Nes, en á hana vantar þá 
Jón og Magnús sem gátu ekki verið 
viðstaddir. 

(Molar Magnúsar bæjarstjóra í Garði)

Tilgangur sveitarfélaganna að 
skapa ramma utan um samvinnu
Á fundi Bæjarráðs Garðs þann 

26. maí s.l. var eftirfarandi 
samþykkt gerð: 

„Drög að samstarfsyfirlýsingu sveitar-
félaga vegna Miðnesheiðar (Ásbrú 
norður). 

Fyrir liggja drög að samstarfsyfirlýs-
ingu Sveitarfélagsins Garðs, Sandgerð-
isbæjar og Reykjanesbæjar um svæðið 
umhverfis Keflavíkurflugvöll. 

Samstarfsyfirlýsingin samþykkt sam-
hljóða og er bæjarstjóra falið að undirrita 
hana fyrir hönd sveitarfélagsins“

Reykjanes hafði samband við Magnús 
Stefánsson bæjarstjóra í Garði og spurði 

hvað fælist í þessari samstarfsyfirlýsingu. 
Sveitarfélögin þrjú ná yfir samliggj-

andi skipulags- og/eða athafnasvæði 
umhverfis Keflavíkurflugvöll, eitt áhuga-
verðasta svæði á Íslandi með tilliti til 
þróunar á komandi árum. 

Tilgangur sveitarfélaganna með sam-
starfsyfirlýsingunni er að skapa ramma 
utan um samvinnu þeirra um þróun og 
skipulag svæðisins til framtíðar, með það 
að markmiði að hámarka virði þess í 
þágu samfélagsins. Sveitarfélögin munu 
eiga samvinnu um framtíðarskipulag og 
–þróun svæðis, sem sveitarfélögin koma 
sér saman um að afmarka. Með því verði 

uppbygging svæðisins markvissari, enda 
byggð á heildstæðum og stefnumótandi 
markmiðum. 

Í yfirlýsingunni kemur fram að 
stýrihópur skipaður bæjarstjórum 
sveitarfélaganna og einum kjörnum 
fulltrúa frá hverju þeirra muni leita 
samstarfs um verkefnið við ríkisvaldið 
og þá aðila sem þurfa þykir. Stýrihópur-
inn á að skila tillögu fyrir lok júní um 
afmörkun þess landsvæðis sem verk-
efnið nái yfir. Í framhaldi verði unnið að 
gerð samnings milli sveitarfélaganna og 
mögulegra samstarfsaðila um verkefnið 
og framgang þess.
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Löngulínu 20-26 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og
92-185 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sjáland í Garðabæ
Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

Síðustu söluíbúðirnar 
við sjóinn!

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU
Langalína 20-26
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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!

Deilt um ráðningu 
skólastjóra
Bæjarráð Reykjanesbæjar fjallaði 

nýlega um ráðningu ráðningu 
leikskólastjóra Heiðarsels

Helgi Arnarson sviðsstjóri fræðslu-
sviðs og Kristin Helgadóttir leikskóla-
fulltrúi, mættu á fundinn. Sviðsstjóri 
fræðslusviðs mælir með Hönnu 
Málfríði Harðardóttur í stöðu leik-
skólastjóra. Tvær tillögur liggja fyrir 
um ráðningu leikskólastjóra. Til-
laga A er að ráða Hönnu Málfríði 
Harðardóttur. Tillaga B er að ráða 
Ólöfu Kristínu Guðmundsdóttur. 
Meirihluti bæjarráðs, Friðjón Einars-
son, Gunnar Þórarinsson og Kolbrún 
Jóna Pétursdóttir samþykkja tillögu 
A. Minnihluti bæjarráðs, Árni Sig-
fússon og Böðvar Jónsson samþykkja 
tillögu B. 

Foreldrafélag og foreldra-
ráð mæltu með Ólöfu
Minnihluti bæjarráðs, Árni Sigfússon 
og Böðvar Jónsson leggja fram eftir-
farandi bókun: 

Ólöf Kristín Guðmundsdóttir 
hefur verið aðstoðarleikskólastjóri 
við Heiðarsel undanfarin ár og hefur 
nú tímabundið gegnt stöðu leikskóla-
stjóra. Heiðarsel er landsþekkt fyrir 
gott leikskólastarf og fyrir að skila 
börnunum afar vel undirbúnum inn 
í grunnskóla. Þeir sem til þekkja vísa 

til þess að Ólöf Kristín eigi þar stóran 
þátt ásamt öflugu starfsfólki. Góð 
samvinna er á leikskólanum undir 
hennar forystu og góður starfsandi. 
Foreldrafélag skólans og foreldraráð 
hafa eindregið mælt með því að Ólöf 
verði ráðin skólastjóri til að halda 
áfram því faglega og góða starfi sem 
þar er unnið. Hún hefur jafnframt 
staðist með glæsibrag allar umsóknar-
kröfur auglýsingar um starfið. Það 
er því með öllu óskiljanlegt að henni 
skuli hafnað af bæjarráði. 

Capasent mætli  
með Hönnu
Meirihluti bæjarráðs, Friðjón Einars-
son, Gunnar Þórarinsson og Kolbrún 
Jóna Pétursdóttir leggja fram eftirfar-
andi bókun: 

Umsóknarferlið um stöðu leik-
skólastjóra er unnið af fagmennsku og 
í samræmi við stjórnsýslulög sem og 
starfsmannastefnu Reykjanesbæjar. 
Það er einróma niðurstaða allra aðila 
sem höfðu umsjón með ráðningarferl-
inu þar á meðal ráðgjafafyrirtækinu 
Capacent að mæla með Hönnu 
Málmfríði Harðardóttur í starfið. 
Meirihluti bæjarráðs vill vinna faglega 
að ráðningu starfsmanna bæjarins og 
því tökum við undir mat þeirra aðila 
er stóðu að ráðningaferlinu.

Fréttir og greinar um skólamál
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar 27. maí s. l kom fram 
tillaga um að skólar og stofnanir 
skiptist á að skrifa jákvæðar fréttir 
og greinar um skólamál í fréttamiðla. 
Það er svo margt skemmtilegt og já-
kvætt að gerast hjá okkur en það fer 
greinilega framhjá mörgum eins og 
kom í ljós á síðasta fundi þar sem ég 
talaði um heilsu og lífsstíl ungs fólks 
á Suðurnesjum. 

Fræðslustjóra er falið að út-

færa hugmynd um Menntapenna 
Reykjanesbæjar þar sem reglulega 
eru skrifaðar greinar um skólamál og 
birtar á heimasíðu Reykjanesbæjar. 

Reykjanes hefur sent Fræðslustjóra 
bréf þar sem óskað er eftir greinum í 
blaðið. Það er vissulega ástæða til að 
fagna þessari ákvörðun. Það er gott 
og jákvætt að upplýsa íbúa um skóla-
málin. Helgi Arnarsson fræðslustjóra 
greindi Reykjanesi frá að þetta átak 
hefst í haust. 

Páll Valur Björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar:

Við stæðum sterkari sameinuð
- Þú komst nýr inn á Alþingi eftir síð-
ustu kosningar. Hvernig hefur þér líkað 
að starfa á þinginu þessi þrjú ár sem 
liðin eru af kjörtímabilinu? 

Mér hefur líkað nokkuð vel en eins 
og ég hef sagt áður þá er það að vera 
alþingismaður frábrugðið öllu öðru 
sem ég hef reynt á minni ævi og þetta 
starf er gríðarlega krefjandi en á sama 
tíma afskaplega gefandi og lærdóms-
ríkt. Það sem situr kannski helst eftir og 
er mér efst í huga er sá mikli fjöldi fólks 
sem ég hef kynnst og fengið tækifæri 
til að vinna með. Þetta starf er ekki 
alltaf dans á rósum og ég hef oft líst 
þessu eins og að vera í rússíbana maður 
sveiflast til og frá, er annað hvort hátt 
uppi eða þá langt niðri. En heilt yfir 
hefur mér líkað þetta vel og þetta er 
gríðarleg reynsla. 
- Telur þú rétt að kjósa í haust? 

Já úr því sem komið er þá tel ég það 
rétt, krafa fólksins í kjölfar uppljóstrana 
Panamaskjalanna voru kosningar strax. 
Það var að mínu mati réttmæt krafa 
en stjórnarflokkarnir komust að þeirri 
niðurstöðu að kjósa í haust og ég virði 
þá ákvörðun
- Samkvæmt skoðanakönnunum er 
útlitið ekki gott fyrir þinn flokk (Björt 
framtíð). Hver er skýringin á því að þið 
náið ekki eyrum kjósenda? 

Ég hreinlega hef ekki svör á reiðum 
höndum um hvers vegna staða okkar 
er eins og hún er. Við höfum lagt okkur 
öll fram við að standa við það sem við 
lögðum upp með fyrir síðustu kosn-
ingar og það hefur tekist að ég tel. En 
ég játa mig sigraðan og get ekki útskýrt 
stöðu okkar. 

Þingmenn búsettir hér á Suðrnesjum 
eru nú 7 talsins. Það hefur aldrei verið 
eins hátt hlutfall þingmanna héðan. Er 
þetta að skila Suðurnesjunum góðum 
árangri? Hvernig er samstarfið í 
hópnum? 

Samskipti okkar þingmanna eru oft-
ast nær góð en ég játa það að ég hefði 
viljað sjá miklu meira samstarf okkar 
á milli og þá sérstaklega í málefnum 
Suðurnesja. Við erum bara tveir þing-
menn úr minnihluta flokkunum ég og 
Oddný Harðardóttir og höfum verið 
mjög samstarfsfús. Ég hef ekkert slæmt 
um stjórnarþingmenn okkar segja allt 
er þetta mikið öndvegisfólk en ég hefði 
viljað sjá meiri árangur Suðurnesjum 
til handa á síðustu þremur árum. 
- Hver eru að þínu mati stærstu málin 
framundan? 

Heilbrigðismálin án nokkurs vafa, 
það er gríðarlega mikilvægt að byggja 
upp nýtt þjóðarsjúkrahús og styrkja 
heilsugæsluna enn frekar. Sterkt heil-
brigðis og velferðarkerfi er lykilstoð í 

nútímasamfélagi og það segir sig sjálft 
að hagvöxtur og framleiðni er miklu 
meiri eftir því sem heilbrigðiskerfið er 
sterkara. En það eru mörg gríðarlega 
stór mál sem þarf að taka á og nægir 
þar að nefna styrkingu innviða grunn-
þjónustunnar, löggæslu, vegamál, 
uppbyggingu á ferðamannastöðum, 
uppbyggingu hjúkrunarheimila, 
menntamálum o.s.frv. 

Eins og sést á þessari upptalningu 
þá eru þetta alltaf sömu málin sem 
um ræðir þegar að pólitíkin er annars 
vegar, þetta snýst bara um forgangs-
röðun. Svo liggur það alveg ljóst fyrir 
að styrkja þarf tekjustofna ríkis og 
sveitrafélaga svo hægt sé að standa 
undir því velferðarsamfélagi sem við 
öll viljum búa í. 
- Nokkuð er rætt um að sterkast væri að 
sameina sveitarfélögin á Suðurnesjum 
í eitt. Ert þú sammála þeirri skoðun? 

Þetta er nú aldeilis eldfimt mál 
en frá mínum bæjardyrum séð þá 
stæðum við sterkari sameinuð. Þetta 
mál er mikið tilfinningamál og ég er 
ansi hræddur um að íbúar í mínum 
heimabæ muni aldrei samþykkja þessa 
tillögu og þegar að upp er staðið þá eru 
það íbúarnir sem eiga síðasta orðið í 
þessu máli. 
- Stefnir þú á framboð í næstu kosn-
ingum? 

Já ég stefni að öllu óbreyttu að því
- Framundan eru forsetakosningar. Ert 
þú búinn að ákveða hvern þú styður? 

Það eru þrír kandídatar sem ég 
gæti hugsað mér að kjósa en er ekki 
búinn að gera það upp við mig hver 
það verður. 

Aukafjár-
veiting 
samþykkt
Á fundi Bæjarráðs Voga var 

tekið fyrir erindi skólastjóra 
Stóru-Vogaskóla, beiðni um auka-
fjárveitingu vegna búnaðar fyrir 
Skólahreysti, til viðbótar verð-
launafé sem keppnislið skólans 
vann til er liðið lenti í þriðja sæti 
keppninnar. 

Bæjarráð samþykkir að veita kr. 
50.000 til verkefnisins. 

Láru þakkað
Á síðasta fundi Fræðsluráðs 

Reykjanesbæjar var eftirfarandi 
bókað: „Í tilefni af því að þetta er síð-
asti fundur Láru Guðmundsdóttur 
sem starfsmanns fræðslusviðs er henni 
þakkað framúrskarandi starf í þágu 
skólamála síðastliðin 37 ár“. 

Philipshöllin næstu þrjú ár
Á fundi Bæjarráðs Reykjanesbæjar 

26. maí s. l kom fram ósk um að 
Reykjaneshöllin beri nafnið Phillips-

höllin næstu þrjú árin. Bæjarráð gerir 
ekki athugasemdir um breytingu á 
nafni íþróttahússins. Hólmfríður Árnadóttir 

skólastjóri í Sandgerði
Fyrir fundinum liggur tillaga og 

greiðargerð vegna ráðningar 
skólastjóra við Grunnskólann 

í Sandgerði. 
Á 645. fundi bæjarráðs skipaði ráðið 

3ja manna valnefnd þau Sigrúnu Árna-
dóttur bæjarstjóra, Helga Arnarsson 
fræðslustjóra Reykjanesbæjar og Guð-
jón Þ. Kristjánsson fræðslufulltrúa til 
þess að fara yfir umsóknir, ræða við 
umsækjendur og leggja niðurstöður 
fyrir fræðsluráð Sandgerðisbæjar til 
umsagnar og bæjarstjórn Sandgerð-
isbæjar til endanlegrar afgreiðslu. 
Umsækjendur voru þrír, en einn um-
sækjandi dró umsókn sína til baka. 
Umsóknir voru því frá Drífu Lind 
Harðardóttur og Hólmfríði Árna-
dóttur. 

Hólmfríður Skarphéðinsdóttir, 
Sigursveinn B. Jónsson og Fríða Stef-

ánsdóttir véku sæti af fundinum við 
afgreiðslu málsins vegan tengsla við 
málið. Sæti þeirra tóku Elín Björg 
Gissurardóttir, Kristinn Halldórsson 
og Sæunn G. Guðjónsdóttir. 

Valnefndin leggur til að Hólmfríður 
Árnadóttir verði ráðin skólastjóri 
Grunnskólans í Sandgerði. Hólm-
fríður er grunnskólakennari að mennt 
og með M. Ed. í menntunarfræðum. 
Hún hefur yfirgripsmikla þekkingu 
og reynslu á sviði menntamála. Hún 
starfar nú sem sérfræðingur á Miðstöð 
skólaþróunar við Háskólann á Akur-
eyri og kennir í kennaradeild háskól-
ans. Umsagnaraðilar veita Hólmfríði 
góð ummæli. 

Fræðsluráð Sandgerðisbæjar fjallaði 
um málið á 301. fundi ráðsins þriðju-
daginn 31. maí 2016 og tekur einróma 
undir tillögu valnefndar.
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49” KU6505 kr. 189.900.-
55” KU6505 kr. 239.900.-

Fögnum íþróttasumrinu með nýrri árgerð, 2016-17

49” KU6405 kr. 189.900.-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1600 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” Samsung KS9005T

SUHD • ULTRA HD PREMIUM • HDR1000 • 4K • QUANTUM DOT DISPLAY • SMART TV

Tryggðu þér besta sætið
með Samsung sjónvarpi

samsung 2016-17

samsung 2016-17 samsung 2016-17

OPNUNARTíMI 
VIRKA DAgA KL. 10-18.
LOKAð LAUgARDAgA

í SUMAR.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAfNARgöTU 23 · REYKjANESbæ · SíMI 421-1535
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði



SANDGERÐISBÆR

Forsetakosningar
Laugardaginn 25. júní 2016

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis frá og með 15. júní  
og fram að kjördegi á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar,

 í Vörðunni við Miðnestorg.

Kosningarétt við forsetakjör eiga þeir kjósendur sem eiga kosningarétt til  
Alþingis, samkvæmt 1. gr. laga um framboð og kjör forseta Íslands  

nr. 36/1945, sbr. 1. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar.

Kosið er í Grunnskólanum í Sandgerði.  
Kjósendur eru minntir á að hafa með sér persónuskilríki. 

Kjörstaður opnar kl. 9.00 og lokar kl. 22.00.  

Á kjördag mun kjörstjórn hafa aðsetur í 
Grunnskólanum í Sandgerði og í síma 899-6317.

Kjörstjórn Sandgerðisbæjar.
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Auglýsingasíminn er  
578 1190

Netabátarnir hafa 
fiskað ansi vel
Þegar þetta er skrifað þá má segja 

að sumarið sé loksins komið.  
Bliða og hiti og umfram allt 

spegilsléttur sjór.  Á svona dögum er 
fátt betra enn að smella sér á sjóinn 
og renna fyrir fiski, hvort sem er á t.d 
stöng eða handfærum.    Kerfið okkar 
yndislega leyfir okkur reyndar ekki að 
fara út á svona góðviðrisdögum til að 
renna fyrir fiski nema að vera með 
allskonar leyfi og kvóta.  Þess vegna 
er strandveiðikerfið nokkuð sniðugt,  
allir sitja við sama borð og þurfa að 
skila skammtinum sínum sem er 
um 800 kíló miðað við þorskígildi,  
reyndar ef bátur veiði einungis ufsa þá 
má báturinn koma með um 1,4 tonn 
að landi af ufsa.

Ef við lítum á hafnirnar þá í Grinda-
vík hafa 32 smábátar landað um 522 
tonnum í maí, og af því eru nokkrir 
línubátar sem samtals hafa landað 
361 tonni.  AF handfærabátum þá er 
Grindjáni GK með 9,2 tní 12, Fagravík 
GK 9,5 tn í 13, Jón Pétur RE 10 tonní 
11, Ársæll Sigurðsson HF 8,6 tonn í 
11, Sóla GK 9,4 tn í 11 Sæfari GK 9 tn 
í 11 og Hafsvala HF 8,9 tn í 11.

Í Sandgerði hafa 39 smábátar landað 
305 tonnum og af því þá hafa línubátar 
landað 52 tonnum.  Af færabátunum 
þá er t.d Fiskines KE með 15,8 tn í 13, 
Magnús GK 9,1tní 9, Fengur SU 7,9 
tn í 12, Jói í Seli GK 7,1 tní 8.  Ragnar 
Alfreðs GK 18 tn í 6, Líf GK 9,7 tní 8 
og Birta Dís GK 10, 1 tn í 4.

Núna eru flestir línubátanna komnir 
austur og er Gísli Súrsson GK kominn 
austur og hefur landað 148 tní 16 og 
því eru um 70 tonn landað á Stöðv-
arfirði.  Gulltoppur GK er kominn á 
Djúpavog og hefur landað 148 tní 19 
og af því eru um 65 tonn landað þar.  
Auður Vésteins SU er á Stöðvarfirði 
og hefur landað 144 tní 16.  Katrín 
GK er  líka kominn til Djúpavogs og 
hefur landað samtals 80 tn í 18 og af 
því eru um 24 tonn landað þar.  

Dóri GK er fyrir sunnan og hefur 
landað 89 tn í 15, Von GK með 74 
tní 12.  

Netabátarnir hafa fiskað ansi vel.  
Hæstur er Maron GK með 188 tonn í 
19 rórðum og af því er landað 64 tonn.  
Steini Sigvalda GK 179 tonní 16 og af 
því er landað 90 tonn.  Grímsnes GK 
113 tonní 13 og er langa af því 33 tonn.  
Askur GK 39 tonn í 14, Hraunsvík 
GK 37 tn í 18.  

Hjá dragnótabátunum þá er veiðin 
ágæt.  Enn rétt er að geta þess að í 
Bolungarvík er bátur þar sem heitir 
Finnbjörn ÍS og hefur hann landað 
183 tonní 15 róðrum og mest 20,5 
tonn í einni löndun.  Þessi bátur var 
gerður út í Grindavík í mörg ár og hét 
þar Farsæll GK.  

Af heimabátunum þá er Örn GK 
með 132 tní 13, Sigurfari GK 100 tonní 
9, Siggi Bjarna GK 90 tn í 8, Benni 
Sæm GK 79 tn í 9, Arnþór GK 75 tn 
í 7, Njáll RE 69 tní 11.

Ansi góð veiði hefur verið hjá stóru 
línubátunum í maí og voru fjórir GK 
bátar sem komust yfir 100 tonnin í 
róðri.  Jóhanna Gísladóttir GK varð 
aflahæstur með 505 tonn í 5 róðrum 
og mest 143 tonn í einni löndun.  
Nýi Fjölnir GK var með 458 tonn í 
5 og mest 112 tonn.  Sighvatur GK 
424 tonní 5 og mest 106 tonn.  Páll 
Jónsson GK 383 tonn í 4 og mest 104 
tonn.  Kristín GK 362 tn í 4.  Sturla 
GK 268 tn í 5.   Fyrrum Óli á Stað GK 
sem núna heitir Sandfell SU var með 
252 tonn í 24 róðrum.  

Núna eru ísfiskstogarar Nesfisks 
komnir á rækjuna og hefur Sóley 
Sigurjóns GK landað 45 tní 2 og þar 
af 38 tonnum af rækju og Berglín GK 
44 tonn í 2 og af því 31 tonn af rækju,

Sæbjúgubáturinn Drífa GK hefur 
fiskað vel í maí og landað 122 tonnum 
í 10 róðrum og mest 16,3 tonn í einni 
löndun.

Gísli R.

Aflafréttir

Starfsskóli Sandgerðisbæjar
Sandgerðisbær hefur í mörg 

ár haldið úti vinnuskóla á 
sumrin fyrir 8. -10. bekk. Í 

ár munum við fara í þróunarvinnu 
og endurskipuleggja skólann með 
miklum metnaði, og hann kallast nú 
Starfsskóli. Starfsskólinn mun leggja 
áherslu á að undirbúa þátttakendur 
sérstaklega til þess að takast á við 
vinnumarkað framtíðarinnar með 
fjölbreyttri þjálfun s.s. í því að skoða 
tilgang verkefna. Þeim verður kennd 
almennt um siðfræði á vinnumarkaði, 

mætingar, aga og virðingu og farið 
verður í grunnatriði vinnuréttar og 
samstarf. Þau ræða, skoða og skil-
greina ímynd bæjarfélagsins og leggja 
sitt af mörkum til þess að byggja upp 
og hafa áhrif á það samfélag sem við 
getum öll verið stolt af. Einnig verða 
unnin ýmis gangleg verkefni/ nám-
skeið sem höfða til þeirra áhugasviðs. 
Ungmennin hafa þegar fengið kynn-
ingu á Starfsskólanum og fengið af-
hent umsóknareyðublöð. 

(Heimasíða Sandgerðis)

Ekki forsendur að 
taka upp viðræður
Á fundi Bæjarráðs Garðs 26. maí 

s. l var tekið fyrir erindi vegna 
Útskálatúns ehf. 

Fyrir liggur minnisblað/kröfubréf frá 
Bonafide lögmönnum, varðandi álita-
efni er varða aðkomu sveitarfélagsins 
að málefnum tengdum uppbyggingu 
og fyrirhuguðum framkvæmdum Út-
skálatúns ehf. á fasteigninni Útskála-
vegi 3. Einnig liggur fyrir svar Ívars 
Pálssonar hrl. fyrir hönd sveitarfélags-
ins við erindi Bonafide lögmanna. 

Lagt fram. 
Reykjanes leitaði til Magnúsar Stefáns-
sonar bæjarstjóra í Garði og spurði um 
hvaða framkvæmdir væri að ræða og 
hvaða álitamál væru á ferðinni. 

Útskálatún ehf hóf á sínum tíma 
framkvæmdir við uppbyggingu hótels 
við Útskálar. Af ýmsum ástæðum fór 
svo að framkvæmdir stöðvuðust og varð 

ekki lokið. Sveitarfélagið eignaðist grunn 
og sökkla hússins eftir uppboð vegna 
vangoldinna gjalda. Í erindi Bonafide 
lögmanna er málið reifað og m.a. kom-
ist að þeirri niðurstöðu að orsakir þess 
að framkvæmdir stöðvuðust hafi m.a. 
verið af völdum sveitarfélagsins. Fyrir 
hönd forsvarsmanns Útskálatúns ehf er 
farið fram á samkomulag við sveitarfé-
lagið um bætur vegna meintra krafna 
á hendur sveitarfélaginu. Félagið Út-
skálatún ehf var hins vegar tekið til 
gjaldþrotaskipta og afskráð árið 2013. 
Lögmaður sveitarfélagsins bendir m.a. 
á í sínu svari að hafi einhverjar kröfur 
stofnast á hendur sveitarfélaginu, þá til-
heyrðu þær félaginu Útskálatún ehf en 
ekki forsvarsmanni félagsins persónu-
lega. Af þeim sökum eru ekki forsendur 
til að taka upp viðræður um málið á 
þeim grundvelli sem lagt er upp með 
af hálfu Bonafide lögmanna.

Íbúafjöldi í Garði 
Samkvæmt bráðabirgðatölum 

Þjóðskrár voru íbúar Garðs 1.443 
sl. mánudag. Þann 1. desember 2015 
voru alls 1.425 íbúar skráðir í sveitar-
félaginu. Þar með hefur íbúum fjölgað 
um 18 á þessu tæplega hálfa ári. Nýir 
íbúar eru boðnir velkomnir í Garðinn. 

(Molar Magnúsar bæjarstjóra)

Þak á kostnað
Frumvarp Kristjáns Þórs Júlíussonar, 

heilbrigðisráðherra, um sjúkra-
tryggingar var samþykkt á Alþingi í 
síðustu viku. Allir þingflokkar studdu 
málið. 

Frumvarpið snýst um að setja þak á 
þann kostnað sem hver og einn sjúk-
lingur borgar. 

12% með einkenni þunglyndis
Ný rannsókn á vegum Háskól-

ans í Reykjavík sýnir fram á 
að tólf prósent eldri borgara hafa 
einkenni þunglyndis. Þóra Kristín 
Flygenring, sem útskrifast með 

meistaragráðu í klínískri sálfræði 
frá HR í júní, fékk 300 eldri borgara 
á aldrinum 65-100 ára til að svara 
skimunarlista þar sem skimaði var 
eftir þunglyndi. 
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX
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Þjálfunarverkefnið „Samfó“
Nýlokið er námskeiði, sem 

haldið var fyrir starfsfólk 
Íþróttamioðstövanna í Garði 

og Sandgerði. 
Umsjónaraðili verkefnis er Hans-

ína B Einarsdóttir hjá Skref fyrir skref 
ráðgjöf

Skref fyrir skref hefur haldið nám-
skeið og stýrt fjölmörgum fræðslu-
verkefnum, innlendum og erlendum 
í rúmlega 25 ár. 

Reykjanes mætti við útskrift starfs-
fólksins bæði í Garði og Sandgerði. 
Fram kom að námskeiðið tókst í alla 
staði mjög vel. Við heyrðum í nokkrum 
starfsmönnum og einnig forstöðu-
manni. 

Hvert er markmiðið með 
fræðsluverkefninu? 
Megin markmið verkefnis er að auka 
vellíðan og fagmennsku í starfi og 
byggja upp traust, ábyrgð, samstarf 
og virkni á vinnustað. 

Með aukinni fræðslu og þjálfun er 
hugmyndin sú að hægt sé að draga úr 
starfsmannaveltu í starfsumhverfi þar 
sem áhersla er lögð færni og starfs-
hæfni. 

Verkefnið er byggt upp með stuttum 
fyrirlestum, verklegum æfingum, um-
ræðum og raunhæfum verkefnum. 

Þátttakendur fara í náms og kynnis-
ferðir í lok kennslulotu og skoða hvað 
aðrir sambærilegir staðir eru að gera. 

Í lok verkefnis er tilbúin Húsbók á 
hverjum stað þar sem allir vinnuferlar 
og aðar upplýsingar eru settar saman á 
einn aðgengilegan stað sem allir starfs-
menn þekkja og nota. 

Gróf lýsing á innihaldi fræðsluver-
kefnis samtals 40 stundir haust & vor

Verkefninu er skipt upp í 
þessa efnisþætti: 
• Vellíðan og traust á vinnustað 

o Hlutverk og ábyrgð starfsmanna
o Upplýsingamiðlun - starfsmanna-

fundir og traust
o Hvernig lærum við - og hvernig 

kennum við ? 
• Verkferlar og öryggi í starfi 

o Gerð og skráning verkferla
o Húsbók og notkun hennar 
o Samskipti við foreldara, skóla og 

íþróttakennara 
• Starfsmannasamtöl - undirbúningur 

og framkvæmd 
o Markmið og tilgangur 
o Væntingar og hlutverk aðila 

• Gæði, þrif og þjónusta (Gerð 
kennslumyndbanda) 
o Gestamóttaka og þjónusta 
o Sala og ímynd vinnustaðar 
o Sveitafélagið og sérstaða þess 

• Einelti, áreitni á vinnustað 

• Samskipti við skóla og forelda
o Verklag og traust 
o Upplýsingamiðlun 

• Vaktstjóraþjálfun - sérþjálfun þeirra 
sem eru að taka við vaktstjóra-
stöðum 
o Stjórnun á meðal jafninga 
o Nýliðaþjálfun
o Að taka á erfiðum málum á vinnu-

stað (Trúnaður og verkferlar) 
Í lok verkefnis er síðan afhent viður-

kenningaskjöl

Tímabil þjálfunar:
Haust 2015 – vor 2016 

Námskröfur/námsmat:
Nemendur taka virkan þátt í verkefnum, 
skila verkefnum og vinna Húsbók ásamt 
því að fara í námsferðir ( Bencmarking ) 

Gerð er krafa um 95% mætingu á 
meðal þátttakenda og mætingar eru 
skráðar hjá leiðbeinenda. 

Starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar í Garði

Starfsfólk íþróttamiðstöðvatinnar í Sandgerði

Hansína B.Einarsdóttir,námskeiðshaldari og jón Hjálmarsson forstöðumaður 
íþróttamiðstöðvanna í Garði og Sandgerði

Ágætis hópefli
Sólin skein glatt síðasta föstudag 

þegar við litum við í Íþróttamið-
stöðinni í Sandgerði. Jón Ásgeir 

var á vaktinni. 
Hvernig fannst þér námskeiðið, sem 

haldið var fyrir starfsfólkið?  Mjög gott 
og skemmtilegt sagði Jón Ásgeir. 

Hvað lærðir þú helst? Já, sérstaklega 
var farið í það hvernig framkoman á 
að vera við þá sem koma til okkar. 
Einnig var farið sérstaklega í öryggis-

málin. Þetta var fínt námskeið, sagði 
Jón Ásgeir. 

Í sama streng tók Andrea Andr-
ésdóttir starfsmaður en hún var að 
fylgjast með sundlaugargestum. 

Þetta var fínt námskeið þjappaði 
hópnum saman. Ágætis hópefli, sagði 
Andrea. 

Þau sögpu aðsóknina nokkuð góða 
sérstaklega þegar sólin skini. Það 
hefur fjölgað mikið í ræktinni. 

jón Ásgeir með son sinn Baltasar Breka.

Öflugt námskeið
Við hittum Kristínu Eyjólfs-

dóttur vaktstjóra í ‚iþrótta-
miðstöðinni í Garði. Kristín 

hefur starfað í Íþróttamiðstöðinni frá 
því hún var opnuð árið 1993. 

Hvernig líkaði þér námskeiðið? 
Kristín segir námskeiðið hafa verið 
öflugt. Eftir að við höfum lokið nám-
skeiðinu er samvinnan betri með og 
við starfsfólkið. Það hefur tekist að 
efla mjög sjálfstraust okkar. Þora, geta 
og vilja. 

Hansína var mjög góð í að sjá hjá 
hverjum og einum eiginleikana. Hvað 
má betur fara og hvað maður er að 
gera rétt. 

Hvernig er aðsóknin? Aðsóknin er 
ágæt sgði Kristín, mætti vera betri í 
sundinu. Sérstaklega mættu börnin 
sækja sundið betur. Þreksalurinn er 
mikið notaður. Kristín Eyjólfsdóttir.

Starfsfólkið 
miklu ánægðara
Reykjanes hitti Jón Hjálmarsson 

forstöðumann íþróttamið-
stöðvanna í Garði og Sand-

gerði og spurði hann hvers vegna væri 
verið að halda svona námskeið fyrir 
starfsfólkið. 

Jón sagði að þessi hugmynd hefði 
komið upp í haust eftir umræður við 
starfsmenn. Tilgangur með nám-
skeiðinu var að skerpa á ýmsum 
hlutum og auka á vellíðan í vinnunni. 
Hansína var fengin til að leiða nám-
skeiðið. Jón sagðist hafa verið ghrifinn 
af þessu námskeiði og vann að því 
að starfsemnn í Garði fengju einnig 
námskeiðið. 

Hvernig tókst? Að mínu mati mjög 
vel. Starfsfólkið er ánægt sagði Jón. 
Aðferðir Hansínu í námskeiðshaldinu 
hafa skilað mjög góðum árangri. 
Námskeiðið var haldið fyrir starfsfól 
á hvorum stað fyrir sig og síðan kom 

hópurinn sameiginlega á námskeiðið. 
það tókst ágætlega að hrista hópinn 
saman. Við vinnum nú miklum fag-
legra starf og öryggismálin er í miklu 
betra formi. 

Starfsfólkið er miklu ánægðara með 
sjálft sig og líður betur sagði Jón.

jón Hjálmarsson.
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80 nemendur útskrifuðust
Skólaslit vorannar og brautskrán-

ing Fjölbrautaskóla Suðurnesja 
fór fram laugardaginn 21. maí. 

Að þessu sinni útskrifuðust 80 
nemendur; stúdentar voru 56, 24 luku 
starfs- eða verknámsprófi af hinum 
ýmsu brautum, flestir af listnámsbraut 
eða 6 og 5 af sjúkraliðabraut. Þá luku 9 
nemendur prófi af starfsbraut. Nokkrir 
nemendur brautskráðust af tveimur 
námsbrautum. Karlar voru 43 og konur 
37. Alls komu 63 úr Reykjanesbæ, 7 úr 
Grindavík, 4 úr Garði, tveir úr Sand-
gerði og einn úr Vogum. Einn kom 
frá Þorlákshöfn, einn frá Hvolsvelli og 
einn frá Höfn í Hornafirði. Þá lauk einn 
skiptinemi námi frá skólanum. 

Dagskráin var með hefðbundnu 
sniði. Kristján Ásmundsson skóla-
meistari afhenti prófskírteini og flutti 
ávarp og Guðlaug Pálsdóttir aðstoðar-
skólameistari flutti yfirlit yfir störf 
annarinnar. Lovísa Guðjónsdóttir ný-
stúdent flutti ávarp fyrir hönd braut-
skráðra og Ægir Sigurðsson kennari 
flutti útskriftarnemendum kveðjuræðu 
starfsfólks. Að venju var flutt tónlist 
við athöfnina en að þessu sinni flutti 
söngsveitin Drengjabandið tvö lög 
undir stjórn Gunnlaugs Sigurðssonar 
stærðfræðikennara. Drengjabandið er 
hópur kennara og starfsmanna sem 
hittist reglulega og syngur saman. 
Hópurinn hefur undanfarin ár sungið 
við ýmsar uppákomur í skólanum við 
góðan orðstír. 

Skólinn fagnar 40 ára afmæli í haust 
og var því verið að slíta 80. önninni í 
sögu skólans. Svo skemmtilega vildi 
til að við þessa útskrift var 5000. nem-
andinn útskrifaður frá skólanum. Það 
var Einar Ingi Kristmundsson sem lauk 
stúdentsprófi af náttúrufræðibraut og 
fékk hann blómvönd í tilefni þessa 
áfanga. 

Við athöfnina voru veittar viður-
kenningar fyrir góðan námsárangur. 
Skiptineminn Nonoko Mori frá Japan 

fékk gjöf til minningar um veru sína 
í skólanum og á Íslandi. Lovísa Guð-
jónsdóttir og Ellen Hrund Ólafsdóttir 
fengu viðurkenningu fyrir störf í þágu 
nemenda, Ingibjörg Þóra Þórarinsdóttir 
fyrir íþróttagreinar, Ingibjörg Sól Jóns-
dóttir fyrir spænsku og Manuel Björn 
Gomes Jóhannsson fyrir góðan árangur 
í ensku. Tvíburabræðurnir Arnór Smári 
og Patrekur Örn Friðrikssynir fengu 
báðir viðurkenningu fyrir árangur sinn 
í viðskiptagreinum, Emil Ragnar Ægis-
son fyrir efnafræði og Gunnar Dagur 
Jónsson fékk sömuleiðis viðurkenningu 
fyrir góðan árangur í efnafræði. Kinga 
Sawicka fékk verðlaun frá Ísbrú, félagi 
kennara sem kenna íslensku sem annað 
tungumál, fyrir góðan árangur í ís-
lensku hjá nemanda sem er með annað 
móðurmál. Heiðar Örn Hönnuson fékk 
viðurkenningu fyrir góðan árangur í 
dönsku og hann fékk einnig gjöf frá 
danska sendiráðinu fyrir árangur sinn 
í dönsku. Ingunn María Haraldsdóttir 
fékk viðurkenningu fyrir árangur sinn 
í fata- og textílgreinum og hún fékk 
einnig gjöf frá Landsbankanum fyrir 
góðan árangur í verk- og listgreinum. 
Aþena Eir Jónsdóttir fékk viðurkenn-
ingu frá skólanum fyrir góðan árangur 
í félagsfræði og einnig fyrir árangur 
sinn í viðskiptagreinum. Margrét Rut 
Reynisdóttir fékk viðurkenningar fyrir 
sálfræði- og uppeldisfræði, félagsfræði 
og spænsku og hún fékk einnig gjöf frá 
Landsbankanum fyrir góðan árangur 
í samfélagsgreinum. Bjarki Jóhanns-
son fékk viðurkenningar fyrir árangur 
sinn í stærðfræði, spænsku og eðlis- og 
efnafræði. Hann fékk einnig gjöf frá 
Verkfræðistofu Suðurnesja fyrir góðan 
árangur í stærðfræði og frá Þekkingar-
setri Suðurnesja fyrir árangur í raun-
greinum. Bjarki fékk síðan gjöf frá 
Landsbankanum fyrir góðan árangur 
í stærðfræði og raungreinum. Bjarki 
hlaut einnig raungreinaverðlaun Há-
skólans í Reykjavík en þau hlýtur sá 

nemandi sem nær bestum árangri í 
raungreinum á stúdentsprófi. Hann 
fékk bók að gjöf en kjósi verðlaunahafi 
að hefja nám við Háskólann í Reykja-
vík fær hann auk þess nýnemastyrk 
og niðurfelld skólagjöld fyrstu önnina 
í námi. Kristján Ásmundsson skóla-
meistari afhenti 100.000 kr. námsstyrk 
úr skólasjóði en hann er veittur þeim 
nemanda sem er með hæstu meðal-
einkunn við útskrift og hlaut Bjarki Jó-
hannsson styrkinn. Bjarki fékk einnig 
30.000 kr. styrk frá Landsbankanum 
fyrir hæstu einkunn á stúdentsprófi. 

Við útskriftina veittu nemendafé-
lagið NFS, foreldrafélag skólans og 
Reykjanesbær verðlaun fyrir jákvæða 
framkomu á skemmtunum félagsins í 
vetur og afhenti Lovísa Guðjónsdóttir 
fráfarandi formaður NFS verðlaunin. 
Það voru þau Ástrós Brynjarsdóttir og 
Kristján Þórarinn Ingibergsson sem 
voru dregin úr hópi þeirra nemenda 
sem uppfylltu skilyrðin fyrir þátttöku 
en þau fengu bæði spjaldtölvu að gjöf. 

Guðbjörg Ingimundardóttir af-
henti við athöfnina styrki úr styrkt-
arsjóði Fjölbrautaskóla Suðurnesja. 
Sjóðurinn var stofnaður af Kaupfélagi 
Suðurnesja og Gunnari Sveinssyni, 
fyrrverandi kaupfélagsstjóra og fyrsta 
formanni skólanefndar Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja. Tilgangur sjóðsins er að 
efla og auka veg skólans með því að 
styrkja nemendur skólans til náms, að 
styðja við starfsemi sem eflir og styrkir 
félagsþroska nemenda og að veita nem-
endum viðurkenningar fyrir frábæran 
árangur í námi og starfi. Hjörtur Sölvi 
Steinarsson fékk 20.000 kr. styrk fyrir 
góða frammistöðu í ræðumennsku 
og góðan árangur í lífsleikni og nem-
endafélagið fékk 150.000 kr. styrk vegna 
góðs árangurs í MORFÍS, mælsku- og 
rökræðukeppni framhaldsskólanna. 

Við athöfnina veitti skólameistari 
Ólafi Baldvin Sigurðssyni kennara í 
rafiðngreinum og Lárusi Pálmasyni 

kennara í netagerð gullmerki Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja en þeir hafa 
báðir starfað við skólann í 25 ár. Það er 
hefð að veita starfsfólki skólans þessa 
viðurkenningu við þessi tímamót. 

Við lok útskriftarinnar var Guðni 

Kjartansson íþróttakennari kvaddur en 
hann lætur nú af störfum eftir að hafa 
kennt við skólann frá árinu 1980. 

Að lokum sleit Kristján Ásmundsson 
skólameistari vorönn 2016. 

(Heimasíða FSS). 

Mikill viðsnúningur segir meirihlutinn
Fjárfestingar að skila sér segja Sjálfstæðismenn

Á fundi bæjarstjórnar Reykja-
nesbæjar fór Kjartan Már 
Kjartansson, bæjarstjóri 

yfir lykiltölur úr ársreikningi og 
breytingar sem orðnar eru frá fyrri 
umræðu. 

Til máls tók Gunnar Þórarinsson 
og lagði fram eftirfarandi bókun 
meirihluta bæjarstjórnar Reykjanes-
bæjar: 

Sýnir mikinn viðsnúning í 
rekstri bæjarins
Árið 2015 er fyrsta heila árið frá því 
að ný bæjarstjórn tók við völdum eftir 
kosningarnar 2014. Ársreikningur 
ársins 2015 sýnir mikinn viðsnúning í 
rekstri bæjarins frá árunum á undan. 
Skatttekjur hafa aukist um 20,12% frá 
fyrra ári og heildartekjur bæjarsjóðs 
um 12.91%, en með B hluta fyrir-
tækjum hafa tekjur aukist um 8,86% 
frá fyrra ári. 

Þá hefur framlegð bæjarsjóðs breyst 
frá því að vera neikvæð í að vera 9,46% 
og ef B hluta fyrirtæki eru tekin með 
er framlegðin 19,59% samanborið við 
16,11% árið 2014. 

Það átak sem núverandi meirihluti 
bæjarstjórnar stóð fyrir til að hag-
ræða í rekstri bæjarfélagsins hefur 

því skilað verulegum árangri. Þannig 
hefur skuldahlutfall bæjarsjóðs með B 
hluta fyrirtækjum lækkað úr 253,6% 
í 249,22% og skuldviðmið skv. reglu-
gerð 502/2012 lækkað úr 232,67% í 
230,53%. 

Þó verður að hafa í huga, að dregið 
hefur verið úr hvers konar viðhaldi, 
bæði gatna og annarra fasteigna til 
þess að ná þessari niðurstöðu. Það 
mun leiða til þess að útgjöld í fram-
tíðinni í þeim þáttum verða þeim mun 
meiri. Þá mun sú útsvarshækkun sem 
í gildi er hugsuð til skamms tíma, því 
enginn vilji er til þess að leggja meiri 
álögur á íbúa Reykjanesbæjar en 
annarra sveitarfélaga. 

Ljóst er að þau markmið sem sett 
hafa verið í viðræðum bæjaryfir-
valda við kröfuhafa sem hafa verið 
samþykkt af meirihluta þeirra um að 
nauðsynlegt sé að þeir færi skuldir 
niður um 6.350 milljónir króna er 
forsenda þess að skuldaviðmiðið 
150% náist á rekstrarárinu 2022. 

Guðbrandur Einarsson, Friðjón 
Einarsson, Guðný Birna Guðmunds-
dóttir, Kristján Jóhannsson, Gunnar 
Þórarinsson, Elín Rós Bjarnadóttir. 

Til máls tók Árni Sigfússon sem 
lagði fram eftirfarandi bókun sjálf-

stæðismanna vegna ársreiknings 
Reykjanesbæjar 2015: 

Loksins eru fjár-
festingarnar að skila sér. 
Eftir langvarandi tafir og áföll eru þær 
miklu fjárfestingar sem Reykjanesbær 
lagði í á árunum 2004-2009 loks að 
skila afrakstri. Vissulega hefur biðin 
verið mun lengri en við ætluðum 
og kostnaður af lántökum vegna 
fjárfestinga mun þyngri en til stóð. 
Engu að síður eru öll merki þess að 
nú séu fjárfestingarnar teknar að skila 
hreinum tekjum til baka. Afrakstur í 
formi betri menntunar og betra mann-
lífs er þó löngu farinn að skila sér. Skýr 
merki um auknar tekjur bæjarins eru 
á árinu 2015 og enn augljósari merki 
þess á fyrstu fjórum mánuðum þessa 
árs. Marksækin áform bæjarstjórnar 
síðasta áratug lögðu grunn að tæki-
færum og blómstrandi mannlífi sem 
nú er að taka flugið: 

Það er gott að ekki var farið eftir 
þeim stjórnmálaöflum sem töldu að 
jafna ætti allar eignir á fyrrum varnar-
svæði við jörðu. Sala eigna á því svæði, 
Ásbrú, er talin munu nema yfir 10 
milljörðum kr. á þessu ári. Yfir tvö 
þúsund íbúðum á svæðinu hefur nú 

ýmist verið breytt í hótel, nemendaí-
búðir, starfsmannaíbúðir vegna flug-
vallarsvæðisins eða fjölskylduíbúðir. 
Útsvarstekjur eru að aukast verulega 
með tilkomu nýrra íbúa inn á svæðið, 
sem og auknar fasteignagjaldatekjur 
m.a. af gistirýmum. 

Götur og lóðir í nýjum hverfum 
standa tilbúnar og umsóknum um 
lóðir og endurbætur á húsnæði rignir 
inn. 

Kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar 
og félagslegrar aðstoðar hríðlækkar. 

Í Helguvík er loks nýtt kísilver að 
hefja starfsemi upp úr miðju ári og 
annað fylgir í kjölfarið. Þau skapa 
hundruð vel launaðra starfa. Hin 
gríðarlega aukning flugumferðar til og 
frá Íslandi nýtur góðs af því að nánast 
allt flugvélaeldseyti er flutt til landsins í 
gegnum Helguvík. Nú, þegar verkefnin 
í Helguvík eru loksins komin á fulla 
ferð, myndast langþráður grundvöllur 
fyrir fjárfesta að huga að þeim svæðum 
ofan Helguvíkur á milli hafnar og flug-
vallar, sem standa tilbúin og bærinn er 
eigandi að. Markaðsvirði þessa svæðis 
nemur um 4-5 milljörðum kr. en er 
hvergi skráð í bókum bæjarins. 

Þúsundir starfsmanna bætast við 
á Keflavikurflugvelli á þessu ári, ým-
ist vegna byggingarframkvæmda á 
flugvallarsvæðinu eða margvíslegra 
þjónustustarfa þar eða í tengslum við 
ferðaþjónustuna. 

Íbúum fjölgar hratt. Þeir koma inn 

í samfélag sem er hreinlegt, vel hirt, 
með fallega göngustíga í bænum og 
meðfram ströndinni, blómstrandi 
menningu og íþróttalíf, öflugustu leik- 
og grunnskóla á landinu, fjölbrauta-
skóla og Keili sem miðstöð vísinda og 
fræða. Þeir koma inn í samfélag sem 
býður næga vinnu. 

Nú sem fyrr hefur rekstrarkostn-
aður Reykjanesbæjar verið á meðal 
þess sem lægst gerist hjá sveitarfé-
lögum, þrátt fyrir vandaða þjónustu. 
Vert er að nefna að vel hefur tekist 
að halda kostnaði niðri á síðasta ári 
eins og ársreikningur ber með sér. 
Kostnaður af launum ber þó með sér 
talsverð umskipti á starfsmönnum sem 
áttu inni starfslokasamninga og um-
talsverðan kostnað vegna uppsagna á 
starfsfólki og endurráðninga auk að-
keyptrar ráðgjafar meirihlutans vegna 
lánamála. Vonandi er það einungis 
fyrir liðið ár. Í heildina litið hefur verið 
vel haldið utan um rekstur bæjarins 
og eiga bæjarstjórn, bæjarstjóri og 
starfsmenn hrós skilið fyrir þá vinnu. 

Við sjálfstæðismenn hétum því að 
vinna vel með núverandi meirihluta 
að „sókninni“. Við samþykktum sam-
hljóða fjárhagsáætlun síðasta árs og 
höfum staðið með meirihlutanum 
að flestum erfiðum ákvörðunum til 
að halda kostnaði niðri. Við heitum 
áframhaldandi stuðningi við sókn-
ina. Það er í þágu íbúanna. Áfram 
Reykjanesbær!
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Stuð á Vortónleikum Eldeyjarkórsins
Eldeyjarkórinn, kór eldri borgara 

á Suðurnesjum, hélt Vortónleika 
sína í Kirkjulundi í síðustu viku 

í Kirkjulundi. Vel var mætt á tónleikana 
og fengu gestir góða skemmtun. Það 
var heljarinnar stuð á Eldeyjarkórnum 
undir stjórn og undirleiks Arnórs B. 
Vilbergssonar. Í ár er kórinn 25 ára, 
en hann var stofnaður 17. september 
1991. Í tilefni þeirra tímamóta verða 
afmælistónleikar 8. október n.k. og um 
kvöldið verður hátíðardagskrá í tilefni 
afmælisins. 

Á afmælisdaginn 17. september 
munu 60 kórfélagar og makar halda 
upp á daginn á siglingu á Rín.

Gleðidagur fyrir 
kylfinga á Suðurnesjum
„Þetta er gleðidagur fyrir kylfinga á 

Suðurnesjum,“ sagði Jóhann Páll 
Kristbjörnsson formaður Golf-

klúbbs Suðurnesja þegar Reykjanes-
bær, Golfklúbburinn og Púttklúbbur 
Suðurnesja undirrituðu samning um 
innanhússaðstöðu fyrir klúbbana í 
Íþróttaakademíunni. Klúbbarnir verða 
þar í góðu nágrannasamband við Fim-
leikadeild Keflavíkur. 

Golfklúbbur Suðurnesja hefur aldrei 
haft inniaðstöðu sem hefur verið 

nokkuð hamlandi fyrir starfsemina, 
að sögn Jóhanns Páls. Golfara hafi 

þurft að fara á höfuðborgarsvæðið til 
þess að geta æft yfir veturinn en nú sé 

það úr sögunni. „Golfið er á uppleið 
á Suðurnesjum, fjöldi virkra klúbbfé-
laga er í sögulegu hámarki, alls 540 og 
fjölgaði um 12% frá því í fyrra.“

Púttklúbbur Suðurnesja hafði að-
stöðu í HF, en það var rifið fyrr á þessu 
ári. Hafsteinn Guðnason formaður 
klúbbsins þakkaði fyrir aðstöðuna og 

sagðist vona til að samskiptin í húsinu 
yrði sem best. Klúbbmeðlimum hafi 
allsstaðar liðið vel, bæði í Röstinni, þar 
sem fyrsta aðstaða klúbbsins var og í 
HF og hann átti von á því að eins yrði 
í Akademíunni. 

Samninginn undirrituðu Lovísa 
Hafsteinsdóttir formaður íþrótta- 
og tómstundaráðs Reykjanesbæjar, 
Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, Hafsteinn Guðnason 
formaður Púttklúbbs Suðurnesja og 
Jóhann Páll Kristbjörnsson formaður 
Golfklúbbs Suðurnesja. 

Reykjanes kemur næst  
út fimmtudaginn  

23. júní 2016.

NÆSTA 
BLAÐ

Auglýsingasíminn er  
578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is 

Ragnhildur Ragnarsdóttir
Ragnhildur Ragnarsdóttir fæddist 

í Keflavík 21. október 1927. Hún 
lést árið 2012.Ragnhildur fæddist og 
ólst upp í Keflavík. Hún vann ýmis 
störf, bæði við fiskvinnslu og síma, 
en lengst af vann hún við verslun, 
fyrst hjá Alþýðubrauðgerðinni. Þau 
hjónin stofnuðu sína eigin verslun 
árið 1962, sem þau ráku saman í 38 
ár. Ragnhildur var mikil félagsvera 
og var í Kvenfélagi Keflavíkur og 
tók virkan þátt í starfi eldri borgara 
á Suðurnesjum, var nú formaður 
skemmtinefndar. Hún var líka í 
góðum sundhópi sem hefur veitt 
henni ómetanlegan stuðning og um-
vafið hana kærleik og hlýju.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
 „Ragga var glæsileg kona, sama 

á hvaða tíma dags maður hitti hana. 
Hún var mikil smekkmanneskja á 
allan fatnað og það sem í kringum 
hana var. Hún var mikill gleðigjafi og 
í góðra vina hópi var hún hrókur alls 
fagnaðar. Það var alltaf gaman, mikill 
hlátur og léttleiki í kringum hana“.

„Þetta var alltaf sama fólkið sem 
hittist og vorum við eins og ein stór 
fjölskylda á spjalli um mál og málefni 
líðandi stundar. Það var svo gefandi að 
hitta hana á morgnana, hún var ætíð 
svo jákvæð og elskuleg. Við fórum á 
böll í Reykjavík, á myndlistarsýningar 
og margt skemmtilegt“.

„Þú varst alltaf svo falleg, lyktaðir 
alltaf svo vel með góðan ferskan ilm. 
Lyktaðir af hreinleika og fegurð. Alltaf 
vildir þú vera í tískunni, flottum fötum 
og með fallegt hár, án þess að vera 
kerlingarleg eins og þú sagðir oft.“

 „þú kenndir okkur svo margt þó 
þú vissir kannski ekki að þú værir að 
því, þú kenndir okkur meðal annars 
að vera jákvæð, lífsglöð og njóta 
lífsins eins vel og maður getur. Við 
vonum að við fáum að eldast eins vel 
og þú, það eru fáir á þínum aldri jafn 
fallegir og frískir og þú varst“. 

„Alltaf var gott að koma til þín eða 
við hringdumst á, þú varst svo úr-
ræðagóð og jákvæð, það var ekkert 
ómögulegt, sama hvað ég bar upp við 
þig þá komstu með tillögu sem ávallt 
var gott að hafa sem sjónarmið“. 

 „Stóri kosturinn í lífi hennar er 
hvað hún var jákvæð og alltaf í góðu 
skapi. Hún kenndi mér að vera jákvæð 
til lífsins og hvað það væri auðvelt 
að takast á við lífið með jákvæðni að 
vopni. Sá bara björtu hliðarnar og það 
var góður skóli“. 

Merkir Suðurnesjamenn



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Með sama námsefni og jafnaldrar í Póllandi
Fyrsta heila námsárinu lauk í 

maí s.l. hjá Krakka Akademi-
unni, en námið er fyrir krakka 

á alrinum 6-12 ára, sem eru með tengs 
við Pólland. Krakkarnir koma saman 
einu sinni í viku í húsmæði Saga 
Akademia, sem er til húsa bakatil í Ís-
landsbankahúsnæðinu við Hafnargötu 

í Reykjanesbæ. Krakkarnir læra þar 
pólsku ásamt pólkskri sögu. Krakk-
arnir eru með sama námsefni og jafn-
aldrar þeirra í Píollandi. Þó nemend-
urnir séu í íslenskum skólum og læri 
íslensku er það talið, mjög gott að þau 
viðhaldi einnig sínu móðurmáli og læri 
einnig um menningui síns föðurllands. 

Það voru 32 nemendur sem fengu 
útskriftarskjöl. Foreldrarnir greiða 
skólagjörldin sjálf en sveitarfélögin 
styrkja skólann. 

Skólastjóri Krakka Akademíunnar 
er Daræia Luczknow og kennari er 
Agata Beben. 

Daria Luczkow og Agata Beben. Þessi fylgdust með afhendingu skólaskírteina.

Mikilvægt mál til framtíðar litið
Sveitarfélögin Garður, Sand-

gerði og Reykjanesbær ná yfir 
samliggjandi skipulags- og/eða 

athafnasvæði umhverfis Keflavíkur-
flugvöll, eitt áhugaverðasta atvinnu-
svæði á Íslandi með tilliti til þróunar 
á komandi árum. 

Síðasta föstudag fór fram undirritun 
samstarfsyfirlýsing sveitarfélaganna 
þriggja. 

Tilgangur sveitarfélaganna með 
þessari samstarfsyfirlýsingu er að skapa 
ramma utan um samvinnu þeirra um 
þróun og skipulag svæðisins til fram-
tíðar, með það að markmiði að há-
marka virði þess í þágu samfélagsins. 

Sveitarfélögin munu eiga samvinnu 
um framtíðarskipulag og -þróun 
svæðis, sem sveitarfélögin koma 
sér saman um að afmarka. Með því 
verði uppbygging svæðisins mark-
vissari, enda byggð á heildstæðum og 
stefnumótandi markmiðum. 

Í framhaldi af undirritun þessarar 
samstarfsyfirlýsingar tekur til starfa 
stýrihópur, skipaður bæjarstjórum 
sveitarfélaganna og einum kjörnum 
fulltrúa frá hverju þeirra. Stýrihópur-
inn leiti samstarfs um verkefnið við 
ríkisvaldið og aðra þá aðila sem þurfa 
þykir. 

Um samninginn skrifar Magnús 
Stefánsson bæjarstjóri í Garði

„Sveitarfélög eiga með sér samstarf á 
ýmsum sviðum. Nú hafa bæjarstjórnir 
Garðs, Sandgerðisbæjar og Reykjanes-
bæjar ákveðið að eiga formlegt samstarf 
um skipulag og uppbyggingu svæðisins 
norður af Flugstöð á Miðnesheiði, en 
svæðið er innan sveitarfélagamarka 
þessara sveitarfélaga. Framundan er að 
afmarka það landsvæði sem verkefnið 
mun ná yfir og hefja skipulagsvinnu. 

Hér er um að ræða mikilvægt mál til 
framtíðar litið, umrætt svæði er í næsta 
nágrenni við Keflavíkurflugvöll og má 
vænta þess að í nánustu framtíð verði 
þetta eitt af mikilvægari uppbyggingar-

svæðum á landinu, í tengslum við mjög 
aukin umsvif í tengslum við flugvöll-
inn. Samvinna sveitarfélaganna er lyk-
ilatriði þess að vel takist til við þetta 
verkefni til framtíðar litið“. 

Stýrihópurinn, Magnús Stefánsson bæjarstjóri Garði,Ólafur Þór Ólafsson forseti 
bæjarstjórnar Sandgerðis,Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri Sandgerðis,Friðjón 
Einarsson,formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar og Kjartan Már Kjartansson 
bæjarstjóri Reykjanesbæjar.(Á yndina vantar Einar jón Pálsson,forseti bæj-
arstjórnar Garðs.

Samstarfsyfirlýsing undirrituð af bæjarstjórum sveitarfélaganna. Kjartan Már 
Kjartansson,Sigrún Árnadóttir og Magnús Stefánsson



HVAR ER SÓSAN?
Að borða grillmat án sósu er eins og að spila fótbolta án bolta.

Ekki gott.

Þú gleymir ekki sósunum frá E. Finnsson.



Forsetakosningar
laugardaginn 25. júní 2016

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis ,  
frá miðvikudeginum 15. júní fram að kjördegi á  

bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Garðs, Sunnubraut 4.

Kosningarétt við forsetakjör eiga þeir kjósendur sem  
eiga kosningarétt til Alþingis, samkvæmt 1. gr. laga um 

 framboð og kjör forseta Íslands nr. 36/1945, sbr. 1. gr. laga  
um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra  
séu á kjörskrá. Athugasemdum við kjörskrá skal beint til  

bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Garðs.

Kosið er í Gerðaskóla.

Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 10:00 
og lokar kl. 22:00.

Kjörstjórn  Sveitarfélagsins Garðs

Sveitarfélagið Garður

14 9.  júní  2016

Delta hefur flug til Minneapolis
Flugfélagið Delta hóf nýlega flug 

á milli Keflavíkurflugvallar 
og Minneapolis. Flugfélagið 

mun bjóða upp á dagleg flug á milli 
áfangastaðanna fram til 6. september, 
en þetta er annar áfangastaður Delta 
frá Keflavíkurflugvelli. Með fluginu til 

Minneapolis flýgur Delta til New York 
JFK. Delta hóf flug til Íslands árið 2011 
og flaug þá fimm sinnum í viku, en nú 
eru flugin orðin 15 í hverri viku. 

Flugfélögum sem fljúga til 
Keflavíkurflugvallar hefur fjölgað til 
muna á síðustu árum. Í ár fljúga 11 

félög þangað yfir allt árið, þar á meðal 
Delta, en þau voru aðeins tvö árið 2005, 
og í sumar verða flugfélögin 25 og hafa 
aldrei verið fleiri. Til samanburðar má 
nefna að sumarið 2009 lentu flugvélar 
frá sjö flugfélögum í reglubundnu flugi 
á Keflavíkurflugvelli. 

Stuð hjá Sjóaranum síkáta
Það var mikið um að vera um 

sjómannadagshelgina í Grinda-
vík. Boðiuð var upp á sérlega 

vandaða og fjölbreytta dagskrá í tilefni 
20 ára afmælis hátíðarinnar. Búið var 

að skreyta bæinn í litum hverfanna. 
Ólafyr Ragnar Grímsson forseti flutti 
hátíðarræðu á sjómannadaginn. Mikill 
fjöldi fólks mætti til að samfagna með 
Sjóaranum síkáta. 



Víkingahátíð við Fjörukrána
16.- 19. júní 2016

Víkingahátíð við Fjörukrána
16.- 19. júní 2016

Dagskrá Víkingahátíðar 2016

Nú líður að því að 21. hátíðin verði sett og að vanda verður hún fjölbreytt.
Dágóður hópur erlendra víkinga kemur til okkar, sumir í 21. skipti.
Víkingarnir eru sögumenn, götulistamenn, hljómlistamenn, handverks-
menn sem meðal annars höggva í steina og tré og berja glóandi járn, 
bardagamenn og bogamenn svo eitthvað sé nefnt. Víkingahópurinn 
Rimmugýgur og fjöldinn allur af víkingum víðsvegar af landinu hefur 
boðað komu sína hingað til okkar. Á þriðja hundrað víkingar verða á 
svæðinu þegar mest lætur og fjölhæfir eru þeir eins og sjá má af 
upptalningunni hér að framan.

Að lokum vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum árin 
en lógóin þeirra má sjá í dagskránni. Þeir hafa ekki brugðist og eru búnir 
að standa með okkur í gegnum öll árin og verður þeim seint fullþakkað.

Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki víkinga og 
halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma

Gleðilega Víkingahátíð
Jóhannes Viðar Bjarnason

Fimmtudagur 16. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
15:00 Jerker Fahlström sögumaður
16:00 Bardagasýning
16:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
17:00 Bogfimi og axakast
17:15 Víkingasveitin spilar
17:30 Jerker Fahlström sögumaður
17:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
18:00 Bardagasýning
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum
22:00  Einar Ágúst spilar, frítt inn 
03:00 Lokun

Föstudagur 17. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Jerker Fahlström sögumaður
15:30 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
15:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
16:30 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
17:00 Jerker Fahlström sögumaður

17:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum 
22:00  Hallur og Beddi frá Færeyjum, frítt inn
00:00 Samkvæmi í umsjá Rimmugýgjar, 
 Skuggsjártónleikar
03:00 Lokun

Laugardagur 18. júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Jerker Fahlström sögumaður
14:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
15:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
15:30 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 Mas-wrestling (planka keflis tog)
17:00 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
17:30 Jerker Fahlström sögumaður
17:45 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum 
22:00 Hallur og Beddi frá Færeyjum, frítt inn

00:00 Samkvæmi í umsjón Rimmugýgjar 
03:00 Lokun

Sunnudagur 19 júní
13:00 Markaður opnaður
13:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands 
 í umsjón Magnúsar Ver
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands 
 í umsjón Magnúsar Ver
15:00 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
15:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
16:00 Bardagasýning
16:30 Jerker Fahlström sögumaður
16:30 Bogfimi og axakast
17:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður Íslands
 í umsjón Magnúsar Ver
17:00 Víkingasveit úr Rimmugýgi syngur og spilar
17:30 Bjørke Asgar Bruun fjöllistamaður
17:45 Jerker Fahlström sögumaður
18:30 Tónleikar: Hallur og Beddi frá Færeyjum
19:00 Bardagasýning
19:30 Lokaathöfn að hætti víkinga
20:00 Lokun markaðar
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum 
22:00 Lokasamkvæmi Víkingahátíðar
01:00 Lokun

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna
16. til 19. júní 2016

Víkingamarkaður, handverks- og 
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma, 
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn, 

víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka 

að hætti víkinga, dansleikir og fleira. 

HOTEL
& Restaurants

 

Kynnir á Víkingahátíðinni er Steinn Ármann
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Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

     *Verðdæmi á við Auris Live 1.4 dísil á 15” felgum frá Toyota Kauptúni. Verð getur verið mismunandi milli viðurkenndra söluaðila.       
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Áður óséð AURISatilboð í takmarkaðan tíma
á öllum gerðum Auris hjá Toyota Reykjanesbæ, viðurkenndum söluaðila Toyota. 

Auris og Auris Touring Sports eru sólarmegin í sumar og bjóðast núna á áður óséðum kjörum, hvort sem þú velur hybrid-, dísil- eða 
bensínútfærslu. Nýttu þér þetta sólríka sértilboð sem gildir í takmarkaðan tíma hjá viðurkenndum söluaðilum. Njóttu blíðunnar í 
Auris sem er eins og skapaður fyrir þægilegt ferðalag með fjölskyldu og vinum um landið þvert og endilangt.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá 2.995.000 kr.*

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600


