
Sjónvarpsdagskráin > 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum
Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  
Létt í vinnslu
Gefur djúpan, 
fallegan gljáa
Af notendum talið alsterkasta handbónið á markaðnum

Bílabón Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz
®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

UltraGlozz®

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.

Smiðjuvegi 7 
200 Kópavogi 
Sími: 54 54 300 
ispan@ispan.is 
ispan.is

CLARVISTA  
STURTUGLER  
FYRIR 
VANDLÁTA

COOL - LITE  
SÓLVARNARGLER

ispan@ispan.is  •  ispan.is

M
ynd: Josefine Unterhauser

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is

23. júní 2016
12. tölublað 5. árgangur

Hver verður næsti forseti Íslands?
Við Íslendingar göngum að kjörborðinu á laugardaginn og kjósum okkur nýjan forseta. Skoðanakannanir gefa ákveðna 
vísbeningu hver verði valinn. En hin raunverulegu úrslit verða ekki kunn fyrr en talið hefur verið upp úr kjörkössunum. 
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Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk-
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta.ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Nú er komið að því að velja nýjan forseta á Íslandi. Á laugardaginn 
gefst okkur tækifæri til að nýta okkur kosningaréttinn og velja okkur 
forseta til næstu fjögurra ára.Eins og allir vita eru það níu einstak-

lingar sem gefa kost á sér að taka við þessu virðingarembætti og það skiptir 
miklu máli fyrir okkur öll að réttur aðili veljist í starfið.

Þeir eru örugglega til sem líta svo á að kosningaúrslitin liggi þegar fyrir. 
Einn frambjóðandi hefur notið mun meiri velgengni en aðrir frambjóðendur í 
skoðanakönnunum. Það er kannski ekkert skrítið þegar litið er til baka. Sjón-
varpið hefur gífurlega mikil áhrif og getur verið mjög skoðanamyndandi. Það 
er svo áberandi hvað einum frambjóðenda hefur verið hampað mun meira en 
öðrum í sjónvarpinu. Auðvitað er Guðni Th.Jóhannsson mjög frambærilegur 
maður og kemur ágætlega út sem fréttaskýrandi. Getur meira að segja verið 
hinn skemmtilegasti. En er það nóg? Býr hann yfir þeirri reynslu sem þarf til 
að gegna jafn veigamiklu embætti og forseti Íslands? Það hefur sýnt sig hvað 
það skiptir miklu máli að hafa reynslu af pólitísku starfi. Að hafa verið leiðtogi.
Að þora að standa við sínar skoðanir. Að geta og þora að taka ákvarðanir. Allt 
þetta sýndi sig sem góðan og mikilvægan kost hjá Ólafi Ragnari Grímssyni 
núverandi forseta Íslands.

Skoðanakannanir sýna ekki úrslit kosninga. Auðvitað gefa þær vísbendingu 
um stöðuna hverju sinni. En það eru margir sem hafa ekki gert upp hug sinn 
þegar skoðanakönnun fer fram. Það hefur líka oft sýnt sig að niðurstaða kosn-
inga getur verið allt önnur en skoðanakannanir gáfu tilefni til.

Frambjóðendur hafa að undanförnu kynnt sig og hvernig þeir vilji vinna nái 
þeir kjöri sem forseti Íslands.Valið á því að vera einfalt fyrir okkur.

Nú er mikilvægt að hver og einn kjósandi kynni sér málin en láti ekki sjón-
avarpsstöðvarnar segja sér hvern eigi að kjósa. Við eigum að mynda okkur 
sjálfstæða skoðun.

Við verðum að velja þann frambjóðenda sem við teljum að búi yfir nægri 
reynslu og þekkingu sem þarf til að takast á við verkefnið.Það geta komið upp 
þeir tímar að það þurfi að taka stórar og mikilvægar ákvarðanir. Þá skiptir 
miklu máli hver er forseti Íslands. Það getur virkilega komið upp sú staða eftir 
Alþingiskosningarnar í haust að það reynist erfitt að mynda ríkisstjórn. Þá 
skiptir miklu máli hvernig forseti heldur á málunum.

Umfram allt eigum við að mæta á kjörstað og nota okkur þann dýrmæta 
rétt að geta haft áhrif á það hver verður næsti forseti Ííslands.

Og munum. Það eru kjósendur sem hafa lokaorðið. Úrslit kosninga fást 
ekki í skoðanakönnunum. Niðurstaðan er ekki ljós fyrr en talið hefur verið 
upp úr öllum kjörkössum.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Kjósendur hafa 
lokaorðið á 
laugardaginn

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 7. júlí NÆSTA BLAÐ

Aukin sumaropnun um helgar
Bæjarstjórn Grindavíkur hefur 

samþykkt að gerð verði tilraun 
með aukinn opnunartíma í 

sundlaug í júní og júlí, þannig að opn-

unartími verði aukinn um allt að fjórar 
klukkustundir laugardag og sunnudag 
í júní og júlí. Áætlaður kostnaður er 
um 550 þús á mánuði, eða um 1.100 

þús fyrir tvo mánuði.  Frístunda- og 
menningarnefnd er falin nánari út-
færsla. 

Hótel 
Keflavík 
sektað
Neytendastofa hefur sektað Hótel 

Keflavík um 250 þúsund krónur 
vegna neikvæðra umsagna starfsmanns 
hótelsins um helsta keppinaut þess 
Flughótel (Park Inn). 

Hækkar mest 
í Vogum
Fasteignamat sem gildir fyrir 2017 

hefur verið gefið út. Fasteignamat 
hækkar misjafnlega mikið í sveitarfé-
lögunum hér á Suðurnesjum. 

Reykjanesbær hækkar um 7,8%
Grindavík hækkar um 4,6%
Sanderði hækkar um 3,5%
Garður hækkar um 6,4%
Vogar hækkar um 9,1%

Nýr Folfvöllur 
í Reykjanesbæ
Á fundi íþrótta-og tómstunda-

ráðs Reykjanesbæjar kynnti 
Davíð Örn Óskarsson 

starfsmaður Reykjanesbæjar nýjan 
Folfvöll í Reykjanesbæ sem stað-
settur verður á milli Vesturgötu og 

Aðalgötu á svokölluðu „rómantísku 
svæði“ 

ÍT ráð þakkar fyrir góða kynningu 
og fagnar frumkvæði starfsmanna 
Reykjanesbæjar í að vinna að þessu 
skemmtilega verkefni. 

Nýtt eða endurbætt 
húsnæði í skoðun
Á fundi Bæjarráðs Garðs 9. júní s. 

l var tekið fyrir erindi varðandi 
húsnæðismál Tónlistarskóla. 

Lagt fram erindi frá kennurum, 
sem vekja athygli á slæmri húsnæð-
isaðstöðu tónlistarskólans og brýnni 
þörf á úrbótum. 

Bæjarráð þakkar bréfið og og bendir 
jafnframt á að kostnaðargreining á 
nokkrum mögulegum kostum fyrir 
nýtt/endurbætt húsnæði tónlistar-
skólans er í vinnslu hjá skipulags- og 
byggingarsviði bæjarins og ættu niður-
stöður að liggja fyrir fljótlega.

Útbreiðsla lúpínu 
Á fundi Bæjarráðs Voga var 

tekið fyrir rindi Land-
græðslu- og skógræktarfé-

lagsins Skógfells dags. 20.05.2016. Í 
erindinu er vakin athygli á útbrieðslu 
lúpínu í sveitarfélaginu. Óskað er eftir 

upplýsingum um hvaða áform sveitar-
félagið hefur til að hefta útbreiðslu 
lúpínu og annarra ágengra tegunda. 

Afgreiðsla bæjarráðs: 
Erindinu er vísað til umfjöllunar í 

Umhverfis- og skipulagsnefnd.

Hótelfram-
kvæmdir á fullu 
í Garðinum
Unnið er á fullu í Garðnum við 

að reisa hótelbyggingu. Í fyrsta 
áfanga verða byggt 26 herbergja hótel, 
en gert er ráðb fyrir stækkunar-
möguleika. 



„Laugavegurinn tilnefndur sem  
ein af 10 bestu gönguleiðum í  
heiminum af National Geographic“
- segir Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands um fjölbreytta starfsemi félagsins

Ferðafélag Íslands var stofnað 
1927 og hefur það markmið að 
byggja upp aðstöðu fyrir ferða-

menn á hálendinu og í óbyggðum og 
greiða götu ferðamanna á landinu. Þá 
gefur FÍ út bækur og kort og stendur 
fyrir fjölbreyttum ferðum um landið. 
Félagið á 40 skála og undir merkjum 
félagsins starfa 15 deildir út um allt land. 
Ferðafélagið er í eðli sínu íhaldssamt og 
rótgróið og heldur fast í gömul og góð 
gildi. Um leið hefur það þó þróast í takt 
við tímann. Til dæmis var Ferðafélag 
barnanna stofnað fyrir nokkrum árum 
en það sérhæfir sig í ferðum fyrir börn 
og fjölskyldur og hefur fengið afar góðar 
móttökur. Nú hefur Ferðafélag unga 
fólksins verið stofnað og mun bjóða 
upp á ferðir fyrir 18 – 25 ára. Ferðafélag 
Íslands hefur frá stofnun félagsins verið 
í fararbroddi í ferðamennsku og byggt 
upp skála, gönguleiðir, göngubrýr og 
staðið fyrir fræðslu. Markmið félagsins 
eru í dag enn þau sömu og í upphafi, 
að greiða götu ferðamanna, byggja upp 
aðstöðu sem og standa fyrir ferðum, 
útgáfu og fræðslu. Stór þáttur í útgáfu-
starfi félagsins er útgáfa Árbókar Ferða-
félagsins sem hefur komið út óslitið í 
89 ár og er einstök ritröð um náttúru 
landsins. 

Náttúran í fyrsta sæti 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands segir að fjöldi 
ferðamanna hafi aukist jafnt og þétt á 
Íslandi undanfarin ár en aldrei eins og 
á síðustu 2- 3 árum. „Ísland er mjög 
vinsæll staður að sækja heim og eins 
hefur ferðum landsmanna innanlands 
fjölgað,“ segir Páll. „Það þurfa allir sem 
koma að ferðamálum, hvort sem það 
eru sveitafélög eða hið opinbera, ferða-
skrifstofur, ferðafélög eða landeigendur 
að koma saman og ræða skynsamleg-
ustu leiðina að settu marki. Við verðum 
að hugsa um náttúruna og aðstöðuna 
sem við bjóðum upp á og þurfum að 
vera viss um að ráða við þann fjölda 
ferðamanna sem um landið fer. Náttúra 
landsins er í dag okkar verðmætasta 

auðlind en um leið sú viðkvæmasta. 
Hvað varðar ferðamenn sem sækja 
landið heim náttúrunnar vegna þá 
finnst mér engin sérstök ástæða að þeim 
fjölgi meira á meðan við náum ekki að 
tryggja uppbyggingu innviða og vernd 
svæða. Hins vegar getum við tekið á 
móti fleiri ferðamönnum sem vilja 
kynna sér sögu okkar og menningu, 
matargerð og listir og þess háttar, þ. e. 
ferðamenn sem eru meira í byggð en að 
sjálfsögðu þurfum við líka að tryggja að 
við getum tekið vel á móti þeim.“

Einstefna á Laugaveginum
Fullbókað er í skála FÍ á Laugaveginum 
yfir háannatímann. Ferðafélagið hefur í 
áratugi unnið við að byggja upp aðstöðu 
víða um land, ekki síst á gönguleiðinni 
frá Landmannalaugum yfir í Þórsmörk, 
á svokölluðum Laugavegi. Nú ganga 
120 -140 manns þessa leið á hverjum 
einasta degi frá miðjum júní fram í 
miðjan ágúst. Allt að 70% þeirra eru 
útlendingar að sögn Páls og 80% þeirra 
ganga leiðina úr Landmannalaugum í 
Þórsmörk. Ferðafélagið á sex skála á 
Laugaveginum en árið 2012 var Lauga-
vegurinn tilnefndur sem ein af 10 bestu 
gönguleiðum í heiminum af National 
Geographic. Segir Páll það hafi verið 
mikla viðurkenningu fyrir starf FÍ. 
Gönguleiðin og skálasvæðið voru tekin 
út og svo tilnefnd í kjölfarið á þeirri 
úttekt. „Við viljum gjarnan skoða allar 
góðar hugmyndir til að tryggja öryggi 
ferðamanna, auka upplifun þeirra og 
ekki síst að tryggja vernd náttúrunnar, 
t.d. með því að taka upp einstefnu og 
ítölu á gönguleiðinni.“ 

Landmannalaugar komu best út allra 
ferðamannastaða á landinu í könnun 
Ferðamálastofu árið 2012 er varðar 
heildarupplifun ferðamannsins og sama 
má sjá í fleiri rannsóknum. Í dag sækja 
um 80 – 90.000 manns í Landmanna-
laugar yfir sumartímann. Nú er unnið í 
skipulagsmálum á svæðinu og vonandi 
verður hægt að bæta aðstöðu ferða-
manna á svæðinu hratt og örugglega. 
Páll telur að umræðan um Landmanna-

laugar hafi sumpart verið neikvæð og 
að mörgu leyti röng. Einhverjir tala um 
200 þúsund manns í Laugum þegar hið 
rétta er 80 – 90.000 yfir fjóra mánuði 
eða á milli 500 og 1.000 manns á dag. 
Þar af stoppa flestir aðeins í 2 – 4 tíma. 

„Það þarf að ráðast í meiri rann-
sóknir en við höfum áður séð, ekki síst 
á náttúru og gróðurfari. Á meðan við 
klárum ekki alvöru rannsóknir verður 
allt tal um þolmörk bara huglægt mat. 
Aðstaðan eins og hún er í dag er mjög 
gott verkfæri til að stýra umferðinni. 
Það komast ekki fleiri í skálapláss á 
Laugaveginum miðað við aðstöðu sem 
er um leið tækifæri fyrir önnur svæði en 
það eru til mjög margar aðrar skálaleiðir 
sem skemmtilegt sé að ganga. Engin 
verður svikin af þeim leiðum og ég 
nefni sem dæmi Lónsöræfi, Víknaslóðir, 
Öskjuveginn og Strútsstíg, en á öllum 
þessum gönguleiðum er ágæt skálaað-
staða. Það er hins vegar ekki hægt að 
dreifa ferðamönnum um svæði eins og 
margir halda. Ferðamenn fari einfald-
lega á þau svæði þar sem er aðstaða og 
uppbygging og gott aðgengi.“

Þúsundir á fjöllum
Mikil vöxtur hefur verið í starfsemi FÍ 
undanfarin ár og verkefnin mörg og 
fjölbreytt. Það er ekki einungis fyrir full-
fríska klettaklifrara heldur hefur félagið 
verið í samstarfi við fjölmarga aðila, t.d. 
Reykjalund og Háskóla Íslands, með 
gönguferðir fyrir þá sem eiga erfitt um 
gang af einhverjum orsökum. Það getur 
verið vegna líkamlegra annmarka eins 

og offitu eða andlegra annmarka eins 
og þunglyndis og fleira. Rannsóknir 
sem voru gerðar meðal þátttakenda 
þessara ferða segir Páll að hafi komið 
mjög ánægjulega út. Rannsóknir hafa 
margsýnt að gönguferðir eru mjög 
hollar bæði fyrir líkama og sál og sumir 
segja þær allra meina bót. 

„Við erum nú að auka samstarfið 
við heilbrigðisyfirvöld og efnum til 
gönguferða fyrir ákveðna hópa innan 
heilbrigðisgeirans. Nú er Ferðafélagið 
búið að stofna bakskólann þar sem 
verið er að reyna að koma fólki af stað 
í léttum gönguferðum með styrkjandi 
og liðkandi æfingum þannig að þeir 
sem hafa gefið eftir heilsufarslega 
komist á beinu brautina aftur. Síðan 

eru hópar fólks með geðraskanir en 
rannsóknir hafa sýnt að gönguferðir 
hjálpa þeim geysilega mikið. Göngu-
ferðir, hvort sem er um skóglendi eða 
við hafið hafa mjög róandi áhrif. Að 
komast upp á fjall hefur t.d. mjög já-
kvæð áhrif á andlega líðan fólks. Allt 
eru þetta afrek og hjallar til að sigrast 
á og bakskóli Ferðafélagsins er liður í 
hjálpinni. Við fórum af stað með 52 
verkefni FÍ árið 2010 sem sló í gegn og 
hefur fest sig í sessi og auk þess sem til 
hafa orðið ýmis hliðarverkefni eins og 
12 og 24 fjöll, framhaldslíf og eilíft líf. Á 
síðustu árum hafa fleiri þúsund manns 
tekið þátt í þessum verkefnum,“ segir 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands. 

Víða þarf að vaða ár og ósa, m.a. í Lónsöræfum.

Páll Guðmundsson.

Ferðafélagar á góðum degi í Stafafellsfjöllum.

Augnheilbrigði

Thealoz inniheldur trehalósa sem er nátt-
úrulegt efni sem finnst í mörgum jurtum 
og dýrum sem lifa í mjög þurru umhverfi. 

Trehalósi eykur viðnám þekjufrumna horn-
himnunnar gegn þurrki. Droparnir eru án 
rotvarnarefna og má nota með linsum.  

Hvarmabólga og þurr augu.

Fæst í öllum helstu apótekum.
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Ástand og aflahorfur
Hafrannsóknastofnun kynnir skýr-

slu stofnunarinnar um ástand 
fiskistofna og aflahorfur fiskveiðiárið 
2016/2017. 

Hafrannsóknastofnun birtir ár-
lega skýrslu um nytjastofna sjávar og 
aflahorfur næsta árs. Í skýrslunni er 
að finna hefðbundið yfirlit yfir ástand 
einstakra nytjastofna, þróun veiða og 
mat á stofnstærð. Á grundvelli lang-
tímamarkmiða um sjálfbæra nýtingu 
er lagt til aflamark fyrir á fjórða tug 
stofna, sem miðast við varúðarsjónar-
mið og hámarksnýtingu til lengri tíma 
litið. 

Skýrslan í ár er talsvert breytt frá því 
sem verið hefur undanfarin ár. Í fyrsta 
lagi er nú kafli um helstu breytingar í 
vistkerfinu og áhrif athafna manns-
ins á það en einnig er samantekt um 
fiskveiðar á Íslandsmiðum. Í öðru lagi 
hefur formi skýrslunnar og framsetn-
ingu ráðgjafar verið breytt verulega. 

Hér á eftir er greint frá helstu niður-
stöðum fyrir þorsk, ýsu, ufsa, karfa og 
síld. Varðandi aðra stofna sem fjallað 
er um í skýrslunni er vísað á heimasíðu 
Hafrannsóknastofnunar þar sem finna 
má skýrsluna í heild sinni. 

Þorskur
Hrygningarstofn þorsks hefur stækkað 
á undanförnum árum og hefur ekki 
verið stærri í fjörutíu ár. Veiðihlutfall 
hefur lækkað og er það lægsta á því 
tímabili sem gögnin ná yfir. Nýliðun 
hefur verið fremur stöðug síðan 1998 
en mun lægri en hún var árin 1955–
1985. Stækkun stofnsins er því fyrst 
og fremst afleiðing minnkandi sóknar. 

Árgangurinn frá 2013 er metinn 
slakur en árgangar 2014 og 2015 um 
200 milljónir þriggja ára nýliða, sem 
er aðeins yfir langtímameðaltali (175 
millj. )

Áætlað er að viðmiðunarstofninn 
minnki nokkuð árið 2017 þegar slakur 
árgangur frá 2013 bætist í hann en fari 
síðan vaxandi á árunum 2018-2019 
þegar árgangarnir frá 2014 og 2015 
koma inn. 

Meðalþyngd eftir aldri í afla hefur 
aukist undanfarin ár og var árið 2015 
nálægt langtímameðaltali (1955–
2015). Þyngdir 3–9 ára í stofnmæl-
ingum árið 2016, sem eru notaðar til 
að spá um þyngdir í viðmiðunarstofni 
árið 2016, eru nokkuð lægri en verið 
hefur síðustu árin. Vegna þessa er mat 
á viðmiðunarstofni í ársbyrjun 2016 nú 
um 9% lægra en fram kom í síðustu 
skýrslu. 

Samkvæmt aflareglu verður afla-
mark 244 þús. tonn á fiskveiðiárinu 
2016/2017 eða 5 þúsund tonnum 
hærra en aflamark yfirstandandi 
fiskveiðiárs. 

Ýsa
Hrygningarstofn ýsu hefur minnkað á 
undanförnum árum en er yfir varúðar- 
og aðgerðarmörkum aflareglu. Veiði-
hlutfall árin 2014 og 2015 er metið 
það lægsta á stofnmatstímabilinu. 
Árgangar 2008-2013 eru allir metnir 
litlir en árgangur 2014 stór og 2015 
árgangurinn nálægt meðaltali. 

Áætlað er að viðmiðunarstofninn 
verði í lágmarki 2017 en stækki eftir 
það þegar árgangur 2014 bætist við 
hann. 

Samkvæmt aflareglu verður afla-
mark 34,6 þús. tonn á fiskveiðiárinu 
2016/2017 sem er 1,8 þús. tonnum 
lægra en aflamark yfirstandandi 
fiskveiðiárs. 

Ufsi
Ufsastofninn hefur stækkað undan-
farin ár og er hrygningarstofninn nú 
nálægt meðaltali áranna 1980–2015. 
Nýliðun áranna 2009–2015 er frekar 
jöfn og 20% yfir meðaltali áranna 
eftir 1980. Veiðihlutfall árið 2015 var 
undir settu marki. Stofnstærð mun 
lítið breytast á næstu árum miðað við 
fyrirliggjandi gögn en stofnmat ufsa 
er fremur ónákvæmt samanborið við 
þorsk og ýsu vegna mikils breytileika 
í vísitölum og vöntun á mælingum á 
stærð uppvaxandi árganga. 

Á síðasta fiskveiðiári náðust út-
hlutaðar aflaheimildir í ufsa ekki 
og stefnir í að svo verði einnig á yf-
irstandandi fiskveiðiári. Breytingar 
í flotasamsetningu á síðustu árum 
gætu hafa leitt til þess að ufsi veiðist 
ekki í sama mæli og áður. Aflahlut-
deild línu hefur aukist en hlutdeild 
tog- og netaveiði minnkað. 

Samkvæmt aflareglu verður afla-
mark 55 þús. tonn á fiskveiðiárinu 
2016/2017 sem er það sama og nú-
verandi fiskveiðiárs. 

Gullkarfi
Hrygningarstofn gullkarfa hefur 
vaxið ört síðan 2004 og er vel yfir 
skilgreindum varúðar- og aðgerðar-
mörkum. Veiðidánartala hefur verið 
nálægt settu marki undanfarin fimm 
ár. 

Samkvæmt aflareglu verður afla-
mark 52,8 þúsund tonn á fiskveiði-
árinu 2016/2017 eða 1,8 þús. tonnum 
hærra en ráðlagt aflamark yfirstand-
andi fiskveiðiárs. 

Síld
Góð nýliðun á árunum 1999–2002 
leiddi til þess að hrygningarstofn 
sumargotssíldar náði hámarki á ár-
unum 2005–2008. Hann minnkaði 
hins vegar hratt til ársins 2011 vegna 
affalla af völdum Ichthyophonus sýk-
ingar í stofninum. Áframhaldandi 
samdráttur í stærð hrygningarstofns 
er rakinn til minnkandi nýliðunar. 
Veiðidánartala var lág í byrjun sýk-
ingartímabilsins en hefur aukist og 
er nú nálægt þeirri sókn sem gefur 
hámarksafrakstur til lengri tíma 
litið. Gera má ráð fyrir að hrygn-
ingarstofninn muni ná lágmarki 
2017 vegna lítilla árganga frá 2011 
og 2012. 

Ráðgjöf um aflamark fyrir fisk-
veiðiárið 2016/2017 er 63 þús. tonn, 
eða 8 þús. tonnum lægri en fyrir yf-
irstandandi fiskveiðiár. Ráðgjöfin 
miðast við þá sókn er gefur hámarks-
afrakstur til lengri tíma litið. 

Almennt má segja að flestir okkar 
nytjastofnar séu í ágætu jafnvægi 
og nýting þeirra hófleg, þannig að 
breytingar í stofnstærð og ráðgjöf 
markast af óvissu í vexti og stærð 
uppvaxandi árganga. 

Spáð í spilin
Stjórnmálaflokkarnir eru að setja 

á fullt að ákvarða framboðslista 
vegna Alþimgiskosninganna í 

haust. Samkvæmt skoðanakönnunum 
eru líkur á að miklar breytingar geti 
orðið á samsetningu á þingi eftir kosn-
ingar. 

Það getur verið forvitnilegt að spá 
aðeins í spilin og huga sérstaklega að 
stöðu framboðsmála og möguleikum 
núverandi þingmanna á Suðurnesjum 
til að ná árangri. 

Kemst Oddný á þing? 
Oddný G. Harðardóttir var fyrir stuttu 
kosinn formaður Samfylkingarinnar. 
Flokkur Oddnýjar hefur verið í frjálsu 
falli eftir að Jóhanna Sigurðardóttir 
skildi flokkinn eftir í rjúkandi rúst. 
Miðað við nýjustu skoðanakannanir er 
ekki líklegt að Oddnýju takist að rétta 
flokkinn við. Það má heita öruggt að 
Oddný skipi efsta sæti á lista Samfylk-
ingarinnar í Suðurkjördæmi. Miðað 
við stöðuna núna nær Samfylkingin 
ekki neinum inn á þing í kjördæminu. 
það verður því furðuleg staða fyrir for-
manninn að vera ekki þingmaður eftir 
næstu kosningar. 

Hvað gerir Framsókn? 
Fylgi Framsóknarflokksins hefur 
hrunið mikið frá síðustu kosningum. 

Ætlar flokkurinn að tefla Simundi 
Davíð aftur fram sem formanni? Hvaða 
áhrif mun það hafa á fylgi flokksins. 
Hrynur fylgið eða tekst Sigmundi 
Davíð að sannfæra kjósendur. 

Einhvern veginn finnt manni það 
líklegra til árangurs að tefla Sigurði 
Inga Jóhannssyni núverandi forsætis-
ráðherra fram sem formanni og Lilju 
Alfreðsdóttur utanríkisráðherra sem 
varaformanni. Þau gætu örugglega náð 
fylginu upp. 

Fyrir liggur að Páll Jóhann Pálsson 
úr Grindavík gefur ekki kost á sér. Silja 
Dögg Gunnarsdóttir hefur staðið sig 
ljómandi vel sem þingmaður og ætti að 
eiga auðvelt með að halda öðru sæti. 
Spili Framsóknarflokkurinn rétt verður 
hún örugglega áfram formaður. 

Erfitt fyrir  
Pál Val Björnsson
Björt framtíð virðist ekki eiga mikla 
framtíðarmöguleika. Miðað við stöð-
una er ekki líklegt að þeir nái manni 
inn á þing. Páll Valur hefur verið að 
gera ágæta hluti á þinginu. Hann er 
málefnalegur og hefur hugsjónir. Það 
verður eftirsjá af honum á þingi. Vel 
má vera að Grindvíkingar sem hallast 
til vinstri leggi áherslu á að kjósa hann 
svo hann haldi sínu sæti. 

Ásmundur sterkastur 
Sjálfstæðismanna
Miðað við stöðuna í kjördæminu 
heldur Sjálfstæðisflokkurinn að mestu 
fylgi sínu. Spurning hvort Viðreisn 
nær að taka fylgi frá flokknum. Ragn-
heiður Elín Árnadóttir iðnaður-og 
viðskiptaráðherra á örugglega erfitt 
uppdráttar í prófkjörinu. Hún hefur 
engan veginn lagt nægilega áherslu 
á að koma sínum málum nógu vel 

á framfæri. Myndin sem fólk fær af 
henni er að klippa á borða, einhverjar 
ferðir til útlanda o.s.frv. Klúðrið 
kringum ferðamannapassann fór illa 
í fólk. Reyndar illa farið með Ragn-
heiði Elínu í því máli. Það ættu allir 
að sjá að við verðum að skattleggja 
ferðamennina til að standa undir 
kosnaði til að bæta aðstöðuna. Bjóði 
Elliði bæjarstjóri í Eyjum sig til for-
ystu verður forystusæti Ragnheiðar 
Elínar örugglega í hættu. 

Sterki maðurinn í þingmanna-
hópnum er Ásmundur Friðriksson. 
Hann hefur sýnt ótrúlega mikinn 
dugnað og er í nánu sambandi við 
kjósendur um allt kjördæmið. Hann 
er óhræddur við að taka upp mál 
á þingi sem snertir hinn almenna 
borgara. Ásmundur getur örugglega 
tryggt sér annað sætið í prófkjörinu 
og jafnvel fyrsta sætið bjóði hann sig 
fram í það. 

Vihjálmur Árnason kemur vel út 
úr kjörtímabilinu. Hann hefur barist 
fyrir öryggismálum af miklum dugn-
aði ásamt fleiri góðum málum. Sumir 
eru reyndar óhressir með áfengis-
frumvarpið hans, reyndar virðist það 
ekki eiga neina möguleika að verða 
afgreitt, hvorki nú né áður. Vilhjálmur 
ætti að eiga auðvely með að ná fjórða 
sæti. jafnvel þriðja. 

Hverjir verða fyrir  
Pírata, VG og Viðreisn? 
Samkvæmt skoðanakönnunum ættu 
þessir þrír flokkar að eiga mikla 
möguleika á að ná inn mönnum á 
þing.Það hlýtur þó að fara ansi mikið 
eftir hverjir verða í forystusætum á 
listum þeirra hér í kjördæminu. Það 
hlýtur að skýrast á næstunni og verður 
þá tækifæri til að fjalla nánar um þessi 
framboð.

KJÖRFUNDUR
vegna forsetakosninga í
Sveitarfélaginu Vogum

25. júní 2016
Kjörfundur hefst kl. 10:00 og lýkur kl. 22:00

Kosið verður í Stóru-Vogaskóla,  
gengið inn frá leikvelli

Kjörskrá í Sveitarfélaginu Vogum vegna forseta- 
kosninga liggur frammi almenningi til sýnis á bæjar- 

skrifstofu Sveitarfélagsins Voga fram að kjördegi.
Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem  
ekki hefur meðferðis persónuskilríki getur  

átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.
Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga

Sveitarfélagið Vogar
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 Forsetakosningar
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Kjörstjórn Sveitarfélagsins Garðs
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Smá aftur í tímann
Þar sem að júní mánuðurinn 

núna er frekar rólegur þá ætla 
ég að fara með ykkur lesendur 

góðir aftur í tímann smá. Förum 30 
ár aftur í tímann og skoðum hvað 
var um að vera á Suðurnesjunum í 
júní árið 1986. núna er engum humri 
landað á höfnum á Suðurnesjunum 
því enginn humarvinnsla er. Þennan 
tiltekna mánuð þá var ansi miklu 
landað af humri. 

Í Grindavík þá komu á land 832 
tonn. Og þar voru ansi margir humar-
bátar því 16 bátar lönduðu samtals 53 
tonnum af humri miðað við slitin. 
Máni GK var með 5,8 tn og 30 tonn 
af fiski, Hraunsvík GK 5,3 tn og 44 
tonn af fiski, Sigrún GK 5,3 tn og 25 
tonn af fiski. Harpa II GK 4,5 tn og 
31 tonn af fiski. Þorsteinn Gíslason 
GK 4,5 tn og 27 tonn af fiski. 

Selma GK var á færum og landaði 
11 tonn í 14. Gaukur GK á netum og 
var með 22 tonn í 2, Faxavík GK með 
27 í 7, Geir RE 78 tonní 7 og Ingólfur 
GK 35 tonní 8 allir á trolli. 

Nokkrir bátar lönduðu rækju og 
var Grindvíkingur GK með 39 tonn 
af rækju í einni löndun. Eldhamar 
GK 15,2 tn í 4, Ólafur GK 30 tn í 8 
og Sigurþór GK 41 tn í 9 allir þrír á 
Eldeyjarrækjunni. Arnar KE 22 tonní 
6, Aðalbjörg RE 10 tn í 5 og Farsæll 
GK 46 tn í 11 á dragnót

Í Sandgerði komu á land 1963 
tonn. Og þar voru trollbátarnir að 
mokveiða. Elliði GK var með 201 
tonní 7 róðrum, Geir Goði GK 207 
tonní 9 og Sigurður Bjarnarsson GK 
151 tonní 4 róðrum , 

Víðir II GK 12 tonní 2 og Ragnar 
GK 21 tn í 6 báðir á netum. Sex bátar 
voru á humarveiðum. Fimm bátar 
voru á dragnót. Njáll RE 21 tn í 5, 
Arnar KE 40 tní 11, Farsæll GK 16 tní 
3, Sæljón RE 18 tn í 7, Ægir Jóhann-
esson ÞH 23 tn í 8. á færum af stærri 
bátunum þá var Fram KE með 21 tní 
9, Birgir RE 19,5 tní 8, Skúmur RE 
15,4 tní 8, Bolli KE 21 tn í 9, Bjarni 
KE 12 tní 5 og Hrefna GK 13 tní 9

Í Garði komu á land 54 tonn
Í Keflavík/Njarðvík komu á land 

2133 tonn. Og þar var uppistaðan 
í aflanum af togurum. Aðalvík KE 
landaði 263 tonn, Bergvík KE 252 
tonn, Dagstjarnan KE 206 tonn allir 
í tveimur löndunum. Gautur GK 288 
tonn og Keilir GK 177 tonn báðir í 
þrem löndunum. Ólafur Jónsson GK 
var með 406 tonn í 3. 

Gunnjón GK landaði 4,9 tonnum 
af humri og kom svo með 39 tonn 
af rækju. 

Gísli R.

AflafréttirFlaggar Grænfánanum í fyrsta sinn 
Þann 2. júní var Grænfánanum 

flaggað í fyrsta sinn í Grunn-
skóla Grindavíkur. Fáninn var 

afhentur með viðhöfn á Vorgleðinni í 
Hópskóla. Halldóra Kr. Magnúsdóttir 
skólastjóri setti athöfnina og bauð fólk 
velkomið þá flutti Katrín Magnúsdóttir 
verkefnisstjóri Skóla á grænni grein 
hjá Landvernd stutt ávarp og afhenti 
fánann. Kristín María Birgisdóttir 
formaður umhverfisnefndar og fjórir 
nemendur skólans veittu fánanum 
viðtöku og drógu nemendurnir hann 
í sameiningu að húni. Í skýrslu frá 
Landvernd, vegna Grænfánaúttektar-
innar hjá okkur segir „Skólinn stendur 

sig mjög vel í umhverfismálum og 
hefur gert mjög margt sem fellur vel 
að Grænfánaverkefninu. Við hvetjum 
ykkur fyrir næsta tímabil að halda 
áfram þessari góðu vinnu og vinna 

markvisst að verkefninu í samvinnu 
við nemendur„Á þessu tímabili vann 
skólinn með þemun átthaga, úrgang 
og neyslu.

 (Heimasíða Grindavíkur)

Keilir útskrifaði 163 nemendur
Keilir útskrifaði 163 nemendur 

við hátíðlega athöfn á Ásbrú 
föstudaginn 10. júní. Við 

athöfnina brautskráðust nemendur 
úr Háskólabrú, Íþróttaakademíu og 
Flugakademíu, auk nemenda í leið-
sögunámi í ævintýraferðamennsku á 
vegum Thompson Rivers University og 
Keilis. Með útskriftinni hafa 267 nem-
endur lokið námi frá skólum Keilis á 

árinu og stefnir í að þeir verði orðnir 
rúmlega 300 talsins í sumar, þar sem 
enn á eftir að brautskrá nemendur af 
verk- og raungreinadeild Háskólabrúar 
Keilis, auk nemenda í tæknifræðinámi 
Háskóla Íslands og Keilis. Aldrei hafa 
jafn margir einstaklingar lokið námi í 
Keili á einu ári síðan skólinn hóf starf-
semi sína árið 2007. 

Háskólabrú Keilis útskrifaði í allt 60 

nemendur úr þremur deildum, þar af 
sjö fjarnámsnemendur. Soffía Waag 
Árnadóttir, forstöðumaður Háskóla-
brúar, flutti ávarp. Dúx var Erna Björt 
Árnadóttir með 9,5 í meðaleinkunn. 
Fékk hún bók frá Íslandsbanka og 
lesbretti frá Keili sem viðurkenningu 
fyrir námsárangur. Rósa Björk Ágústs-
dóttir nemandi á félagsvísinda- og 
lagadeild flutti ræðu útskriftarnema. 

Með útskriftinni hafa samtals 1.403 
nemendur útskrifast úr Háskólabrú 
Keilis og hafa lang flestir þeirra haldið 
áfram í háskólanám bæði hérlendis 
og erlendis. 

Flugakademía Keilis útskrifaði 27 
atvinnuflugmannsnemendur. Rúnar 
Árnason, forstöðumaður Flugakadem-
íunnar, flutti ávarp. Dúx var Kolbeinn 
Ísak Hilmarsson með 9,77 í meðal-
einkunn, en það er næst hæsta einkunn 
úr atvinnuflugmannsnámi Keilis frá 
upphafi. Kolbeinn fékk gjafabréf frá 

WOWair og bók frá Icelandair. Ræðu 
útskriftarnema flutti Axel C. Thimell. 

58 nemendur útskrifuðust sem ÍAK 
þjálfarar úr Íþróttaakademíu Keilis, 50 
einkaþjálfarar og átta styrktarþjálfarar. 
Arnar Hafsteinsson, forstöðumaður 
Íþróttaakademíu Keilis flutti ávarp. 
Tinna Mark Antonsdóttir fékk viður-
kenningu fyrir bestan námsárangur í 
ÍAK einkaþjálfaranámi með 9,8 í með-
aleinkunn og Arna Ösp Gunnarsdóttir 
fyrir ÍAK styrktarþjálfaranám með 
9,25 í meðaleinkunn. Fengu þær gjafa-
bréf í Nike verslunina frá Sporthúsinu 
í Reykjanesbæ. Þá brautskráðust 18 
nemendur úr háskólanámi Thompson 
Rivers University (TRU) og Keilis í 
leiðsögunámi í ævintýraferðamennsku. 
Ross Cloutier yfirmaður námsins hjá 
TRU flutti ávarp og Fífa Lísa Óskars-
dóttir flutti ræðu útskriftarnema. Dúx 
var Unnur Ósk Unnsteinsdóttir með 
8,56 í meðaleinkunn og fékk hún gjöf 
frá GG sjósport fyrir námsárangur. 

Í ræðu sinni velti Hjálmar Árnason 
framkvæmdastjóri Keilis upp spurn-
ingunni um það hvað skipti máli í líf-
inu og nefndi sérstaklega virðingu fyrir 
orðum, náttúru, samferðarfólki og 
sjálfum sér. Þá hvatti hann nemendur 
til að halda lífi í gleðinni. Samtals 
hafa nú 2.639 nemendur lokið námi 
úr öllum deildum Keilis á níu árum. 

www. fotspor.is



Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

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

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

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

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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Flottur fundur hjá Davíð
Í síðustu viku hélt Davíð Odds-

son forsetaframbjóðandi fram-
boðsfund á Park Inn hótelinu 

í Keflavík. Verulega góð mæting 
var á fundinum. Davíð var mikið á 
léttu nótunum ásamt því að leggja 
áherslu á mikilvægi þess að kjós-
endur vönduðu vel val sitt á næsta 

forseta. Davíð lagði mikla áherslu á 
að reynslan gæti oft ráðið úrslitum 
þegar kæmi að því að taka ákvarð-
anir. Davíð lagði áherslu á að menn 
hefðu sannfæringu fyrir því sem þeir 
segðu og boðuðu. Við eigum að vera 
hreykin af okkar sögu og eigum að 
tala landið upp. 

Glæsileg dagskrá
Sólseturshátíðin á Garðskaga býður upp á glæsilega dagskrá alla vikuna. 
Kynnið ykkur dagskrána á www. svgardur.is

Sólseturshátíðin í Garði um helgina
Sólseturshátíð var haldin í fyrsta 

skipti árið 2005 og er nú árlegur 
viðburður í Garði, sem við Garð-

búar getum verið stolt af. Sólseturs-
hátíðin er fjölskylduhátíð, haldinn á 
Garðskaga við góðar aðstæður, fallegt 
umhverfi með fjölbreyttri dagskrá. 
Má þar nefna stuttar gönguferðir, 
menningar- og sögutengda fræðslu 
fyrir börn og fullorðna, fjöruferð fyrir 
börnin, leiki og leiktæki, tónlistaratriði, 
kveiktur varðeldur og málverkasýn-
ingar. 

Á Garðskaga er góð aðstaða fyrir 
tjaldbúa, tjaldvagna og húsbíla. 
Snyrting, rennandi vatn og rafmagn 
er til staðar. 

Sólseturshátíðin 2016, verður dag-
ana 23. júní til 26. júní. 

Einstök sjón
Sólsetrið á Garðskaga er einstök sjón. 
Eins og alkunna er gerast sólsetrin 
ekki víða fegurri en við Garðskaga-
vita og tímasetning hátíðarinnar er vel 
við hæfi þar sem Sumarsólstöður eru 
nýafstaðnar og sólsetrið gyllir hafið 
á meðan. 

Sólsetursmót í blaki
Sólsetursmótið í blaki er orðinn 

fastur liður hjá mörgum sem mæta 
á Sólseturshátíðina í Garði. Í ár verður 
mótið með örlítið breyttu sniði þar sem 
spilað verður tvo daga. 

Á fimmtudeginum verður mót fyrir 
vana blakara þar er eftir innireglum 
í blaki en þrír leikmenn munu spila 

inni á einu. Á föstudeginum verður 
skemmtiblakmót fyrir byrjendur og þá 
sem vilja heldur skemmtun en alvöru 
keppni en þar munu fjórir leikmenn 
spila inni á í einu. Leikjaskipulag ræðst 
af fjölda liða sem skrá sig til leiks. Mótið 
hefst kl. 18: 30 bæði kvöldin og gert er 
ráð fyrir því að því ljúki um kl. 22.00. 

Lokun 
póst-
afgreiðslu 
í Vogum
Bæjarráð Voga tók fyrir á 

fundi sínum erindi Póst- 
og fjarskiptastofnunar dags. 

01.06.2016, vegna erindis Íslands-
pósts um lokun póstafgreiðslu í 
Vogum. Í erindinu er óskað um-
sagnar sveitarfélagsins um fyrir-
hugaða lokun póstafgreiðslunnar 
og breyttrar þjónustu Íslandspósts. 
Jafnframt liggur fyrir minnis-
blað bæjarstjóra um málið, dags. 
05.06.2016. 

Afgreiðsla bæjarráðs: 
Bæjarráð sveitarfélagsins Voga gerir 
ekki athugasemd við áform Íslands-
pósts hf. um breytt fyrirkomulag 
póstþjónustu í Vogum, enda verði 
áfram tryggð sambærileg þjónusta 
og nú er. 

Frestur til 
10. júlí
Reykjanesbær hefur 

fengið frest til 
10. júlí n.k. hjá Eft-
irlitsnefnd með fjár-
málum sveitarfélaga. 
Reykjanesbær þarf að 
taka afstöðu til tillögu nefndarinnar 
að bænum verði skipuð fjárhaldsstjórn. 

Fullorðins-
fræðsla 
verði skylda 
á Norður-
löndum
Ríkisstjórnir norrænu landanna 

eiga að beita sér fyrir því að 
fullorðinsfræðsla og endurmenntun 
verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á 
Norðurlöndum og koma á fót kerfi 
þar að lútandi með aðstoð frá aðilum 
vinnumarkaðarins. Þetta leggur Poul 
Nielson, fyrrum ráðherra í dönsku 
ríkisstjórninni og fulltrúi í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins, 
til í stefnumótandi úttekt sinni á nor-
rænum vinnumarkaðsmálum. 

Íslensk 
smáforrit
Tvö íslensk smáforrit („öpp“) til-

nefnd til Umhverfisverðlauna 
Norðurlandaráðs 2016

Norræn dómnefnd skipuð sér-
fræðingum í umhverfismálum hefur 
tilnefnt níu verkefni til umhverfis-
verðlaunanna á grundvelli tillagna sem 
borist hafa frá almenningi á Norður-
löndum. Þema Umhverfisverðlauna 
Norðurlandaráðs í ár er stafræn ný-
sköpun sem ýtir undir sjálfbæran lífsstíl. 
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Ásmundur Friðriksson alþingismaður Sálfstæðisflokksins:

Ég nýt þess að 
kynnast og 
aðstoða fólk
Allt stefnir í að kosið verði til Alþingis í haust. Þingstorf hafa gengið vel og 
kemur þing að nýju saman í ágúst. Kosningabaráttan hefst þá fyrir alvöru, 
en flokkarnir eru þegar farnir að undirbúa framboðsmál sín. Reykjanes 
heyrði aðeins hljóðið í Ásmundi Friðrikssyni þingmanni Sjálfstæðisflokksins. 

- Hvernig líkar þér setan á Alþingi? 
Þetta er búinn að vera lærdómsríkur 

tími og um margt áhugaverður. Ég er 
svo heppinn að hvert starf sem ég 
sinni verður alltaf aðaláhugamál mitt. 
Þannig nýtist sá drifkraftur sem mér 
er eðlilegur til að vera stöðugt að og 
vinnutíminn er oft langur. Ég horfi á 
starf þingmanna með öðrum augum 
en ég gerði áður og mín skoðun er sú 
að allir eru að gera sitt besta. Ég nýt 
þess að kynnast og aðstoða fólk sem 
mikið leitar til mín og heimsækja fólkið 
í kjördæminu, ég geri mikið af því. Eins 
og á öðrum vinnustöðum er gaman 
þegar vel gengur og mitt markmið er 
alltaf að leita að gleðinni og gera betur 
á hverjum degi. Ég hef notið þess að 
læra á þingið og ég er tilbúinn til meiri 
ábyrgðar á þeim vettvangi. 
- Hvað hefur komið þér mest á óvart í 
störfum þingsins? 

Nefndarstarfið er hjarta þingsins 
en mikil og nákvæm vinna fer þar 
fram sem ratar ekki í fjölmiðla þó góð 
samstaða náist um mörg mál eins og 
húsnæðisfrumvörpin í vor. Þingmenn 
búa við góða starfsaðstöðu, frábært 
upplýsingasvið og hverskonar aðra að-
stoð sem þingmenn þurfa á að halda. 
Þá starfar einstaklega lipur og gott fólk 
í þinginu. 

Varðandi pólitíkina þá hefur margt 
komið á óvart. Þó ég hafi í nokkrum 
málum staðið með sjálfum mér og 
minni sannfæringu þá er ég liðsmaður 
og vill ná árangri. Mál eru oft lengi 
að komast á dagskrá, þau eru tafin í 
nefndum og þingið fær ekki að segja 
vilja sinn í veigamiklum málum. Mál-
þóf og ofnotkun á liðnum fundarstjórn 
forseta eru óþolandi og því til mikilla 
vansa. Þá eru sjálfsagðir hlutir eins 
og að viðurkenna mistök eða biðjast 
afsökunar ekki til í orðabók stærsta 
hluta þingheims. 

Hlutverk okkar  
að standa við loforðin
- Ert þú sáttur við hvernig mál hafa 
þokast hér á Suðurnesjum? 

Það hefur auðvitað mjög margt já-
kvætt gerst hér á Suðurnesjum síðustu 
ár. Atvinnuleysi er í sögulegu lágmarki, 
hér vantar vinnandi hendur og tæki-
færin eru allt í kringum okkur. Margra 
ára undirbúningsvinna í atvinnuupp-
byggingu í Helguvík og Ásbrú er að 
skila sér á okkar vakt og það er hlut-
verk okkar þingmanna að standa við 
loforðin vegna þeirrar uppbyggingar. 
Bláa lónið er í ótrúlegum vexti sem 
ferðamannastaður á heimsvísu og 
við verðum að bæta Grindavíkurveg 
og gatnamótin í Bláa lónið sem eru 
stórhættuleg. Sjálfbær orkunýting á 
Suðurnesjum er grunnþáttur jákvæðrar 

ímyndar og uppbyggingar atvinnulífs 
sem nýtir græna orku. 

Og heppnin eltir okkur. Fyrst kom 
makríllinn og hafði gríðarlega jákvæð 
áhrif á efnahagslífið. Þá komu ferða-
mennirnir eins og himnasending fyrir 
þjóðina sem hefur haft í för með sér 
mikla vaxtaverki um allt land og sér-
staklega á Keflavíkurflugvelli. Upp-
bygging ISAVIA er ótrúleg og mikið 
kapp lagt á að flugstöðin afgreiði fólk 
sem hraðast í gegnum bygginguna. en 
það gengur ver með innviðina fyrir 
utan hliðið. Úr því verður að bæta sem 
allra fyrst en það er eins og við séum í 
krummafót þegar kemur að lagfæringu 
á vegakerfinu og uppbyggingu innviða. 
Reykjanesbrautin er lífæð ferðaþjón-
ustunnar í landinu, tvöföldun hennar 
verður að ljúka sem fyrst. 

Við skulum heldur ekki gleyma 
því að á sama tíma stækka fiski-
stofnarnir við landið og sjávarútvegur á 
Suðurnesjum vex fiskur um hrygg. Fyr-
irtækin eru að stækka og vinna meiri 
afla en áður og þau leiða nýsköpun 
í sjávarútvegi á landsvísu. Ég sagði 
þegar ég var bæjarstjóri í Garðinum 
að hér drypi smjör af hverju strái og 
Suðurnesin ættu eftir að verða í for-
ystu hvað varðar atvinnu- og mannlíf 
í landinu. Það er að gerast og ég spái 
því nú að Suðurnes verði mesta vaxt-
arsvæði landsins á komandi árum og 
áratugum. Uppbyggingin á flugvallar-
svæðinu og þær framtíðarhugmyndir 
sem Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar 
og sveitarfélögin eru að skoða getur 
orðið grunnur að nýju hagvaxtarskeiði 
í landinu á komandi árum gangi þær 
hugmyndir eftir og við leiðum þær 
fram með hagsmuni alls svæðisins 
að leiðarljósi. Það er því mikilvægt 
að tryggja að það fé sem kemur inn á 
lokaspretti sölu fasteigna á Ásbrú verði 
hér eftir til að tryggja þá sýn. Það er því 
tími til að gleðjast yfir stöðunni sem 
er til komin vegna aðkomu margra. 
Stöndum saman og föngum þann 
draum um trú á samfélagið og tæki-
færunum, þá verða Suðurnesin vagga 
velmegunar á Íslandi í náinni framtíð. 

Fjölgun sjúkrarýma  
aðkallandi verlefni
- Þú hefur oft vakið athygli á stöðu 
aldraðra og einnig á stöðu öryrkja. 
Eru bjartari tímar framundan fyrir 
þessa hópa? 

Já ég er bjartsýnn fyrir hönd þessara 
hópa og vil gera það að forgangsatriði 
að við bætum kjör þeirra verst settu 
með nýjum lögum kenndum við Pétur 
Blöndal um almannatryggingar. Með 
þeim verð mikil réttarbót með minni 
skerðingu vegna tekjutenginga. Ný-
samþykkt frumvarp um greiðsluþátt-

töku í heilbrigðiskerfinu þar sem gert 
er ráð fyrir því að frá og með næstu 
árumótum greiði enginn meira en 
sem nemur 50-60 þúsund krónum á 
ári í er heljarstökk inn í framtíðina í 
bættum hag allra. Þetta er gríðarlega 
stórt mál ekki síst eldriborgara og ör-
yrkja sem mest nýta sér þjónustu heil-
brigðiskerfisins. Næst þarf að taka lyf-
jakostnaðinn inn í greiðsluþátttökuna. 
Fjölgun sjúkrarýma á Suðurnesjum er 
aðkallandi verkefni sem vinna þarf að. 
Ég mun vinna að því. 

Ég er þó áhugasamastur um 
tækninýjungar í heimaþjónustu sem 
við verðum að innleiða á næstu árum 
og svo stóra áhugamálið mitt um 
„Heilsu og heilbrigði“ eldri borgara 
sem ég kynnti með Janusi Guðlaugs-
syni á fjölmennum fundi á Heilbrigð-
isstofnun Suðurnesja með fulltrúum 
félagsþjónustu og félögum eldriborgara 
af öllum Suðurnesjum í apríl sl. Þar eru 
ekki aðeins tækifæri fyrir fólkið heldur 
er það ljóst að með því að leggja meiri 
rækt við heilsu og heilbrigði fólks spar-
ast gríðarlegar upphæðir í heilbrigð-
iskerfinu og lífsgæði þess mun aukast 
til muna sem er stærsti vinningurinn. 

Þá vil ég kanna hvort það gæti aukið 
atvinnuþátttöku eldriborgara með því 
að lækka tryggingagjaldið á 67 ára 
og eldri sem gerði þann aldurshóp 
eftirsóknarverðari af atvinnulífinu. Í 
sama hátt þarf þá að skoða að ávinn-
ingur þeirra af atvinnuþátttöku skili 
sér og skerðingar éti ekki upp ávinn-
inginn. Það blasir við á næstu árum 
kennaraskortur og ég velti fyrir mér 
hvort breytingar eins og ég bendi á 
gætu lengt þátttöku reyndustu og bestu 
kennaranna en nú eru þeir jafnvel að 
hætta kennslu uppúr sextugu sem er 
auðvitað sóun á reynslu og þekkingu 
sem þjóðfélagið þarf á að halda. 

Sannarlega horfir margt til betri 
vegar en bættur hagur eldriborgara og 
öryrkja er verkefni sem ég mun beita 
mér að krafti í ásamt eflingu heilbrigði-
þjónustunnar fái ég stuðning til áfram-
haldandi setu á Alþingi. 
- Samkvæmt tillögum er gert ráð fyrir 
að byggðar verði íbúðir í húsnæðis-
samvinnufélögum. Nú er það svo að 
þegar almennir íbúðaeigendur fengu 
skuldaleiðréttingu voru félagar í Bú-
mönnum og Búseta skyldir eftir og 
fengu enga leiðréttingu. Eru þetta 
sanngjörn vinnubrögð? 

Mér fannst það mjög ósanngjörn 
niðurstaða, en þessar íbúðir voru flokk-
aðar með atvinnuhúsnæði og ég held 
hreinlega að það hafi verið mistök sem 
menn höfðu ekki dug til að viðurkenna. 

Kom á óvart hvað  
hjarðhegðun þingmanna 
var mikil
- Hver er þín stefna í að taka á móti 
flóttamönnum til landsins? 

Ég hef aldrei lagst gegn því að taka 
á móti flóttamönnum til landsins en 

hef bent á að við verðum að velja það 
fólk vel. Hingað til lands voru valdir 
minnihlutahópar hinsegin fólks, 
ekkjur og veikt fólk sem tókst vel Ég 
vildi nýta þá reynslu og lagði til að 
nú kæmi minnihlutahópur kristinna 
manna frá Sýrlandi sem er stráfelldur 
hvar sem til þeirra næst en var kall-
aður rasisti fyrir slíkar hugmyndir. Við 
verðum að velja fólk sem vill lifa í okkar 
samfélagi samkvæmt þeim gildum sem 
þjóðfélagið byggir á. Fólk sem vill 
auðga samfélagið og taka virkan þátt 
í atvinnu- og menningarlífi sem hér 
þrífst. Ég hef á hinn bóginn varað við 
þeirri stefnu sem Alþingi samþykkti 
með nýjum útlendingalögum þar sem 
landið er opnað fyrir fólki sem leitar 
sér hælis í löndum þar sem boðin er 
ókeypis félagsþjónusta sem er umfram 
það sem við sjálf njótum í landinu, frítt 
húsnæði, framfærsla og frí læknis- og 
geðlæknisþjónusta. Önnur norðurlönd 
eru öll að hverfa frá slíkri opnun með 
því að herða sína löggjöf, en við opnum 
landið fyrir þeim með nýjum lögum 
um útlendinga. Lögin um útlendinga 
voru keyrt í gegnum þingið á tveimur 
dögum og það kom mér á óvart hvað 
hjarðhegðun þingmanna var mikil í 
því máli en ég var annar tveggja þing-
manna sem ekki greiddum lögunum 
atkvæði. 
- Lengst af átti Sjálfstæðisflokkurinn 
mikinn stuðning meðal ungs fólks. Nú 
hefur flokkurinn ekki mikinn stuðning 
í þessum hópi. Hvað veldur? 

Unga fólkið kallar á traust og trúnað. 
Það kallar á sannleikann, réttlæti og 
tækifæri fyrir alla til menntunar, að 
eignast eigið húsnæði, góða heilbrigð-
isþjónustu, almenningssamgöngur og 
atvinnulíf þar sem boðið er upp á fjöl-

breytt og vel launuð störf. Við höfum 
staðið fyrir flest af þessu en flokkurinn 
verður að hafna óréttlæti, spillingu og 
fordæma óheiðarleg vinnubrögð. Unga 
fólkið forðast spillingu og sérhagsmuni, 
við verðum að sýna að við erum ekki 
stödd þar. Það vill réttsýnan Sjálfstæð-
isflokk með gömlu og góðu gildin 
okkar sjálfstæðismanna að leiðarljósi, 
á það kallar unga fólkið. Sjálfur for-
dæmdi ég Símamálið, Borgunarmálið, 
meðferð starfsmanna hjá Landsbank-
anum og ISAVIA. Ég mun aldrei þegja 
yfir spillingu og óréttlæti. 

Jöfn tækifæri fyrir alla
- Á hvaða mál á Sjálfstæðisflokkurinn 
að leggja höfuð áherslu á í kosninga-
baráttunni? 

Heilbrigðismál og stöðuleiki í fjár-
málum eru stærsta velferðamál sam-
tímans. Vaxtastefnan er dauðagildra 
sem verður linna með lægri vöxtum. 
Réttlát nýting auðæva landsins til 
lands og sjávar sem byggir á virðingu 
við náttúruna og nýtingu hennar, jöfn 
tækifæri fyrir alla og þau mál sem ég 
hef bent á í öðrum svörum mínum 
og varða unga fólkið, eldriborgara og 
öryrkja eru lykilmálin að mínu mati.
- Forsetakosningar eru framundan. 
Hefur þú ákveðið hvern þú styður?

Davíð Oddson.
- Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í kjör-
dæminu verður eftir stuttan tíma. 
Ætlar þú að gefa kost á þér áfram?

Já ég hef tekið ákvörðun um að sækj-
ast eftir endurkjöri. Ég hef ekki tekið 
ákvörðun um hvaða sæti á listanum ég 
býð mig til. Ég á ekkert í pólitík en er 
þakklátur öllum þeim sem hafa stutt 
mig og hvatt til frekari dáða. Ég mun 
svara kalli þeirra.

Tveir góðir Eyjamenn og félagar,Ásmundur og Geir jón Þórisson. Geir jón er 
fyrsti varaþingmaður Sjálftsæðisflokksins í Suðurkjördæmi.
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Ber að afhenda Kaffitár gögn
Héraðsdómur Reykjavíkur 

hefur staðfest úrskurð úr-
skurðarnefndar um upplýsingamál 
þess efnis að Isavia beri að afhenda 
Kaffitári gögn sem innihalda við-
kvæmar viðskiptaupplýsingar 
samkeppnisaðila Kaffitárs. 

Félagið taldi nauðsynlegt að dóm-
stólar myndu skera úr um það hvaða 
gögn teljist viðkvæm fjárhags- og við-
skiptagögn í skilningu upplýsingalaga. 
Isavia hefur alltaf borið hag viðskipta-
vina sinna fyrir brjósti og ekki talið 
rétt að birta viðkvæm viðskiptagögn 
þeirra án dómsúrskurðar. 

Að mati Isavia er mikilvægt að 
niðurstaða hafi fengist í héraðsdómi 
en telur þó mikilvægt að hæstiréttur 
fái málið til efnislegrar meðferðar og 
endanlegrar niðurstöðu. 

Þau gögn sem málin snúast um 
eru gögn þeirra fyrirtækja sem þátt 
tóku í forvali um leigu á verslunar- 
og veitingahúsnæði í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Þær upplýsingar sem 
þátttakendur í forvalinu veittu eru 
alls eðlisólíkar og mun ítarlegri en 
þær upplýsingar sem bjóðendur í 
hefðbundnum útboðum veita. 

Bókhneigðir 
krakkar á Króki 
Leikskólinn Krókur hér í Grindavík er öflug menntastofnun en þar er mikil 
áhersla lögð á lestur og reglulega eru lestrarátaksverkefni í gangi í skólanum. 
Nýlega var Bókaormurinn í gangi þar sem lesnar voru 1.217 bækur. Fjallað 
var um þetta skemmtilega verkefni og starfið á Króki í Skólavörðunni á 
dögunum, og má lesa greinina hér að neðan: 

„Rík hefð er fyrir bóklestri í leikskól-
anum Króki í Grindavík. Lögð er 
áhersla á að lesið sé fyrir börnin heima 
og þar kemur átaksverkefnið Bóka-
ormurinn mjög að gagni. Málörvun í 
gegnum leik og söng er einnig stunduð 
af kappi. 

Átaksverkefnið Bókaormurinn er 
nýafstaðið og verður að segjast að ár-
angur barnanna í leikskólanum Króki 
í Grindavík er til mikillar fyrirmyndar. 
Alls voru lesnar 1.217 bækur, þar af 
112 erlendar, í átakinu sem stóð yfir 
í sex vikur í febrúar og mars síðast-
liðnum. „Ormurinn náði heldur betur 
að bíta í afturendann á sér því þetta var 
aukning um 267 bækur frá í fyrra, ” 
segir Bylgja Kristín Héðinsdóttir, að-
stoðarleikskólastjóri á Króki og for-
maður málræktarteymisins. 

Leikskólinn Krókur er heilsuleik-
skóli og skartar einnig grænfánanum. 
Skólinn hefur verið starfræktur í 15 ár 
og hafa þær Hulda Jóhannsdóttir leik-
skólastjóri og Bylgja Kristín Héðins-
dóttir unnið þar allt frá stofnun hans. 
Þær segjast hafa fallið fyrir heilsuleik-
skólastefnunni, en Krókur varð annar 
leikskólinn til að tileinka sér stefnuna 
sem á uppruna sinn hjá Unni Stefáns-
dóttur heitinni í leikskólanum Urð-
arhóli í Kópavogi. „Gildin sem unnið 
er eftir í heilsuleikskólum eru næring, 
hreyfing og sköpun og síðar bættist 
lífsleikni við, ” segir Hulda og bætir við 
að Krókur sé einnig með grænfánann 
sem sé afar ánægjulegt og vinni þessar 
tvær stefnur vel saman þegar litið er 
til lýðheilsu. 

Hvatt til lestrar heima
Mikill áhugi á málörvun, bóklestri 
og byrjendalæsi varð til þess að þær 
Hulda og Bylgja fóru að vinna mark-
visst í að efla þessa þætti í starfsemi 
skólans fyrir mörgum árum. Liður í 
því er hinn árlegi Bókaormur sem er 
átaksverkefni sem felur í sér að for-
eldrar og forráðamenn barnanna eru 
hvattir til að lesa fyrir börnin heima. 

„Það skiptir miklu máli fyrir mál-
þroskann að lesið sé fyrir börnin 
heimavið. Við fórum því að spyrja 
sérstaklega út í þetta í samtölum við 
foreldra og komumst að því margir 
þurftu hvatningu og dregið hafði al-
mennt úr lestri. Margir litu svo á að 
það kæmi í sama stað niður að setja 
spólu í tækið eða kveikja á sjónvarp-
inu. Því er hins vegar ekki svo farið, 
” segir Bylgja. 

Í kjölfarið hófst leit að verkefni sem 
gæti virkað sem hvatning í þessum 
efnum og fyrir valinu varð Bóka-
ormurinn. 

Bylgja segir að þótt ýmislegt efni 
á spólum og diskum geti verið ágætt 
þá komi það ekki í staðinn fyrir að 
foreldri, systkini, afi eða amma lesi 
bók fyrir barn. „Það myndast samspil 
þegar foreldri les fyrir barn. Foreldrið 
getur stoppað lesturinn og spurt 
barnið hvort það skilji ákveðið orð 
eða spurt út í söguþráðinn. Að sama 
skapi getur barnið líka stöðvað lestur-
inn ef það vill ræða eitthvað atriði. 
Upplestur og samræða eru lykilatriði 
þegar málþroski er annars vegar, ” 
segir Bylgja. 

Foreldar eru hvattir að sækja bækur 
á bókasafnið í Grindavík en þær Hulda 
og Bylgja segja bókasafn bæjarins afar 
gott og ríkt af fínum bókum. 

„Við ræðum þessi mál við foreldrana 
og þegar börn koma ný hér inn þá er út-
skýrt fyrir foreldrum að bóklestur heima 
sé eitt það mikilvægasta í uppeldinu, ” 
segir Hulda. 

Það er gaman frá því að segja að 
Bókaormurinn hefur fitnað og dafnað 
jafnt og þétt síðustu árin. „Magnið 
hefur aukist ár frá ári og við sláum alltaf 
nýtt met. Börnin eru líka afar ánægð á 
meðan á þessu stendur og verða mjög 
stolt þegar þau sjá miðana safnast upp, 
” segir Bylgja. 

Sá háttur er hafður á að foreldrar að-
stoða börnin við að útbúa miða sem á 
stendur titill bókar sem hefur verið les-
inn og bæta miðanum við orminn með 
barninu. Þessi athöfn er mjög skemmti-
leg fyrir barnið og jákvæð fyrir foreldra-
samstarf. Miðarnir eru nafnlausir því 

markmiðið er ekki að efna til innbyrðis 
samkeppni milli barnanna. Hins vegar 
gefa miðarnir mynd af því hve margar 
bækur eru lesnar og hvaða bækur eru 
vinsælastar. 

Góðir gestir  
lesa fyrir börnin
Ekki er látið staðar numið við Bókaorm-
inn sem er einu sinni á ári. „Við erum 
með ýmislegt annað í gangi, fyrir utan 
auðvitað það að við lesum mikið fyrir 
börnin hér í skólanum og vinnum mark-
visst með tungumálið,” segir Hulda. 

Spil, leikir og söngur eru einnig þættir 
sem eru mikilvægir til að ýta undir mál-
þroska. „Við syngjum á hverjum degi og 
svo höfum við búið til reiðinnar býsn af 
ýmsum spilum og leikjum sem fela í sér 

málörvun, framburðaræfingar og tján-
ingu. Þar kemur verkefnið um Lubba og 
málbeinið líka sterkt inn, ” segir Hulda 
Jóhannsdóttir. Meðal annarra verkefna 
er lúta að málþroskanum má nefna að 
einu sinni á ári koma eldri borgarar og 
lesa fyrir börnin, unglingar koma tvisvar 
á ári og einn dag á ári koma fulltrúar 
atvinnulífsins í Grindavík í leikskólann 
og lesa. „Það er afar ánægjulegt þessa 
daga þegar við fáum gesti hingað að 
lesa. Við höfum líka boðið foreldrum 
tvítyngdu barnanna að koma inn og lesa 
á sínu móðurmáli á alþjóðlega móður-
málsdeginum. Við leggjum áherslu á 
að lesið sé fyrir erlendu börnin á þeirra 
móðurmáli,” segir Hulda.“

Greinin birtist í Skólavörðunni, 1. 
tbl. 2016.og á Heimasíðu Grindavíkur.

SANDGERÐISBÆR

Kjörfundur
VEGNA FORSETAKOSNINGA Í SANDGERÐISBÆ

LAUGARDAGINN 25. JÚNÍ 2016

Kosið er í Grunnskólanum í Sandgerði.  
Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis  

persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 9.00 og lokar kl. 22.00.  

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis fram að kjördegi  
á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar, í Vörðunni, Miðnestorgi 3.

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

Athygli er vakin á því að kjósendur geta kannað á vefnum kosning.is hvar þeir 
eru á kjörskrá (http://www.kosning.is/forsetakosningar-2016/kjorskra/)

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

Kjörstjórn Sandgerðisbæjar.

Byggja þarf 1500 ný rými
Mikil eftirspurn er eftir hjúkr-

unarrýmum og öryggis- og 
þjónustuíbúðum fyrir eldra fólk. 
Byggja þarf um 1.500 ný rými á næstu 
tíu árum til að útrýma fjölbýlum og 

biðlistum. Um níutíu eldri borgarar 
eru vistaðir á Landspítalanum og 
ekki hægt að útskrifa þá vegna þess 
að engin laus pláss eru fyrir þá á hjúkr-
unarheimili. 



Skipulag Urriðaholts hefur fengið staðfesta vottun 

samkvæmt vottunarkerfi BREEAM Communities sem 

er eitt fremsta vistvottunarkerfi heims. BREEAM vottunin 

staðfestir að Urriðaholt uppfylli skilyrði um skipulag sem 

er unnið með sjálfbæra þróun í fyrir rúmi, mannvænlegt 

umhverfi og gæði fyrir íbúa. Kynntu þér vistvottun 

BREEAM og lífsgæðin í Urriðaholti á urridaholt.is.

Fyrsta vistvottaða

hverfið á Íslandi

URRIÐAHOLT

UrriðaholtIKEA

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt
7–20 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

Miðbær Garðabæjar



Allir hjartanlega velkomnir!

Skemmtun fyrir alla fjölskylduna

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá! Sjá nánar á www.svgardur.is
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Ólafur Oddur Jónsson
Ólafur Oddur Jónsson, sóknar-

prestur í Keflavík, fæddist í 
Reykjavík 1. nóvember 1943. Hann 
lést árið 2005

Ólafur Oddur varð stúdent frá 
MR 1964, og cand. theol. frá Há-
skóla Íslands 1970. Hann lagði 
stund á framhaldsnám við Union 
Theological Seminary, guðfræði-
deild Columbia-háskólans í New 
York, og lauk þaðan mastersprófi. 
Hann gegndi lögreglustörfum á há-
skólaárum sínum og var kennari í 
Langholtsskóla í Reykjavík í nokkur 
ár eða þar til hann var skipaður 
sóknarprestur í Keflavík 1975. 
Á fyrstu árum sínum var hann 
stundakennari við skóla þar syðra. 
Í mörg ár var hann stundakennari 
við guðfræðideild HÍ og kenndi 
þar aðallega siðfræði, auk þess að 
vera prófdómari við deildina. Auk 
þess gegndi hann um tíma stjórn-
arstörfum fyrir Siðfræðistofnun HÍ.

Ólafur Oddur gegndi ýmsum 
trúnaðarstörfum fyrir kirkjuna, 
bæði innan prófastsdæmisins og á 
vegum biskupsembættisins. Hann 
tók virkan þátt í þjóðmálaumræðu 
og eftir hann liggja margar greinar 
í blöðum og tímaritum

Í minningargreinum má m.a. 
lesa:  „Í þrjátíu ár þjónaði hann sem 
sóknarprestur í fjölmennu presta-
kalli, og sparaði ekki sporin. Dugn-
aði hans og trúmennsku í þjónust-
unni var við brugðið. Hann var í 
hópi menntuðustu guðfræðinga, 
stundaði ungur framhaldsnám 
í guðfræði, sálarfræði og trúar-
bragðafélagsfræði í Bandaríkjunum, 
og fylgdist vel með, með afbrigðum 
víðlesinn. Hann var mikill fræðari, 
óspar á að miðla þekkingu sinni, 
fræða um stefnur og strauma í 
guðfræði og atbeina kirkjunnar og 
kirknastofnana að þjóðfélags- og 
mannréttindamálum. Séra Ólafur 
Oddur var ötull og virkur þátttak-
andi í þjóðmálaumræðu, og eftir 
hann liggja margar greinar í blöðum 
og tímaritum“.

„En hann lét sér ekki duga að ná 
eyrum sóknarbarna sinna með hið 
mikla orð helgrar ritningar er bæði 
dæmir og boðar okkur lausn og líf. 
Honum var jafnframt hugleikið 

hvert íslenskt samfélag stefndi. Þar 
var hagur hinna smáu og varnar-
lausu hans hjartans mál og hvernig 
samfélagið allt kæmi fram við þá 
einstaklinga. Þar gat hann verið 
óvæginn í gagnrýni sinni og kröf-
uharður og sverð hans beitt. Sann-
færing hans og innri kraftur stýrðu 
tungu hans og framkomu“.

 „Séra Ólafur var þrekmikill og 
kappsfullur eljumaður, sem sam-
viskusamlega rækti embætti sitt 
um leið og hann iðkaði fræðastörf. 
Hann vandaði til verka sinna. 
Predikanir hans báru vott um 
undirbúning og vinnu. Á gleði og 
sorgarstundum sóknarbarnanna 
var hann viðlátinn og harmaði hve 
annir hans takmörkuðu það hvernig 
hann gæti sinnt hverjum og einum. 
Séra Ólafur var alla tíð að bæta við 
menntun sína og varð afar vel lesinn 
á þeim sviðum guðfræðinnar, sem 
helst vöktu áhuga hans. Áleitnar 
spurningar í samtíð sinni leiddi 
hann ekki hjá sér, heldur reyndi 
að brjóta til mergjar þau efni, sem 
margur víkur sér undan að fást við“.

 „Ólafur Oddur var sannur og 
heill í öllu sem fylgdi því að boða 
trúna, engin hálfvelgja. Hann 
lagði allt undir því hann vissi að 
tryggingin var örugg, ekkert fals eða 
ósannindi, heldur heilindi og sann-
leikurinn eini. Sr. Ólafur Oddur var 
mikill kennimaður og góður læri-
meistari þeirra sem nutu leiðsagnar 
hans í Háskóla Íslands eða störfuðu 
með honum innan kirkjunnar“.

Merkir Suðurnesjamenn

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Oddný 
önnur 
Jóhanna?
Margir telja að nýkjörinn 

formaður Samfylkingar-
innar,Oddný G.Harðar-

dóttir, geri það sem hún getur til að 
feta í fótspor Jóhönnu Sigurðardóttir 
og leiða flokkinn langt til vinstri. Tekið 
er eftir að Oddný ætlar að halda á lofti 
ESB aðild Íslands,þrátt fyrir að helsti 
Jafnaðarmannaforystumaður allra tíma 
Jón Baldvin Hannibalsson líki því við 
að vilja stökkva inn í brennadi hús.

Merkilegt að Oddný skuli vilja 
hverfa aftur til tíma Jóhönnu en hún 

á stærstan þátt í því að Samfylkingin 
hefur nánast tapað öllum sínum stuðn-
ingsmönnum, þótt reynt sé að kenna 
Árna Páli fv.formanni um.  

Gárungarnir sögðu að yrði Magnús 
Orri Schram kjörinn formaður Sam-
fylkingarinnar myndi flokkurinn 
klofan en ef Oddný yrði kjörin for-
maður myndi Samfylkingin sofna. Nú 
er bara að sjá hvort það gerist.

Snjó kall inn skrif ar: 

Uppfylla ekki reglur um kynjahlutföll
Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði 

gegn tillögu um skipan fólks í 
undirkjörstjórnir vegna forseta-

kosninganna á laugardaginn. Tillgan 
var samþykkt með 7 atkvæðum gegn 4. 

Það eru 53 konur sem skipa undirkjör-
stjórnirnar hjá Reykjanesbæ en aðeins 
5 karlar. Sjálfstæðismenn bóka: 

„Í ljósi þess að kjör undirkjör-
stjórna uppfyllir ekki ákvæði 45 gr. 

sveitarstjórnarlaga um kynjahlutföll 
í nefndum sem skipaðar eru af hálfu 
bæjarstjórnar geta undirrituð ekki 
samþykkt þá tillögu sem hér liggur 
fyrir um undirkjörstjórnir.“

WOW air hefur flug til San Fransisco
WOW air flaug sitt fyrsta flug 

til San Francisco í dag, 9. júní. 
Flogið verður fimm sinnum í viku á 
Airbus A330-300 breiðþotum. WOW 
air hefur fjárfest í þremur slíkum vélum 
og verða þetta stærstu þotur sem flogið 
hefur verið í áætlunarflugi til og frá 
Keflavíkurflugvelli. 

Skúli Mogensen, forstjóri WOW air, 
og Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia, 
klipptu á borða á Kefla-víkurflugvelli í 
tilefni dagsins og Isavia bauð farþegum 
upp á léttar veitingar. 

San Francisco er einn af tveimur 
áfangastöðum WOW air á vesturströnd 
Bandaríkjanna en 14. júní hefst flug til 
Los Angeles og flogið verður þangað 
fjórum sinnum í viku. 



Rakastig: 80%
Þægilega heitt

A++

A+++



Kjörfundur
VEGNA FORSETAKOSNINGA Í GRINDAVÍK

LAUGARDAGINN 25. JÚNÍ 2016

Kosið er í Grunnskólanum Ásabraut 2.
 

Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur  
meðferðis persónuskilríki getur átt von á að  

fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 9.00 og lokar kl. 22.00.  

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis fram að kjördegi 
á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62.

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

bæjarstjórnar Grindavíkur.
Athygli er vakin á því að kjósendur geta kannað  

á vefnum kosning.is hvar þeir eru á kjörskrá  
(http://www.kosning.is/forsetakosningar-2016/kjorskra/)

Kjörstjórn Grindavíkurbæjar.

14 23.  júní  2016

Atvinnulausum fækkar
Upplýsingar um fjölda atvinnuleit-

enda á Suðurnesjum lagðar fram 
á fundi Bæjarráðs Garðs. 

Í maí 2016 voru alls 255 atvinnuleit-
endur á Suðurnesjum, þar af 12 í 

Garði. Það samsvarar 1,5% atvinnu-
leysi í sveitarfélaginu. Atvinnulausum 
hefur fækkað verulega á undanförnum 
mánuðum og lýsir bæjarráð ánægju 
með þá jákvæðu þróun. 

Fyrsta flug WOW 
til Los Angeles
WOW air flaug þann 14. júní 

s.l. sitt fyrsta flug til Los Ang-
eles. Flogið verður fjórum sinnum í 
viku á Airbus A330, stærstu þotum 

sem flogið hafa í áætlunarflugvelli 
frá Keflavíkurflugvelli. Isavia bauð 
farþegum með fyrsta fluginu upp á 
léttar veitingar í tilefni dagsins. 

Hafþór Júlíus 
Björnsson er 
sterkasti maður 
á Íslandi 
Keppnin um titilinn „Sterkasti 

maður á Íslandi“ fór fram í 
Grindavík síðastliðna helgi en þessi 
keppni er að festa sig í sessi sem 
skemmtileg viðbót við hátíðardag-
skrá Sjóarans síkáta. Fyrstu greinarnar 
báða dagana fóru fram við hátíðar-
sviðið en svo hélt keppnin áfram á 
bryggjunni og voru fjölmargir áhorf-
endur að fylgjast með aflraunaköpp-
unum. Metþátttaka var í ár en alls 
voru 18 keppendur skráðir til leiks. 

Svo fór að lokum að Hafþór Júl-
íus Björnsson, einnig þekktur sem 
„Fjallið“, fór með sigur af hólmi og 
tryggði sér titilinn „Sterkasti maður 
Íslands“ og jafnframt þátttökurétt í 
keppninni um sterkasta mann heims. 
Er þetta sjötta árið í röð sem Hafþór 
tryggir sér þessa nafnbót, sem er eins-
dæmi í Íslandssögunni. Þess má til 
gamans geta að Hafþór tryggði sér 
þennan eftirsótta titil í fyrsta skipti 
einmitt í Grindavík árið 2010. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Bílalestin alltaf jafn vinsæl
Þjóðhátíðardagurinn 17. júní var 

haldin hátíðlegur síðasta föstu-
dag. Í Garðinum nýtur bíla-

lestin ávallt mikilla vinsælda . Ásgeir 

M. Hjálmarsson frá Nýjalandi flutti 
hátíðarræðu dagsins og Aþena Eir 
Jónsdóttir flutti ávarp Fjallkonunnar. 
Fjöldi skemmtiatriða var svo í boði. 

Endurnýjun við Akurskóla
Endurnýjun gúmmíkurls við Ak-

urskóla Erindi frá Íþrótta- og 
tómstundafulltrúa vegna endurnýj-
unar á gúmmíkurli við sparkvöll við 
Akurskóla. 

Íþrótta-og tómstundaráð ráð tekur 
undir mikilvægi þess að skipt verði um 

gúmmíkurlið enda hefur verið sam-
þykkt á alþingi þingsályktunartillaga 
um bann við notkun gúmmíkurls úr 
dekkjum á leik- og íþróttavöllum. Þar 
sem verkefnið er ekki á fjárhagsáætlun 
ÍT ráðs er málinu vísað til bæjarráðs 
til afgreiðslu. 



Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.

PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

LEGOPLAYMO SUMARVÖRUR FÓTBOLTAMYNDIR

NÝJAR VÖRUR



Nú er boltinn farinn að rúlla á N1 og þú getur samstundis  
byrjað  að safna stimplum. Fyrir hvern stimpil færðu  
skemmtilega stimpilgjöf.  

Þegar Vegabréfið er fullstimplað skilarðu því  inn á næstu 
N1 stöð og gætir átt von á glæsilegum vinningi. Stærsti
vinningurinn er fjölskylduferð í sólina á Tenerife.

Hluti af ferðasumrinu


