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Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

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

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

893 0705

Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

UltraGlozz bílabónið 
endist 6-10 sinnum 

lengur en hefðbundin 
vaxbón

Níðsterk 
lakkbrynja 
sem þolir 
tjöruþvott

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

7. júlí 2016
13. tölublað 5. árgangur

íshúsið
www.ishusid.is ∑  S:566 6000

viftur.is
Gríðarlegt úrval af viftum og tengihlutum

Þakblásarar

Hljóðlátar viftur

Rör og fittings

Setur sterkan svip á umhverfið
Framkvæmdir við kísilmálmverksmiðj-

una í Heæguvík hefur verið á fullu 
síðustu mánuðina. Nú styttist í að fram-
leiðsla hefjist. Um 300 manns starfa við 

bygginguna og gert er ráð fyrir að um 160 
störf skapist þegar hún hefur starfsemina. 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Nú liggja úrslit fyrir í forsetakosningunum og nýr forseti kosinn með 
39% atkvæða og kjörsókn var nokkuð góð. Í framhaldinu er rétt að 
taka til skoðunar hvort rétt sé að breyta reglum varðandi forsetakosn-

ingar. Það hlýtur t.d. að vera mun betra að forseti hafi meirihluta atkvæða á 
bak við sig. Ef enginn fær meirihluta atkvæða í fyrstu umferð þarf að efna til 
annarrar umferðar þar sem kosið er á milli tveggja efstu.Nú er rétti tíminn 
til að skoða þessi mál.

Eins sjá flestir að það þarf að hækka meðmælendafjöldann sem krafist er. 
Þessi tala 1500 hefur verið óbreytt frá byrjun,þrátt fyrir verulega fjölgun íbúa 
landsins. Nær væri að hafa 3000 meðmælendur. Í kosningunum núna náðu 4 
frambjóðendur ekki einu sinni að fá meðmælendafjöldann í kosningunum. 
Það þarf því að vera hærri þröskuldur til að fólk geti boðiðp sig fram í emb-
ætti forseta.

Viltu borga hærri skatta?
Nú hefur skattskráin verið lögð fram. Þrátt fyrir að núverandi ríkisstjórn hafi 
lækkað skatta og stefnir á enn meiri lækkun finns fólki það örugglega alveg 
borga nóg af sínum launum í opinber gjöld.

Þær stöllur Oddný G.Harðardóttir formaður Samfylkingarinnar og Katrín 
Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna hafa boðað að það verði að hækka skatta.

Þeir sem vilja endilega borga meira til ríkis og sveitarfélaga af sínum launum 
þurfa endilega að greiða Samfylkingunni og Vinstri grænum atkvæði sitt í 
næstu kosningum.

Leiðtogi Pírata hættir á þingi
Helgi Hrafn Gunnarsson einn helsti leiðtogi og talsmaður Pírata hefur tilkynnt 
að hann gefi ekki kost á sér til þingmennsku í næstu kosningum. Pírartar 
hafa fengið mikið fylgi í skoðanakönnunum og eru um þessar mundir stærsti 
stjórnmálaflokkur landsins. Að margra dómi er ein helsta ástæða fyrir velgegni 
Pírata málflutningur og framganga Helga Hrafns á Alþingi og í fjölmiðlum.

Það má því ætla að í framhaldi af þessari frétt muni á næstunni verulega 
draga úr fylgi Pírata.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Það þarf að  
breyta reglunum í 
forsetakosningum

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 25. ágúst NÆSTA BLAÐ

Bræðraborgargarðurinn
Á fundi Umhverfisnefndar Garðs lagði 

fulltrúi fram minnisblað með stuttri 
samantekt á núverandi stöðu og fór yfir 
það sem þegar hefur verið framkvæmt 

og það sem framundan er. Nefndin lýsir 
ánægju sinni með framgang mála. 

Fimm karlar kosnir
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar kaus 

fulltrúa í bæjarráð til eins árs á 
fundi sínum 21. júní s.l. Eftirtaldar 
fimm karlar voru kosnir. 

Uppástunga kom um aðalmenn 
Gunnar Þórarinsson, Guðbrand Einars-

son, Friðjón Einarsson, Árna Sigfús-
son og Böðvar Jónsson og voru þeir 
sjálfkjörnir. 

Til viðbótar sitja svo karlarnir Kjartan 
Már Kjartansson, bæjarstjóri og Ásbjörn 
Jónsson, sem ritar fundargerðir. 

Forsætisráðherra friðlýsir
Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 

var lagt fram bréf frá Minjastofnun 
Íslands þar sem tilkynnt er að forsætis-
ráðherra hafi friðlýst Fischershús, 

Hafnargötu 2, Gömlu búð, Duusgötu 
5, Bryggjuhús, Duusgötu 2 og Bíósal, 
Duusgötu 4 í Reykjanesbæ. Bæjarráð 
fagnar ákvörðun forsætisráðherra.

Helstu breytingar 
á almannatryggingum
Hugmyndir um breytingar á al-

mannatryggingum hafa lengi 
verið til umræðu á Alþingi. Á síðasta 
kjörtímabili (Vinstri stjórn Jóhönnu og 
Steingríms J. ) var nefnd að störfum, 
en engar tillögur komu fram. Á þessu 
kjörtímabili var haldið áfram og nú 
liggja tillögur fyrir sem þingmenn 
þurfa að afgreiða. Helstu breytingar 
eru: 

1) Lífeyriskerfi almannatrygginga er 
einfaldað með því að sameina grunnlíf-
eyri, tekjutryggingu og framfærsluupp-

bót í einn ellilífeyri. 2) Einstaklingur 
heldur alltaf 55% af tekjum sínum og 
þar með er bundinn endir á að skerðing 
geti verið allt að 100% eða króna á móti 
krónu eins og nú er. 3) Einstaklingur 
getur hafið lífeyristöku á árabilinu 65 
til 80 ára. 4) Einstaklingur geti verið í 
hálfu starfi og fengið hálfan lífeyri. 5) 
Lífeyrisaldur hækkar í skrefum frá 67 
ára aldri til 70 ára aldurs á 24 árum. 

Verði tillögurnar samþykktir þýðir 
það aukin útgjöld fyrir ríkissjóð uppá 
5 milljarða og 310 milljónir. 

Smíðað í Sandgerði
Kofabyggð/smíðavellir verður star-

frækt í Sandgerði 4. - 28. júlí fyrir 
6-12 ára. 

Verður mánudaga-fimmtudaga kl. 
13-15 hjá Skólasel. 

Þátttökugjald er 3500 kr. (minnum á 
forvarnastyrkinn). Foreldrar þurfa að 

sjá börnum sínum fyrir hömrum og ef 
til vill nesti. Foreldrar, ömmur og afar 
og aðrir sem eru klárir að smíða eru 
velkomin í heimsókn til að hjálpa til 
og miðla þekkingu sinni. 

Umsjónarmaður er Alexander Aron 
Hannesson

Niðurgreiðslur hækka í Grindavík
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 

21. júní s.l. mætti Nökkvi Már 
Jónsson sviðsstjóri félagsþjónustu- og 
fræðslusviðs og kynnti minnisblað 
starfshóps um stöðu dagvistunarmála 
og tillögur til úrbóta. 

Miðað við þá íbúaþróun sem verið 
hefur undanfarna mánuði, og þann 
fjölda barna sem verður 18 mánaða 
í haust er líklegt að hægt verður að 
bjóða öllum börnum sem verða orðin 
18 mánaða leikskólavist í haust. Að 

sama skapi stefnir í að hægt verði að 
bjóða öllum börnum sem verða orðin 
18 mánaða haustið 2017 leikskólavist, 
en líklega verða nokkur börn orðin 24 
mánaða á þeim tíma. Í ljósi þess er það 
mat starfshópsins að ekki sé þörf á að 
fjölga leikskólarýmum næsta skólaár. 
Hinsvegar leggur starfshópurinn til 
að niðurgreiðslur til dagforeldra verði 
auknar verulega til að freista þess að 
fjölga dagforeldrum í Grindavík. 

Bæjarráð tekur undir tillögur 

starfshópsins og fellur því að sinni 
frá ákvörðun frá 8. mars síðastliðnum 
um að flytja beri færanlega skólastofu 
á leikskóla opna þar nýja deild. Jafn-
framt samþykkir bæjarráð að hækka 
niðurgreiðslur til dagforeldra verulega, 
miðað við 8 tíma vistun. Breytingin 
taki gildi 1. september næstkomandi. 

Fyrir hjón úr 42.190 kr. í 55.000 kr. 
á mánuði. 

Fyrir einstæða úr 46.410 kr. í 65.000 
kr. á mánuði. 

Spilað í sumar
Á miðvikudögum kl 14: 00 er spiluð 

Félagsvist á Nesvöllum. Aðgangs-
eyrir er kr 200. Í kaffihléi er hægt að 
kaupa kaffi og meðlæti á kr. 600. Sex 
efstu fá vinninga. 

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. 



Gönguferðin þín er á utivist.is

Fjölbreyttar ferðir bíða þín

www.utivist.is

 Gönguferðir
 Hjólaferðir
 Jeppaferðir

 Langar ferðir
 Stuttar ferðir
 Jöklaferðir

 Bækistöðvaferðir
 Fjallaferðir
 Fjöruferðir

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 562 1000 - utivist@utivist.is

Opið alla virka daga kl. 12-17
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ALICANTE

Frá kr.
9.900

Flugsæti aðra leið 
m/sköttum 

& tösku

SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

Fjöldi 
ferða á 
tilboði

Frá kr.
59.995

Bókaðu 
sól

Bestur í handa-
hreyfingum
Það var virkilega gaman að fylgj-

ast með handahreyfingum Andra 
Snæs Magnasonar í sjónvarpsvið-
ræðunum. Hann lagði skemmtilega 
áherslu á orð sín með alls konar lát-
bragði með höndunum. 

Fæst atkvæði 
í sögunni
Hildur Þórðardóttir fær þann 

vafasama heiður að hljóta fæst 
atkvæði allra sem þátt hafa tekið í for-
setakosningum eða 294. 

Guðni Th. 
Jóhannesson 
flottur forseti
Það fór eins og flestir reiknuðu 

með að Guðni Th. Jóhannesson 
var kjörinn sjötti forseti Íslands. Guðni 
fékk mest fylgi þeirra níu frambj´ð-
enda sem í boði voru. Nú eru þessi mál 
afgreidd og niðurstaðan liggur fyrir. 
Íslenska þjóðin mujn örugglega standa 
vel við bakið á nýjum forseta. Guðni 
hefur mikla þekkingu á embættinu og 
kemur vel fyrir. Reykjanes óskar Guðna 
til hamingju með kosninguna. 

Leiðinlegasti 
frambjóð-
andinn
Trúlega er það dómur flestra að 

Ástþór Magnússon hafi veriðm 
sá leiðinlegasti í hópi frambjóðanda. 
Fylgi Ásþór fer alltaf minnkandi eftir 
því sem hann býður sig oftar fram. 

Lítill 
hljómgrunnur
Guðrún Margrét Pálsdóttir náði 

ekki eyrum kjósenda með sínum 
málflutningi. Hún var langt frá því að 
fá atkvæði allra sem skrifuðu undir 
meðmælendalistann. 

Ljúfmennið 
Davíð
Það vakti athygli á kosninganóttina 

þegar ljóst var hver niðurstaðan var 
hversu frambjóðendur voru afslappaðir 
og tóku úrslitunun vel. Sérstaka athygli 
vakti framganga Davíðs Oddssonar. 
Mótframbjóðandi hans Andri Snær 
sagði það hafa komið sér á óvart hversu 
mikið ljúfmenni Davíð væri.

Skemmti- 
legasti fram-
bjóðandinn
Óneitanlega setti Elísabet Jökuls-

dóttir skemmtilegan svip á kosn-
ingabaráttuna. Hún fær heiðurinn að 
vera skemmtilegasti frambjóðandinn.

Skoruðu best í 
Suðurkjördæmi
Gengi frambjóðenda var nokkuð 

misjafnt eftir kjördæmum. Halla 
Tómasdóttir skoraði vel í kjördæminu 
okkar og hlaut 34,2%. Guðni Th. Var 
aðeins með 1% meira fylgi í kjördæm-
inu. Þetta var besta kjördæmi Davíðs 
Oddssonar en hann hlaut 16,7%. 
Einnig var þetta sterkasta kjördæmi 
Sturlu Jónssonar en hann fékk 5,1% 
atkvæða. 

Sömdu og felldu samninginn
Samtök atvinnulífsins, fyrir hönd 

Isavia og Félag íslenskra flug-
umferðarstjóra undirrituðu kjara-
samning í húsnæði ríkissáttasemj-
ara 25. júní sl. . Samningurinn er til 
ársloka 2018. Kjarasamningurinn 
verður nú kynntur stjórn Isavia og 

félagsmönnum Félags Íslenskra flug-
umferðarstjóra og hann borinn undir 
atkvæði. Niðurstaða úr atkvæða-
greiðslu mun liggja fyrir eigi síðar en 
10. júlí. 

Meðfylgjandi er mynd frá undir-
ritun samningsins. 

Harpa hlýtur 
ferðaverðlaun 
Nú nýverið hlaut Harpa 

tónlistar- og ráðstefnuhús 
ferðaverðlaun tímaritsins 

Business Destinations sem besta 
ráðstefnuhús Evrópu árið 2016. 
Sigurvegarinn í þessum flokki árið 
2015 var ráðstefnuhúsið Alfândega 
do Porto í Portúgal. Þetta sama ár var 
fríhöfnin í Leifstöð valin besta flug-
vallarfríhöfnin. Business Destinations 
er ársfjórðungslegt ferðatímarit og 
vefsvæði þar sem áhersla er lögð á 
vandaða framsetningu og efni sem 
höfðar til viðskiptaferðamanna og 
þeirra sem starfa við slíka ferða-
mennsku. Business Destinations 
fjallaði um Hörpu í vetrarhefti sínu 
2015 og Harpa var í kjölfarið tilnefnd 
til verðlaunanna. 

Í Business Destinations má finna 
innihaldsríkar greinar og glæsilegt 
myndefni, auk þess sem tímaritið 
er mjög virkt á netinu. Þar má finna 

gnótt upplýsinga og hugmynda fyrir 
þá sem bóka eða fara í viðskiptaferða-
lög og umfjöllunarefnið er fjölbreytt; 
allt frá lúxushótelum, dvalarstöðum 
og ráðstefnustöðum til gæðavara og 
þjónustu. businessdestinations.com

Ferðaverðlaun Business 
Destinations taka til allra helstu þátta 
viðskiptaferðalaga, allt frá flugvöllum 
og ráðstefnuhúsum til gæðahótela og 
íbúðagistingar. Þetta eru fyrirtæki og 
stofnanir sem bjóða viðskiptaferða-
mönnum upp á þær allra bestu lausnir 
sem til eru, hvort sem um er að ræða 
viðskiptaþjónustu, vinnuaðstöðu eða 
þægindi. 

Verðlaunahafana velja við-
skiptaferðamenn frá öllum heims-
hornum, fjölbreyttur hópur 
stjórnenda úr ferðaiðnaði og frá stór-
fyrirtækjum, aðila úr ráðstefnu- og 
hvataferðageiranum og annarra sem 
ferðast vinnu sinnar vegna. 

Sandgerði:

Breyttur opnunartími
Breyttur opnunartími bæjarskrif-

stofu Sandgerðis frá 11. júlí – 5. 
ágúst

Frá 11. júlí til 5. ágúst verður 
breyttur opnunartími á bæjarskrif-
stofu Sandgerðisbæjar og verður 

skrifstofan opin frá kl. 9.30 – 12.30 
alla virka daga.

Sameinast Garður og Vogar? 
Í ferð Norræna félagsins í Garði til 

Vestmannaeyja á dö0gunum komu 
nokkrir félagar frá Vogum með. Upp 

kom umræða um það hvort það væri 
til bóta að msameina þessi félög í eitt. 
Á aðalfundinum í Garði var sam-

þykkt að ræða þetta nánar við félagið 
í Vogum. 
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„HRÍFANDI OG 
   RÓMANTÍSK!“

– INDEPENDENT

FEMINA

Hugljúf og harmræm ástarsaga 

sem farið hefur sannkallaða sigurför 

um heiminn og hefur nú verið 

kvikmynduð í Hollywood.„Fyndin og hrífandi en aldrei fyrirsjáanleg.“

USA TODAY
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ÞRJÁR 

MILLJÓNIR 

EINTAKA 

SELDAR!



Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 1700 -  idex@idex. iswww.idex.is

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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Ferðaþjónustan  
blómstrar á Suðurnesjum
Fjölgun ferðamanna hefur verið ofarlega í umræðunni undanfarin misseri. 

Oftast hafa Suðurnesjamenn 
horft á eftir ferðamönnum 
beint í höfuðborgina en 

jafnt og þétt hefur orðið breyting á 
því. Fleiri og fleiri kjósa að stoppa hér 
og þá oft á tímabili komu til landsins 
og við brottför. Við höfum lengi haft 
hin frábæru hótel í Keflavík og nokkur 
ár eru síðan að í Reykjanesbæ fór að 

fjölga gistirýmum í heimahúsum og 
smáhýsum. 

Myndarlegt hótel hefur risið í 
Grindavík og verið er að byggja hótel í 
Garðinum Í öllum bæjarfélögunum er 
gróska í atvinnugreininni. Ferðamenn 
eru sífellt að sjá að Reykjanesskaginn 
er ótrúlega margbreytilegur og verð-
ugur heimsóknar. 

Sandgerðisbær. 
Á tjaldstæðinu í Sandgerði er röð af 
litlum gestahúsum og að sögn rekstr-
araðila er mikið að gera. Frumkvöðull 
í ferðamannagistingum í Sandgerðisbæ 
er Ingimar Sumarliðason sem rekur bú-
staðina í Nátthaga allt árið um kring. Þar 
er mikið um að vera og bókað allt sum-
arið að sögn Ingimars Ingimarssonar. 

Í Stafneshverfi er Gunnar B. Sigfús-
son að reisa smáhýsi. Hann ásamt konu 
og syni reka fyrirtækið Heiðarbær ehf 
og hefur það þegar hafið starfsemi á 
neðri hæð íbúðarhússins í Heiðarbæ. 
Gistiheimilið gengur undir nafninu 
Stafnes Holiday Home. Þar er aðstaða 
fyrir sex í fyrirtaks íbúð auk þess sem 
svefnsófi býður upp á tvo til viðbótar. 
Bókanir fyrir sumarið eru góðar þó 
ekki sé fullbókað enn. Þessi tilhögun 

að bjóða upp á gistirými fyrir smáhópa 
sem vilja gista saman virðist vera góð. 

Ég ræddi aðeins við Gunnar sem er 
að verða 68 ára en lætur aldurinn ekki 
aftra sér. Hann hefur yndi af að koma 
ýmsum hlutum í verk. Nú er áhuginn 
bundinn við smáhýsið þar sem ég 
smellti af honum mynd. Gunnar starf-
aði sem yfirmaður í þrjá áratugi hjá Ís-
lenskum Aðalverktökum en hefur eftir 
það komið að mörgum nýbyggingum í 
Sandgerði. En nú er það ferðamaður-
inn sem á hug hans. Af þessu sem að 
framan er sagt virðist vera að ferða-
fólki líki vel að stansa í Sandgerðisbæ 
þar sem flugstöð Leifs Eiríkssonar er 
reyndar. 

Margir landa í Sandgerði
Núna eru svo til allir línubátarnir 

sem Þorbjörn á og gerir út 
komnir í frí, t.d er Tómas Þorvaldsson 
GK í slippnum í Njarðvík.  Valdimar 
GK er eini báturinn frá Þorbirni sem 
hefur verið að fiska, enn hann hóf 
veiðar mun seinna enn hinir bátarnir 
á þessu fiskveiðiári vegna bilunar sem 
var í bátnum sem tafði bátinn frá því 
að hefja veiðar.  

Núna í júní þá hefur Valdimar GK 
landað 175 tonn í 7 róðrum, enn hefur 
verið á nokkru flakki, Grindavík, 
Siglufjörður og Djúpivogur.  Vísis-
bátarnir hafa aftur á móti verið að 
veiðum enn ekkert mok hefur verið 
hjá þeim.  Sighvatur GK er með 269 
tonn í 4 róðrum,  Páll Jónsson GK 
240 tonn í 4 róðrum,  Kristín GK 208 
tonní 5, Fjölnir GK 189 tonn í 4 og 
Jóhanna Gísladóttir GK 178 tonní 
3.  Allir Vísisbátarnir hafa landað í 
Grindavík.  

Nokkurt flakk er á 30 tonna bát-
unum,  flestir eru á austurlandinu.  
Gísli Súrsson GK með 163 tonní 23 
róðrum, Auður Vésteins SU 94 tonn 
í 16 báðir á Stöðvarfirði.  Gulltoppur 
GK 71 tonn í 14, Katrín GK 50 tonn 
í 19 báðir á Djúpavogi.  Andey GK 21 
tonn í 8 á Skagaströnd.

Ef við förum svo hérna á heima-
slóðir og skoðum hvað smábátarnir 
hafa landað þá í Grindavík hafa þeir 
landað samtals  104 tonnum.  Þar er 
nokkur slatti af strandveiðibátum.  
Sæfari GK með 6,3 tn í 8, Þórdís 
GK 5,9 ton í 8, Hrappur GK 5,7 tn í 
8.  Dúddi Gísla GK 4,5 tonn í einni 
löndun á línu.  Daðey GK 34 tonn í 16 
á línu.  Guðrún GK 7,8 tn í 4.

Margir bátar hafa landað í Sand-
gerði eða 43 bátar og hafa þeir landað 
180 tonnum.  Þar er t.d Jói á Seli GK 
6,5 tn í 9, Líf GK 6,2 tn í 9, Fagravík 
GK 6 tn í 9, Tjúlla GK 5,1 tní 9.  Sunna 
Líf KE 14 tní 11 á skötuselsveiðum.  
Ragnar Alfreðs GK 11 tn í 3 á færum.  
Hulda GK 18 tonn í 5 á færum, Bergur 

Vigfús GK 5,3 tn í 3 á línu og Addi 
Afi GK 9,6 tní 7.

Dragnótabátarnir hafa fiskað vel.  
Siggi Bjarna GK 111 tonní 5 róðrum 
og mest 37 tonn.  Örn GK 143 tonn í 
8 og mest 30 tonn.  Sigurfari GK 100 
tonn í 6 og mest 38 tonn.  Arnþór GK 
93 tonn í 7 og mest 27 tonn.  Benni 
Sæm GK 29 tonní 5 og mest 29 tonn.  
Svanur KE 38 tonn í 7.

Netabáturinn Erling KE er núna 
á ansi sérstökum veiðum.  Samherji 
leigði nefnilega bátinn til þess að veiða 
grálúðu í net og hefur báturinn verið 
að landa á Dalvík.  Nokkuð skondið 
er að undirritaður var að keyra rútu í 
gegnum Dalvík og sá þá að Erling KE 
var að sigla í burtu frá Dalvíkurhöfn.  
Þetta vakti ansi mikla athygli mína 
því að Erling KE hefur ekki verið að 
veiðum fyrir norðan landað í yfir 20 
ár eða svo.  Veiðin hjá bátnum hefur 
gengið mjög vel og hefur báturinn 
landað um 207 tonnum í 6 róðrum 
núna í júní og mest 56 tonn í einni 
löndun.  Samherji sér um að skaffa 
kvóta á bátinn og hefur millifært 
á bátinn um 340 tonnum sem eru 
fengin frá frystitogurnum Snæfelli 
EA og Oddeyrinni EA.

Þessi pistll er síðasti pistll núna því 
Reykjanes fer í smá sumarfrí núna og 
sé ég því ykkur seinnipartinn í ágúst.  
Eigiði góðar stundir þangað til.

Aflafréttir

Leikskólinn lokar fyrr
Bæjarráð Garðs tók fyrir erindi 

á síðasta fundi sínum varðandi 
lokunartíma leikskólans. Í erindinu 
frá rekstraraðila Leikskólans Gefnar-
borgar er óskað eftir því að frá og með 
9. ágúst 2016 loki leikskólinn kl. 16: 15. 

Byggir það á þeirri þróun sem verið 
hefur að ekki er þörf á því að hafa 
leikskólann opinn til kl. 17: 15, eins 
og verið hefur. 

Samþykkt samhljóða að verða við 
erindinu.
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Húfa - Íslensku sumarblómin 
Nú 895 kr.  Áður 1.790 kr. 

Íslenska skjaldamerkið 140x200
Nú 7.995 kr. Áður 15.990 kr.

Dúnsæng 140x200 - 790gr
Nú 25.994 kr.  Áður 39.990 kr.

Handklæði 70x140 / 10 litir 3 stærðir
Nú 2.093 kr.  Áður 2.990 kr.

Barnafatalína fyrir stráka og stelpur
Peysa 1.695 kr.  Áður 3.390 kr.

Skautbúningasvuntan / Höfðingi svunta 
Nú 3.594 kr.  Áður 5.990 kr. 

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

SVUNTUR FRÁ 1.794 KR50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM 50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM

25-60% AF ÖLLUM RÚMFÖTUM 30% AF ÖLLUM HANDKLÆÐUM

OKKAR STÆRSTA ÚTSALA FRÁ UPPHAFI

ÚTSALAN ER HAFIN

Biðukolla  140x200 
Nú 6.745 kr.  Áður 14.990 kr. 

ÍSLENSK
HÖNNUN

SENDUM FRÍTT ÚR VEFVERSLUN

Á undanförnum 3 árum höfum við unnið með Rauða krossinum við að safna notuðum flíkum. Þegar 
barnið þitt er vaxið upp úr sinni stærð hefur þú kost á að koma með flíkina og fá aðra með 20% afslætti. 
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Aðalfundur í Garði
Norræna félagið í Garði hélt 

nýlega aðalfund sinn. Á 
fundinum var m.a. rætt um 

hvernig hægt væri að efla starfið á kom-
andi starfsári. Fram undan er Norræna 
bókasafnavikan, félagsfundir og gert er 
ráð fyrir að gefa út fréttabréf. Rætt um 

að sinna þurfi barna og unglingastarfi 
og stuðla að eflingu samstarfs Norræna 
félagsins á Suðurnesjum. Einnig rætt 
um að kynna og efla grasrótarsamstarf 
þar sem því verður við komið. Gert er 
ráð fyrir að halda upp á 10 ára afmæli 
félagsins í febrúar á næsta ári. 

Á myndinni er stjórnin sem kosin 
var. (frá vinsri) Ásta Óskarsdóttir, 
varastjórn, Kristjana Kjartansdóttir, 
ritari, Erna M. Sveinbjarnardóttir, 
formaður, Jónína Hólm, gjaldkeri, 
Ásta Arnmundsdóttir, meðstjórnandi 
og Sigurður Jónsson, varastjórn. Á 
myndina vantar Hrafn Harðarson, 
neðstjórnanda. 

30 félagsdeildir 
um allt land
Norræna félagið er gamalgróið 

félag í stöðugri endurnýjun. 
Það var stofnað árið 1922 til 

að efla samstarf og vináttutengsl Ís-
lendinga og annarra Norðurlandabúa 
og er sú hugsjón hið fasta leiðarljós 
félagsins. 

Norræna félagið starfar í 30 fé-
lagsdeildum um allt land. Starf fé-
lagsdeilda er mjög fjölbreytt, en 
víða er kjölfesta deildanna norrænt 
vinabæjasamstarf, ungmennaskipti, 
viðburðahald og samstarf við viðkom-
andi sveitarfélag um norræn verkefni. 
Norræna félagið er félag í vexti og 
fjölgar félagsdeildum reglulega. 

Skrifstofa Norræna félagsins á Ís-
landi veitir félagsmönnum og öllum 
almenningi á Íslandi góða og faglega 
þjónustu um Norðurlönd og norrænt 
samstarf. Starfsfólk skrifstofunnar 
og félagskjörnir fulltrúar sinna fjöl-
breyttum verkerfnum sem öll hafa 
að markmiði að styðja við samstarf 
Norðurlanda á flestum sviðum. 

Meðal viðfangsefna Norræna fé-
lagsins eru: 
• Nordjobb – sumarvinna og ævintýri 

á Norðurlöndum

• Halló Norðurlönd – upplýsinga-
þjónusta um réttindi og skyldur 
við búferlaflutninga milli Norður-
landanna

• Norðurlöndin í bíó – frábært 
kennsluefni um tungumál Norður-
landanna, kvikmyndir og samfélag

• Norræna bókasafnavikan – stærsti 
menningarviðburður á Norður-
löndunum

• Snorraverkefnin – fjölbreytt sam-
skipti við Vestur-Íslendinga, ævin-
týri í Vesturheimi

• Tungumálanámskeið, s.s. íslenska 
fyrir Norðurlandabúa, samtalsnám-
skeið í tungum Norðurlanda. 

• Útgáfa – göngukort um goðahverfið 
í Reykjavík

• Fjölbreytt starfsemi í félagsdeildum 
um allt land – vinabæjamót og 
margt fleira
Norræna félagið á Íslandi starfar 

náið með systurfélögum annarstaðar 
á Norðurlöndunum. Samstarfsvett-
vangur félaganna nefnist Samband 
Norrænu félaganna / Foreningerne 
Nordens Forbund og er skrifstofa 
þess staðsett í Kaupmannahöfn í 
Danmörku.

Sumarfagnaður Norræna 
félagsins í Reykjanesbæ
Fyrir stuttu efndi Norræna félagið 

í Reykjanesbæ til sumarfagnaðar 
í Víkingaheimu. Í matinn var 

boðið upp á norræna rétti. Viðar Már 

Aðalsteinsson formaður félagsins flutti 
ávarp. Til skemmunar voru svo léttar 
sögur ásamt fjöldasöng. Hér koma 
nokkrar myndir frá sumarfagnaðinum. 

Viðar M.Aðalsteinsson formaður.
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Sólseturshátíðin í Garði 
haldin í tólfta sinn
Sólseturshátíðin í Garði var haldin 

vikuna 20. til 26. júní s.l. Eins 
og ávallt var boðið uppá margvísleg 
skemmtiatriði fyrir börn og fullorðna. 

Hús í bænum voru víða skreytt, en 
hvert hverfi hafði sinn lit. Veðrið hefði 
mátt vera aðeins betra að þessu sinni, en 
þrátt fyrir það voru margir sem mættu. 

Knattspynufélgið Víðir ssér um 
framkvæmd og umsjón hátíðarinnar í 
samstarfi við Sveitarfélagið Garð.

Best skreyttu húsin 
á Sólseturshátíð
Í fyrra óskaði stjórn Víðis, sem er 

framkvæmdaraðili Sóseturshátíðar, 
eftir samstarfi við umhverfisnefnd 

Garðs um að velja best skreyttu húsin 
á Sólseturshátíðinni og veita vegleg 
verðalun fyrir. Nefndarmenn tóku vel 
í erindið og völdu nefndarmenn fjögur 
hús og boðuðu sigurvegara á bæjar-
skrifstofu og veittu glæsileg verðlaun 
í fyrra. 

Þar sem sérstaklega vel tókst til í 
fyrra verður sami háttur hafður á í ár, 
nema að afhenda á verðlaunin á stóra 

sviðinu út á Garðskaga á laugardaginn. 
Velur nefndin eitt hús í hverju hverfi, 

en bænum er skipt í fjögur hverfi og fá 
íbúar glæsilegt mósaík skreytt fjöru-
grjót sem viðurkenningu. 

Ekki ætti að vera óvissa um hvaða 
lit skal skreyta húsin í, þar sem upp-
lýsingum um litaskiptingu hverfa var 
dreift í hús í Garðinum með dagskrá 
Sólseturshátíðar. 

Grjótin eru hrein listasmíð sem lista-
maðurinn Ásta Óskarsdóttir hefur gert. 

(Heimasíða Garðs)

Hress harðfisksali
Sigurjón Kristinsson í Garði hefur 

all lengi selt harðfisk. Hann á 
marga fasta viðskiptavini enda 

er harðfiskurinn sem hann er að selja 

einstaklega góður. Sigurjón selur 
fiskinn heima hjá sér en var mættur 
á Sólseturshátíðina til að selja hress 
að vanda. 

Blóm og dekk á Hafnargötu

Nýtískuleg er blómaskreytingin í hjólbörðunum sem nú prýða Hafnar-
götuna í Keflavík.
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Ársverð-
bólgan 
mældist 
1,6%
Hagstofan birti í morgun júnímæl-

ingu vísitölu neysluverðs (VNV). 
Vísitalan hækkaði um 0,18% milli 
mánaða og mælist 12 mánaða verð-
bólga nú 1,6% í samanburði við 1,7% 
í maí. Vísitala neysluverðs án húsnæðis 
hækkaði um 0,10% milli mánaða. Síð-
ustu tólf mánuði er vísitalan án hús-
næðis hins vegar óbreytt. 

Ekki háð mati á umhverfisáhrifum
Á fundi umhverfis og 

skipulagsnefndar Voga voru 
framkvæmdir við sjóvarnir á 

Vatnsleysuströnd ræddar. Við Breiða-
gerðisvík og norðan Marargötu. 

Bréf Skipulagsstofnunar dags. 25. 
maí 2016 þar sem óskað er umsagnar 
sveitarfélagsins um hvort og á hvaða 
forsendum ofangreind framkvæmd 

skuli háð mati á umhverfisáhrifum. 
Umsögn umhverfis- og skipulags-

nefndar: 
Talsverður hluti strandarinnar er í 
flóðahættu vegna landbrots, land-
sigs og hækkandi sjávarstöðu. Gerð 
sjóvarnargarða á umræddum stöðum 
samrýmist og stuðlar að stefnu aðal-
skipulags um að allir íbúar sveitar-

félagsins búi við góð búsetuskilyrði 
í fallegu og öruggu umhverfi þ.m.t. 
vegna náttúruvár. 

Nefndin telur að framkvæmdin 
skuli ekki háð mati á umhverfis-
áhrifum en sé háð framkvæmdaleyfi. 
Nefndin telur að nægileg grein sé 
gerð fyrir framkvæmdinni í gögnum 
málsins. 

Hvað
segja ESB
flokkarnir?
Nú eru Bretar á leiðinni úr ESB. 

Hugsanlega fylgja fleiri þjóðir á 
eftir. Fróðlegt verður að fylgjast með 
máflutningi systurflokkanna hér á ís-
landi sem hafa séð lausn allra okkar 
mála vera að ganga í ESB. Ætlar Sam-
fylkinginn áfram að hafa það sem sitt 
helsta baráttumál? Ætlar Björt framtíð 
að setja inngönguna á oddinn? Við-
reisn nýi flokkurinn varð til með það 
sem helsta markmið að sækja um inn-

göngu í ESB. Getur það virkilega verið 
að þessir flokkar vilji áfram halda bar-
áttunni áfram og leiða okkur inn í ESB. 
Kjósendur á Íslandi þurfa að senda skýr 
skilaboð í hausningunum í haust að 
þeir vilji það ekki.

Snjó kall inn skrif ar: 

Sýning á Íslensku 
teiknibókinni í Hörpu 
Íslenska teiknibókin er handrit í 

vörslu Stofnunar Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum í Reykja-

vík. Teiknibókin er einstæð meðal ís-
lenskra miðaldahandrita og ein af fáum 
fyrirmyndabókum sem varðveist hafa 
í Vestur-Evrópu. Bókin er því ómet-
anlegur menningararfur á heimsvísu. 

Fyrirmyndabækur að teikningum 
voru listamönnum miðalda ómet-
anlegar, jafnmikilvægar og litir eða 
penslar. Teikningarnar voru fyrir-
myndir fyrir hvers kyns listsköpun, 
sér í lagi af trúarlegum toga. Myndir 
í handritinu varpa einstöku ljósi á 
kristnar táknmyndir á miðöldum sem 

og íslenskan lista- og menningararf en 
þær voru unnar af fjórum óþekktum 
listamönnum á tímabilinu 1330–1500 
og tók innihaldið breytingum eftir því 
sem á leið. 

Sýning á öllum fyrirmyndum bókar-
innar með útskýringum auk eftirgerða 
á skinn af nokkrum blöðum handrits-
ins verður opnuð í Flóa á fyrstu hæð 
Hörpu föstudaginn 1. júlí og stendur 
til 15. ágúst. Sýningin er á ensku og 
höfðar því ekki síst til ferðamanna. 
Sýningarstjóri er Guðbjörg Krist-
jánsdóttir listfræðingur sem hefur 
rannsakað Íslensku teiknibókina um 
áratuga skeið. 

Garður leggur til hlutafé
Á fundi Bæjarráðs Garðs var Sam-

þykkt samhljóða að sveitarfélagið 
leggi til hlutafé í Garðskaga ehf. , í þeim 
tilgangi að sveitarfélagið hafi aðkomu 
að rekstri og stjórnun félagsins. Vísað 
er til samkomulags sveitarfélagsins 
við Garðskaga ehf. frá janúar 2016 og 
þess að með eignaraðild að félaginu 

hafi sveitarfélagið aðstöðu til að gæta 
hagsmuna sinna varðandi byggðasafn,  
eignir sveitarfélagsins og umhverfi á 
Garðskaga. 

Samþykkt að fela bæjarstjóra að 
ganga til samninga við Garðskaga 
ehf. um aðkomu sveitarfélagsins að 
félaginu.

Jónssmessuganga í 
rigningu og roki 
Það hefur oft verið betur mætt í 

Jónsmessugöngu Grindavíkur-
bæjar og Bláa Lónsins en þetta 

árið. Margir samverkandi þættir gerðu 
það að verkum að heldur fámennt var 
í göngunni í ár en vissulega góðmennt. 
Veðurspáin var ekki góð, og þá voru 
bæði forsetakosningar í fullum gangi 
sem og stórleikur á Evrópumótinu í 
knattspyrnu. Allt í allt taldist skipu-
leggjendum til að um 50 manns hafi 
lagt leið sína upp á Þorbjörn þetta kvöld. 

Þeir sem lögðu á fjallið voru þó 
ekki sviknir af upplifuninni. Ingó 
veðurguð mætti og spilaði og söng 
eins og algjör fagmaður og hélt uppi 
góðri stemmingu. Þegar hann hafði 
spilað í um 45 mínútur hafði bætt 
enn meira í vindinn og úrkomu 
svo að hópurinn hélt áfram göngu 
og voru menn fegnir því að komast 
ofan í heitt og notalegt lónið eftir 
hressandi göngu. 

(Heimasíða Grindavæikur)



Franskir dagar
á Fáskrúðs�rði 21.- 24. júlí

Takið dagana frá!

LVF
FJARÐABYGGÐ

Fjarðabyggðar 
hafnirAusturlandi

Sýningar
Vínylplötukvöld
Kenderíisganga að kvöldlagi
Pétanque
Björgvin Franz
Persónur úr Latabæ
Brekkusöngur með Eiríki Hafdal
Hátíðardagskrá á sviði
Bergþór og Diddú
Leiktæki frá Hopp.is
BLIND tónleikar
Leikhópurinn Lotta
Dansleikur með Rokkabillýbandinu og Eyþóri Inga
Varðeldur
Flugeldasýning
Tónleikar með Jóni Hilmari og gestum
Tour de Fáskrúðsfjörður
Dorgveiði
- og margt, margt fleira.

Verið velkomin

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.



N O R Ð U R L A N D

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

gladheimar@simnet.is - larus@krakur.is
gladheimar.is 

„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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Frá kr.
88.995

COSTA DEL SOL

21. júlí í 11 nætur

Netverð á mann frá kr. 88.995 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 114.095 m.v. 
2 fullorðna í stúdíó.

Aguamarina 
Aparthotel
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Allt að
45.000 kr.
afsláttur á mann
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Tómas Tómasson
Tómas Tómasson fæddist á 

Járngerðarstöðum í Grinda-
vík 7. júlí 1924. Hann lést árið 

2008. Tómas lauk stúdentsprófi frá 
MA árið 1943. Cand. juris frá HÍ árið 
1950 og Hdl 1951. Tómas stundaði 
lögfræðistörf á Akureyri frá 1950 til 
1951 auk þess að vera jafnframt rit-
stjóri Íslendings. Hann starfaði sem 
fulltrúi hjá Bæjarfógetaembættinu í 
Keflavík frá 1954 til 1961 en frá þeim 
tíma og fram til þess að hann tók við 
starfi sparisjóðsstjóra við Sparisjóðinn 
í Keflavík árið 1974 rak hann eigin 
lögfræðiskrifstofu og fasteignasölu í 
Keflavík.

Tómas vann alla tíð ötullega að fé-
lagsmálum. Hann var formaður Stúd-
entaráðs HÍ frá 1947 til 1948. Hann 
var einn af stofnendum Lionsklúbbs 
Keflavíkur og fyrsti formaður klúbbs-
ins. Hann var umdæmisstjóri Lions-
hreyfingarinnar á Íslandi frá 1960 til 
1961. Hann var einnig einn af stofn-
endum Oddfellowstúku í Keflavík árið 
1976 og fyrsti yfirmeistari hennar auk 
þess að vera í yfirstjórn reglunnar á 
Íslandi.

Tómas var ætíð mikill áhugamaður 
um sveitarstjórnarmálefni og sterkur 
talsmaður sameiningar minni sveitar-
félaga í stærri einingar. Hann var bæj-
arfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í 
Keflavík frá 1954 til 1962 og síðan frá 
1970 til 1986. Hann var varaforseti 
bæjarstjórnar frá 1954 til 1962 en for-
seti bæjarstjórnar frá 1970 til 1986. 
Hann var formaður bæjarráðs frá 1954 
til 1962. Hann lagði hönd á plóg til 
margra góðra verka í sínum heimabæ.

Tómas sat í margvíslegum nefndum 
og stjórnum á vegum Keflavíkur-
bæjar og í samstarfi sveitarfélaga á 
Suðurnesjum. Hann var í miðstjórn 
Sjálfstæðisflokksins frá 1975 til 1979. 
Árið 1978 var hann kosinn af Alþingi 
til setu í stjórnarskrárnefnd.

Í minningargreinum segir m.a. 
„Hann var óumdeildur leiðtogi sjálf-
stæðismanna í Keflavík um árabil og 
forseti bæjarstjórnar þar í 16 ár. Það 
óvenjulega við Tómas í pólitíkinni 
var sú bjargfasta lífsskoðun hans að 
vinna samfélaginu gagn, ekki til eigin 
frama. Að hygla sér eða mylja undir 
sína var ekki hans stíll. Hann hafnaði 
öruggu þingsæti, vildi heldur nota 
hæfileika sína heima í héraði. Hann 
var talsmaður sameiningar sveitar-
félaga vegna þess að það var skyn-
samlegt, hagkvæmt og mundi styrkja 
nærþjónustu á svæðinu. Hann lét sig 
menntamál varða, var einn öflugasti 
frumkvöðull að stofnun Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja og að þangað yrði 
ráðinn hæfasti stjórnandi. Skipti þá 
ekki máli þó sá hinn sami kæmi úr 
röðum hörðustu andstæðinga í pólitík. 
Slíkt var aukaatriði.

Af mikilli framsýni var hann 
hvatamaður að stofnun Hitaveitu 
Suðurnesja, fyrirtækis í þágu samfé-
lagsins. Þá skipti máli að öll sveitar-
félögin á Suðurnesjum væru með í 
för, trúr hugsun sinni um sameigin-
lega hagsmuni. Sem sparisjóðsstjóri 
í Keflavík var honum umhugað um 
stöðu sparisjóðanna og uppruna-
legt hlutverk þeirra í þágu íbúanna 
og honum stóð viss stuggur af þeirri 
nútímaþróun bankamála sem hann 
efaðist um að væri hagsmunum 

fólksins til góðs. Hann var sjálfstæð-
ismaður af gamla skólanum, stétt 
með stétt. Frjálshyggjan átti ekki upp 
á pallborðið, þótt hann verði alltaf 
sinn flokk, prinsippfastur, hvað sem 
á gekk“.

„Hans verður minnst sem eins af 
frumkvöðlunum til að skapa hér öfl-
ugt samfélag þar sem manngildið er 
í öndvegi. Hann var baráttumaður 
fyrir sameiningu sveitarfélaga á 
Suðurnesjum og taldi hana grund-
völl fyrir enn frekari framþróun og 
velgengni. Það er okkar að halda í 
heiðri hvatningu hans um samstöðu, 
skynsemi og jákvæðni. Það er okkar 
að byggja á þeim grunni sem hann 
hefur lagt“.

„Tómas kom víða við í starfi, fé-
lagslífi, bæjarmálum og alls staðar 
var hann kallaður til forystu, enda var 
hann mjög vel af Guði gerður, skarp-
greindur, vel lesinn og menntaður, 
hafði ákveðnar skoðanir í flestum 
málum og fylgdi þeim eftir. Mér er 
hann einkum minnisstæður fyrir frá-
bærar tækifærisræður, hugvekjur og 
hvatningarorð, sem hann átti svo létt 
með að hrífa áheyrendur með, hvort 
sem var á félagsfundum, samkomum 
eða á fundum Sparisjóðsins í Keflavík, 
ekki síst eftir að hann lauk störfum 
hjá honum“.

„Heilsteyptur, glæsimenni með áru 
sem stafaði til allra átta. Tómas Tóm-
asson er einn af samferðamönnunum 
sem aldrei gleymast, ekki vegna veðra-
brigða hans, heldur vegna einstaklega 
góðrar nærveru. Það var alveg sama 
hvar og hvenær maður hitti Tómas, 
það voru alltaf hlunnindi að hitta 
hann. Jafnlyndi hans, gott skap, hlýja 
og góð ráð voru hans aðalsmerki. Um 
langt árabil lagði hann snarpa hönd 
á plóginn í Keflavík, sem sparisjóðs-
stjóri, forseti bæjarstjórnar, frum-
kvöðull félagsstarfs á Suðurnesjum, 
Oddfellowfélagi, Lionsmaður og 
hvarvetna þar sem hann kom við sögu 
skilaði það árangri og sjálfstæðismenn 
eru þakklátir honum fyrir óeigingjarnt 
og metnaðarfullt starf í áranna rás“.

„Tómas Tómasson var oddviti sjálf-
stæðismanna í Keflavík í 16 ár. Frá 
sjónarhóli okkar sjálfstæðismanna var 
hann miklu meira en það. Tómas var 
einn af burðarásum Sjálfstæðisflokks-
ins á svæðinu í áratugi og til hans mátti 
ávallt leita“. 

Hann var umdæmisstjóri Lions-
hreyfingarinnar á Íslandi frá 1960 til 
1961. Hann var einnig einn af stofn-
endum Oddfellowstúku í Keflavík 
árið 1976 og fyrsti yfirmeistari hennar 
auk þess að vera í yfirstjórn reglunnar 
á Íslandi.

Tómas var ætíð mikill áhugamaður 
um sveitarstjórnarmálefni og sterkur 
talsmaður sameiningar minni sveitar-
félaga í stærri einingar. Hann var bæj-
arfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í 
Keflavík frá 1954 til 1962 og síðan 
frá 1970 til 1986. Hann var varafor-
seti bæjarstjórnar frá 1954 til 1962 
en forseti bæjarstjórnar frá 1970 til 
1986. Hann var formaður bæjarráðs 
frá 1954 til 1962. Hann lagði hönd á 
plóg til margra góðra verka í sínum 
heimabæ.

Tómas sat í margvíslegum nefndum 
og stjórnum á vegum Keflavíkur-
bæjar og í samstarfi sveitarfélaga á 

Suðurnesjum. Hann var í miðstjórn 
Sjálfstæðisflokksins frá 1975 til 1979. 
Árið 1978 var hann kosinn af Alþingi 
til setu í stjórnarskrárnefnd.

Í minningargreinum segir m.a. 
„Hann var óumdeildur leiðtogi sjálf-
stæðismanna í Keflavík um árabil og 
forseti bæjarstjórnar þar í 16 ár. Það 
óvenjulega við Tómas í pólitíkinni 
var sú bjargfasta lífsskoðun hans að 
vinna samfélaginu gagn, ekki til eigin 
frama. Að hygla sér eða mylja undir 
sína var ekki hans stíll. Hann hafnaði 
öruggu þingsæti, vildi heldur nota 
hæfileika sína heima í héraði. Hann 
var talsmaður sameiningar sveitar-
félaga vegna þess að það var skyn-
samlegt, hagkvæmt og mundi styrkja 
nærþjónustu á svæðinu. Hann lét sig 
menntamál varða, var einn öflugasti 
frumkvöðull að stofnun Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja og að þangað yrði 
ráðinn hæfasti stjórnandi. Skipti þá 
ekki máli þó sá hinn sami kæmi úr 
röðum hörðustu andstæðinga í póli-
tík. Slíkt var aukaatriði.

Af mikilli framsýni var hann 
hvatamaður að stofnun Hitaveitu 
Suðurnesja, fyrirtækis í þágu samfé-
lagsins. Þá skipti máli að öll sveitar-
félögin á Suðurnesjum væru með í 
för, trúr hugsun sinni um sameigin-
lega hagsmuni. Sem sparisjóðsstjóri 
í Keflavík var honum umhugað um 
stöðu sparisjóðanna og uppruna-
legt hlutverk þeirra í þágu íbúanna 
og honum stóð viss stuggur af þeirri 
nútímaþróun bankamála sem hann 
efaðist um að væri hagsmunum 
fólksins til góðs. Hann var sjálfstæð-
ismaður af gamla skólanum, stétt 
með stétt. Frjálshyggjan átti ekki upp 
á pallborðið, þótt hann verði alltaf 
sinn flokk, prinsippfastur, hvað sem 
á gekk“.

„Hans verður minnst sem eins af 
frumkvöðlunum til að skapa hér öfl-
ugt samfélag þar sem manngildið er 
í öndvegi. Hann var baráttumaður 
fyrir sameiningu sveitarfélaga á 
Suðurnesjum og taldi hana grund-
völl fyrir enn frekari framþróun og 
velgengni. Það er okkar að halda í 
heiðri hvatningu hans um samstöðu, 
skynsemi og jákvæðni. Það er okkar 
að byggja á þeim grunni sem hann 
hefur lagt“.

„Tómas kom víða við í starfi, fé-
lagslífi, bæjarmálum og alls staðar 
var hann kallaður til forystu, enda 
var hann mjög vel af Guði gerður, 
skarpgreindur, vel lesinn og mennt-
aður, hafði ákveðnar skoðanir í 
flestum málum og fylgdi þeim eftir. 
Mér er hann einkum minnisstæður 
fyrir frábærar tækifærisræður, hug-
vekjur og hvatningarorð, sem hann 

Merkir Suðurnesjamenn

Framhald á næstu síðu
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KÆLDU ÞIG UPP & NIÐUR  Jóker er seiðandi og ljúffengur jarðarberjapinni frá Kjörís, 
með salmíakfyllingu og hjúpaður sterkri lakkrísdýfu.



heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

14 7.  júlí  2016

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

Íslendingum fjölgar
Íslendingum mun fjölga um þriðj-

ung næstu hálfu öldina sam-
kvæmt nýrri mannfjöldaspá sem 

Hag-stofa Íslands hefur birt. Miðspá 
stofnunarinnar gerir ráð fyrir að Ís-
lendingar verði orðnir 442 þúsund alls 
árið 2065, en þeir voru 332 þúsund í 
byrjun þessa árs. Háspá Hagstofunnar 
segir að íbúarnir verði orðnir 523 þús-
und í lok spátímabilsins en lágspáin 

gerir ráð fyrir að þeir verði 369 þús-
und, og fjölgi þar með einungis um 
37 þúsund á tímabilinu. 
• Hlutfall 65 ára og eldri fer yfir 20% 

af heildarmannfjölda árið 2035 og 
yfir 25% árið 2061. 

• Frá árinu 2049 verða þeir sem eru 
65 ára eða eldri í fyrsta sinni fjöl-
mennari en þeir sem eru yngri en 
tvítugir. 

WOW air til New York
WOW air hóf sölu á flug sætum 

til New York í morgun. Flogið 
verður alla daga, allan ársins hring. Þá 
mun áætlunarflugið hefjast þann 25. 
nóvember næstkomandi. 

Í tilkynningu frá WOW air segir 
að flogið verði til Newark flugvallar í 

nýjum Airbus þotum félagsins. Brott-
farartími vélanna eru Íslendingum 
hagstæðar, en klukkan 15:15 verður 
ávalt farið í loftið. Þá munu íslendingar 
geta nýtt daginn betur í borginni og 
jafnframt aukast tengimöguleikarnir 
við aðrar flugleiðir. 

Vogar:

Nóg að gera hjá 
Vinnuskólanum 
í sumar

Duglegir og flottir nemendur Vinnuskólans eru að gera fínt í kringum bæj-
arskrifstofuna við Iðndal 2. 

átti svo létt með að hrífa áheyrendur 
með, hvort sem var á félagsfundum, 
samkomum eða á fundum Spari-
sjóðsins í Keflavík, ekki síst eftir að 
hann lauk störfum hjá honum“.

„Heilsteyptur, glæsimenni með 
áru sem stafaði til allra átta. Tómas 
Tómasson er einn af samferða-
mönnunum sem aldrei gleymast, 
ekki vegna veðrabrigða hans, heldur 
vegna einstaklega góðrar nærveru. 
Það var alveg sama hvar og hvenær 
maður hitti Tómas, það voru alltaf 
hlunnindi að hitta hann. Jafnlyndi 
hans, gott skap, hlýja og góð ráð voru 
hans aðalsmerki. Um langt árabil 

lagði hann snarpa hönd á plóginn 
í Keflavík, sem sparisjóðsstjóri, 
forseti bæjarstjórnar, frumkvöðull 
félagsstarfs á Suðurnesjum, Oddfell-
owfélagi, Lionsmaður og hvarvetna 
þar sem hann kom við sögu skilaði 
það árangri og sjálfstæðismenn eru 
þakklátir honum fyrir óeigingjarnt 
og metnaðarfullt starf í áranna rás“.

„Tómas Tómasson var oddviti 
sjálfstæðismanna í Keflavík í 16 
ár. Frá sjónarhóli okkar sjálfstæð-
ismanna var hann miklu meira en 
það. Tómas var einn af burðarásum 
Sjálfstæðisflokksins á svæðinu í ára-
tugi og til hans mátti ávallt leita“. 

Oddný brást
Í viðtali í Fréttablaðinu segir Ingibjörg 

Sólrún fyrrverandi formaður Sam-
fylkingarinnar um núverandi formann 
Oddnýju G. Harðardóttur. 

Ingibjörg Sólrún er enn skráð í Sam-
fylkinguna en segist ekki geta stutt for-
manninn. 

„Það segir sig sjálft, ég get ekki stutt 
Oddnýju. Hún er sjálfsagt vænsta kona 
en ég get ekki stutt hana því mér fannst 
hún bregðast. Mér fannst hún sýna 
dómgreindarbrest í Landsdómsmál-
inu sem nefndarmaður. Ég veit ekki 
hvernig það gerðist að hún gerði þetta, 
hvernig hún komst að þessari niður-
stöðu, ég hef aldrei getað skilið það“. 

Ofan við 
landsmeðaltal
Á fundi Skólanefndar Garðs var 

greint frá árangri nemenda 
Gerðaskóla 2015-2016 í samræmdum 
könnunum 

Skólastjóri fór yfir niðurstöður 
samræmdra prófa. Helstu niðurstöður 
eru þær að Gerðaskóli var fyrir ofan 
landsmeðaltal í 5 af 7 prófum.

Snyrt og bílhræ fjarlægð
Bæjarráð Garðs hefur samþykk sam-

hljóða tillögu Umhverfisnefndar 
um að send verði út áminningarbréf/
hvatningarbréf til íbúa vegna umhirðu 
lóða og umhverfis við heimili, í þeim 

tilgangi að hvetja til að snyrt verði í 
kringum hús og bílhræ fjarlægð.  Sam-
þykkt samhljóða að fela Umhverfis-, 
skipulags-og byggingarsviði að koma 
málinu í framkvæmd hið fyrsta.

Stór 
Ljósanæturfáni
„Bæjarráð Reykjanesbæjar sam-

þykkir tillögu menningarfulltrúa 
um að einn liður í setningarathöfn 
Ljósanætur með leik- og grunn-
skólabörnum bæjarins á fimmtudeg-
inum verði með þeim hætti að stór 
Ljósanæturfáni verði dreginn að húni 
á fánastönginni í skrúðgarðinum og 
látinn hanga út hátíðina. Ljósanótt er 
bæjarhátíð Reykjanesbæjar og við hæfi 
að tengja hátíðina við helsta hátíðar-
tákn Reykjanesbæjar; fánastöngina í 
skrúðgarðinum“. 

Eins og fram hefur komið áður 
verður engum blöðrum sleppt við 
setninguna. 

Eitt helsta kennileiti New York borgar er frelsisstyttan.  Mynd: Getty
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



25% afsláttur 
af öllum          vörum í nokkra daga

TILBOÐSDAGAR

Ofnar
Háfar

Kæliskápar

Helluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar

Opnunartími: virka daga kl. 10-18 Og lOkaÐ laugardaga í Sumar

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjaneSbæ · Sími 421-1535
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði


