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

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

Málefni eldri borgara verður eitt 
af höfuðmálunum í kosninga-
baráttunni framundan. Eldri 

borgarar eru mjög ósáttir við að njóta 

ekki sömu leiðréttinga á launum eins og 
aðrir í þjóðfélaginu.Eldri borgarar héldu 
baráttufund nýlega á Austurvelli. Þann 
28 september verður fundur í Háskólabíó 

með forystumönnum stjórnmálaflokk-
anna. Röðin er komin að því að bæta kjör 
eldri borgarar.

Röðin er komin að okkur
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál
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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? 

Hin svokallaða vinstri velferðarstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna 
sem var við völd á síðasta kjörtímabili fór illa með eldri borgara 
landsins. Ráðist var af mikilli hörku á kjör eldri borgara og skorið 

niður og áfram skorið niður,þannig að kjör eldri borgara voru almennt mun 
verri en annarra hópa í þjóðfélaginu. Til vioðbótar alls konar skerðingum 
voru skattar hækkaðir verulega og nýir búnir til.Auðvitað viðurkenna allir 
að ýmislegt þurfti að gera eftir efnahagshrunið til að ná landinu aftur upp. 
En forgangröðun vinstri stjórnarinnar var kolvitlaus. Eldri borgarar voru 
ekki sá hópur sem gat tekið á sig alla þessa skerðingu.

Nú hefur staða efhagsmála gjörbreyst til hins betra. Ríkisstjórn Fram-
sóknar og Sjálfstæðisflokks hefur náð góðum tökum á stjórn efnhagsmála og 
ríkissjóður er rekinn með afgangi. Það eru nú möguleikar til að snúa vörn í 
sókn og bæta edri borgurum þá skerðingu sem þeir urðu fyrir.Þessir flokkar 
lofuðu að afnema allar skerðingar. Það hefur verið gert að hluta til,en vantar 
mikiðm uppá að kjör eldri borgara hafi verioð leiðrétt að fullu. 

Stjórnmálamenn verða að hlusta á baráttu eldri borgara fyrir bættum 
kjörum. Það gengur ekki að stór hópur eldri borgara nái ekki lágmarkslaunum 
og geti þar af leiðandi ekki lifað sómasamlegu lífi.

Margir sem fara á eftirlaun vakna upp við það að greiðslur úr lífeyrissjóði 
eru það lágar að fólk er ekkert betur sett en þeir sem aldrei hafa greitt í 
lífyerissjóð. 

Það þarf að verða mikil breyting á stefnu,viðhörfum og aðgerðum til að 
rétta hlut eldri borgara.

Það hlýtur að eiga að líta þannig á málin að greiðslur í lífeyrissjóð er 
sparnaður sem á að koma til góða við starfslok. Almannatryggingakerfið á 
að greiða öllum lífeyri án tillits til eignar í lífeyrissjóði.Það er hrein eigna-
upptaka að skerða greiðslur til þeirra sem hafa í gegnum árin lagt hluta launa 
sinna í lífeyrissjóð.

Maki sem hefur þurft í gegnum árin að vinna minna starfshlutfall eða taka 
sér tímbundið frí til að sinna uppeldi barna og verið heimavinnandi missir 
þar með hluta réttar síns úr lífeyrissjóði. Greiðslur frá Almannartryggingum 
taka ekki tillit til þess..

Það er kominn tími til að stjórnmálamenn vakni og rétti hlut eldri borgara 
landsins. Það gengur hreinlega ekki að refsa fólki fyrir að hafa áratugum 
saman safnað í lífeyrissjóð.

Ef eldri borgari á þokkalegan lífeyrissjóð og þarf að fara á hjúkrunarheimili 
tekur ríkið lífeyrissjóðsgreiðslurnar til sín nánast að fullu. Sá sem aldrei hefur 
greitt í lífeyrissjóð fær að fullu greitt úr ríkissjóði.

Staða ríkissjóðs er sterk.Málstaður eldri borgara er sterkur. Það sjá allir 
að það er ósanngjarnt að láta eldri borgara sitja eftir.Það hlýtur að vera rétt-
lætismál að eldri borgara fá ekki lakari kjör en launþegar. Það gengur ekki 
að eldri borgarar fái ekki að halda sínum lífeyrissparnaði fyrir sig.

Launþegar hafa á síðustu mánuðum margir hverjir fengið ágæti launahækk-
anir. Kaupmáttur hefur aukist mikið. Margir launþegar fengu afturvirkni á 
sínar launabreytingar. Topp embættismenn fengu margra mánaða afturvirkni 
ennfremur þingmennog ráðherrar.Ekki kom til greina af hálfu ráðamanna 
að eldri borgarar landsins fengju afturvirkni á sín kjör.Er þetta réttlæti?

Alþingiskosningar eru eftir rúman mánuð. Nú þýðir ekkert að leggja á 
borðið óraunhæfar tillögur og yfirboð. Við þurfum að fá raunhæfar tillögur 
um hvernig bæta á kjörin. Aðgerða er þörf strax.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Á að refsa 
fólki fyrir 
að spara?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 29. september næsta blað

Góð áhrif 
á bæjarfulltrúa
Magnús bæjarstjóri í Garði segir 

m.a. í síðasta Molapistli sínum 
„Góður andi er í bæjarstjórninni og má 
segja að bæjarstjórnin komi vel undan 
sumri, enda hefur veðurblíða verið með 
eindæmum í sumar“. Gott að veðurfarið 
í Garði hefur þessi góðu áhrif á bæjar-
fulltrúana. Vonandi verður mildur vetur 
þannig að góði andinn haldist í þeim.

Góðir 
Íslendingar!
Píratar kynna til sögunnar samstarf 

við Karolinafund vegna fjármögn-
unar kosningabaráttu flokksins fyrir 
komandi Alþingiskosningar!

Frá því um áramót hafa Píratar 
mælst einn stærsti stjórnmálaflokkur 
landsins og málefni Pírata njóta góðs 
hjómgrunns hjá stórum hluta þjóðar-
innar. Í dag fór fram stefnumótun-
arfundur efstu fimm frambjóðenda 
á listum Pírata og á sama tíma var 
fjáröflun fyrir kosningasjóð hleypt af 
stokkunum.

Um sögulegan atburð er að ræða en 
aldrei áður hefur stjórnmálaflokkur 
á Íslandi freistað þess að fjármagna 
kosningabaráttu sína á þennan hátt. 
Píratar ákváðu að velja þessa leið þar 
sem að flokkurinn vill sækja styrk sinn 
til þjóðarinnar og vera óháður sérhags-
munaöflum, nú sem endranær. 

Við óskum því eftir stuðningi 
þjóðarinnar til þess að fjármagna 
kosningabaráttu okkar til þess að við 
getum komið skilaboðum okkar skýrt 
á framfæri og breytt samfélaginu okkar 
til hins betra

Hér er hlekkurinn að söfnuninni: 
piratar.karolinafund.com 

Stuðningur 
við barna-
fjölskyldur
Erindi Velferðarvaktarinnar dags. 9. 

ágúst 2016, var tekið fyrir á fundi 
bæjarstjórnar Voga ásamt minnis-
blaði frá Sambandi íslenskra sveitar-
félaga, dags. 3. maí 2016 (ábending til 
skólanefnda). Velferðarvaktin hvetur 
sveitarstjórnir, skólanefndir, skóla-
skrifstofur og skólastjóra til að leggja 
kostnaðarþátttöku foreldra vegna rit-
fangakaupa barna af eða halda henni 
í lágmarki. 

Sveitarfélagið Vogar hefur allt frá 
árinu 2006 boðið grunnskólanem-
endum sveitarfélagsins upp á gjald-
frjálsar skólamáltíðir, að frumkvæði 
E-listans. Fulltrúar E og L lista í bæj-
arstjórn Sveitarfélagsins Voga hvetja 
Velferðarvaktina til að benda sveitar-
félögum landsins á þennan möguleika 
í stuðningi við barnafjölskyldur. 

Sveitarfélagið leggi út 
fyrir kostnaði
Kostnaður vegna námsgagna í 

grunnskóla hefur verið til umræðu 
hjá bæjaryfirvöldum í Grindavík.

Nökkvi Már Jónsson sviðsstjóri fé-
lagsþjónustu- og fræðslusviðs kom á 
fundinn og fylgdi málinu eftir.

Fræðslunefnd leggur til við bæjarráð 
að skoða möguleika á að verða við til-
mælum um frían grunnskóla þannig að 

sveitarfélagið leggi út fyrir kostnaði við 
ritföng og önnur gögn fyrir nemendur 
og stuðli þannig að enn meiri jöfnuði 
meðal nemenda í Grindavík. Með hag-
stæðum innkaupum og samnýtingu má 
minnka heildarkostnað við kaupin þegar 
upp er staðið.

Bæjarráð vísar málinu til fjárhagsá-
ætlunargerðar fyrir skólaárið 2017-2018.

Útskriftarnemendur 
FSS gróðursetja
Á dögunum fór hópur útskriftarnem-

enda í hina hefðbundnu gróður-
setningu ásamt nokkrum kennurum.

Að venju var góð stemning í hópnum 
sem var nokkuð fjölmennur að þessu 
sinni.  Ekki skemmdi veðrið fyrir en það 
bauð upp á einmuna blíðu fyrir hópinn.  
Farið var að Rósaselsvötnum fyrir ofan 
Keflavík en þar á skólinn skika þar sem 
útskriftarhópar gróðursetja plöntur til 
minningar um veru sína í skólanum.

Svæðinu sem um ræðir fékk skólinn 
á sínum tíma úthlutað hjá Skógræktar-
félagi Suðurnesja. Þeir nemendur sem 
útskrifast frá skólanum gróðursetja þar 
plöntur tvisvar á ári; nemendur sem út-
skrifast á haustönn fara í upphafi haust-
annar en hópar sem útskrifast að vori 
gróðursetja þá. Þetta hefur verið gert í 
þó nokkur ár og er búið að gróðursetja 
þó nokkuð af plöntum sem eiga vonandi 
eftir að vaxa þar og dafna.

Aparólan vígð
Nýlega  var stórviðburður á lóð 

Gerðaskóla, en þá fór fram vígsla 
á aparólunni sem var sett upp á skóla-
lóðinni í sumar. Nemendur og starfs-
fólk skólans fjölmenntu út á svæðið í 
góða veðrinu og tóku þátt í hátíðar-
höldunum. Ungmennaráð Garðs beitti 
sér fyrir því gagnvart bæjarstjórn að 
aparóla væri sett upp á skólalóðinni og 
nú hefur barátta þeirra skilað árangri. 
Það var því við hæfi að Halldór Gísli 
Ólafsson formaður Ungmennaráðs 
færi fyrstu ferðina, það gerði hann 
við mikil fagnaðarlæti viðstaddra. 
Myndir hér til hliðar  var tekin við 
þetta tækifæri.

Ánægja með Pílufélag 
Reykjanesbæjar 
Á síðasta fundi Íþrótta-og tóm-

stundráðs Reykjanesbæjar var 
bókað.Pílufélag Reykjanesbæjar hefur 
á undanförnum árum verið með aðstöðu 
að Hrannargötu 6 í Reykjanesbæ. Félagar 
í klúbbnum hafa unnið mikla sjálfboða 
vinnu og lagt eigið fé í framkvæmdir til 
að húsnæðið hafi nýst sem skyldi.  Fé-
laginu barst til eyrna fyrir skemmstu að 

búið væri að selja aðstöðuna. Pílufélagið 
hefur tekið að sér að halda Íslandsmót 
unglinga í desember 2016 og er með 
öflugt íþróttastarf í gangi. 

Íþrótta-og tómstundaráð Reykjanes-
bæjar er afar ánægt með starfsemi Pílu-
félagsins og hvetur Pílufélagið að hefja 
viðræður við nýja eigendur að Hrannar-
götu 6. 

Fjölgar í Vogum
Þróun íbúafjöldans Íbúafjöldi 

sveitarfélagsins er nú 1.174. 
Í upphafi árs voru þeir 1.148, 

og hefur því fjölgað um 26, eða um 
2,3%. Svolitlar sveiflur hafa verið 
innan ársins, þannig að talsverð hreyf-
ing virðist vera á fólki. Sé litið lengra 
aftur í tímann má sjá að í upphafi 
árs 2015 var fjöldi íbúa 1.102, okkur 

hefur því fjölgað um 6,5% á tæpum 
tveimur árum. Íbúafjöldinn reis hæst 
árið 2008, þá bjuggu hér 1.231 manns. 
Samsetning íbúafjöldans er smátt og 
smátt að breytast, þótt við séum enn 
með hátt hlutfall barna á leikskóla- og 
grunnskólaaldri. Þessi aldurshópur er 
nú 23% íbúanna, en var 26% íbúanna 
árið 2008.
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Kaupa Icelandic 
Ibérica
Fyrirtæki í eigu Nesfisks, Jakob 

Valgeirs og Fisk-Seafood, 
Solo  seafood  ehf., hefur fest kaup 
á Icelandic Ibérica, sem var í eigu 
Framtakssjóðs Íslands. Fyrrgreindir 
framleiðendur hafa um árabil selt 
vörur til veitingastaða í Suður-Evrópu 
fyrir milligöngu Icelandic Ibérica, og 
er markmið kaupenda að efla sölu og 
markaðssetningu á íslenskum sjávar-
afurðum undir vörumerkinu, segir í 
fréttatilkynningu.

Selur félagið til meira en fjögur 
þúsund viðskiptavina í fimm löndum 
í Suður Evrópu, en það er einn helsti 
sölu- og dreifingaraðili á léttsöltuðum 
þorski frá Íslandi ásamt öðru frosnu 
sjávarfangi. Námu tekjur þess ríflega 
100 milljónum evra á síðasta ári en 
starfsmenn þess eru um 140.(sudurnes.
net greinir frá)

Íslenski byggingararfurinn er á 
sinn hátt merkilegur og er æski-
legt  að vernda sérstöðu hans eins 

og hægt er. Sjólyst er mikilvægur 
byggingarsögulegur minnissvarði í 
Sveitarfélaginu Garði en þess konar 
minnisvarðar eru þar ekki margir. 

Það er því ánægjulegt og til sóma 
að sjá og fylgjast með framkvæmdum 
við endurgerð Sjólystar. Sveitarfélagið 
Garður og Hollvinir Unu í Sjólyst hafa 
staðið saman að undirbúningi fram-
kvæmda sem hófust í byrjun ágúst. 
Daglega sjást þess merki að fram-
kvæmdum miðar í rétta átt. Það er 
þó alltaf þannig að þegar byrjað er á 
verkefni sem þessu leynist ýmislegt 
sem gera þarf og sást ekki endilega 
fyrir. Sem dæmi má nefna þurfti 
að rífa anddyrið og endurbyggja, 
veggir sjávarmegin voru mjög illa 
farnir og fleira mætti nefna. En gert 
verður það sem gera þarf og þegar 
framkvæmdum utan dyra er lokið er 
vonast til að hægt verði að hefja fram-
kvæmdir innan dyra. 

Það er ekki að undra þó nálægðin við 
hafið og þá krafta sem í því búa setji sitt 
mark á húsið eftir allan þennan tíma. 
Umhverfi þess við sjóinn og söguna 
sem það geymir væri áhugavert að 

kanna nánar. Við Sjólyst er einstaklega 
fallegur hlaðinn garður sem mun fá að 
njóta sín í framtíðinni. Falleg  stétt lögð 
stórum hellum liggur að vesturdyrum 
hússins. Þær fá einnig sitt hlutverk því 
þessar dyr verða opnaðar aftur. Handan 
hlaðna garðsins var uppsátur fyrir báta 
að því er sagt er, væri ekki úr vegi að 
vísa því svæði til Minjastofnunar til 
rannsókna enda eru þetta strandminjar 
sem vel eiga þar heima.

Hafist verður handa þegar fram-
kvæmdum utan dyra verður lokið að 
endurgera blómagarðurinn hennar 
Unu. Hann var fyrir utan stofuglugg-
ann og rifjað hefur verið upp hvaða 
blóm prýddu hann. Reynt verður af 
fremsta megni að hafa hann eins og 
hann var fyrr á tímum.

Aðalfundur Hollvinafélagsins 
verður haldinn laugardaginn 19. nóv-
ember í Samkomuhúsinu. Þá verður 
fimm ára afmæli félagsins minnst en 
það var stofnað á afmælisdegi Unu 
þan 18. nóvember 2011. Fundarboð 
verða send út þegar nær dregur. Við 
erum mörg sem stöndum að þessu 
félagi og vonast er til að sem flestir 
sjái sér fært að mæta.

Erna M. Sveinbjarnardóttir, 
formaður 

Heilsueflandi samfélag
Bæjarráð Reykjanesbæjar 

samþykkti á dögunum að 
Reykjanesbær taki þátt í verk-

efni Embættis landlæknis, Heilsuefl-
andi samfélag. Bæjarstjórn samþykkti 
bókun bæjarráðs á fundi sínum í gær. 
Heilsueflandi samfélag verður kynnt 
fyrir íbúum Reykjanesbæjar í heilsu- 
og forvarnarviku Reykjanesbæjar sem 
haldin verður 3. – 9. október nk.

Mjög gott starf hefur verið unnið í 
Reykjanesbæ á undanförnum árum í 
forvörnum og í að bæta heilsu íbúa, 
en alltaf má gera betur. Að því miðar 
verkefnið. Þannig hefur áfengis- og 
vímuefnaneysla meðal grunnskóla-
barna minnkað. Nýjustu niðurstöðu 
lýðheilsuvísa Embættis landlæknis sýna 

að ölvunardrykkja fullorðinna er lág og 
að íbúar í Reykjanesbæ og Suðurnesjum 
öllum séu hamingjusamir. Hamingjan 
er hér. Hins vegar þarf að minnka reyk-
ingar fullorðinna og bæta bæði andlega 
og líkamlega heilsu. Þó tölurnar séu 
tveggja til fjögurra ára gamlar og nýrra 
lýðheilsuvísa að vænta, er talin ástæða 
til að bregðast við þessum niðurstöðum.

Hvað er heilsueflandi samfélag?
Heilsueflandi samfélag miðar að því 

að þróa samfélagslegan ramma utan um 
markvissa og heildræna heilsueflingu 
allra aldurshópa. Í þeim tilgangi eru 
lagðir til grundvallar fjórir áhrifaþættir 
heilbrigðis sem unnið er með, þ.e. nær-
ing, hreyfing, geðrækt og lífsgæði.

Það er öllum til hagsbóta að huga 

að heilsunni. Heilsan er helsti áhrifa-
þáttur á lífsgæði okkar allra og margir 
hafa reynt að góð heilsa er ekki sjálf-
gefin. Að búa í heilsueflandi samfélagi 
er verkefni okkar allra, verkefni sem 
gefur okkur tækifæri til að huga betur 
að okkar eigin heilsu. Hjálpumst að, 
styðjum hvort annað og sýnum frum-
kvæði! Tökum nýtt skref, eilítið stærra 
en skrefið í gær. Möguleikarnir eru 
óþrjótandi. Oft skipta litlu skrefin sem 
við tökum svo miklu máli og er þá gott 
að eiga stuðninginn vísan.

Öllum sem vilja taka þátt í Heilsu- 
og forvarnarviku í Reykjanesbæ 3. – 
9. október nk. er bent á að tilkynna 
viðburð sinn á netfangið heilsuvika@
reykjanesbaer.is fyrir 23. september.

Páll leiðir lista Sjálfstæðismanna
Páll Magnússon sigraði með glæsi-

brag í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
um síðustu helgi. Páll mun því skipa 
oddvitasæti flokksins. Þinmennirnir 
Ásmundur Friðriksson og Vilhjálmur 
Árnason lentu í 2.og 3.sæti. Ragnheiður 

Elín Árnadóttir hlaut 4.sæti og Unnur 
Brá Konráðsdóttir lenti í 5.sæti.Þær falla 
úr 1.og 2.sæti listnas frá síðustu kosn-
ingum.

Sjálkfstæðisflokkurinn hefur nú 4 
þingmenn í kjördæminu.

Fréttapési Álfagerðis
Fréttapési Álfagerðis fyrir haustið 

2016 er kominn út og verður sendur 
heim til íbúa 60 ára og eldri í Vogum.

Í honum má sjá dagskrá fram að ára-
mótum o.fl.

Vakin er athygli á nýlegri upplýsinga-

síðu um félagsstarf eldri borgara, sem má 
finna á heimasíðu Voga, www.vogar.is. 

En þar má sjá hagnýtar upplýsingar 
um starfsemina í Álfagerði, almenna 
dagskrá og einnig hægt er að skoða 
Fréttapésa Álfagerðis o.fl.

Sjólyst í Garði, 
framkvæmdir og fleira

Áhersla á 
vönduð 
vinnubrögð
Haustið er tími fjárhagsáætlun-

argerðar. Fjárhagsáætlunin er 
þýðingarmikið stjórntæki í starfsemi 
sveitarfélagsins. Sú lagaskylda hvílir á 
sveitarfélögunum að halda sig innan 
ramma samþykktrar fjárhagsáætlunar, 
ella þarf að samþykkja viðauka og gera 
grein fyrir því hvar á að taka fjármuni 
til að mæta óvæntum útgjöldum. Fjár-
hagsáætlun er jafnframt vettvangur 
stefnumörkunar sveitarstjórnar um 
hvaða áherslur verða lagðar í starf-
seminni, enda þótt yfirgnæfandi 
hluti útgjalda sé bundinn af þeirri 
starfsemi sem sveitarfélagið rækir 
og þeim kjarasamningum sem eru í 
gildi hverju sinni. Okkur hefur tekist 
blessunarlega vel að standast fjár-
hagsáætlun hér í okkar sveitarfélagi, 
þegar á heildina er litið. Í þeirri vinnu 
sem er framundan munum við áfram 
leggja áherslu á vönduð vinnubrögð 
með það að markmiði að leggja fram 
raunhæfa, en jafnframt metnaðarfulla 
fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, sem og 
langtímaáætlun árin 2018 – 2020. Í 
hönd fer því annasamur tími, jafnt hjá 
kjörnum fulltrúum sem og starfsfólki 
sveitarfélagsins. Fyrri umræða um 
fjárhagsáætlunina er ráðgerð á fundi 
bæjarstjórnar 26. október n.k.

Vogamenn óhressir með flug-
umferð

Sveitarfélaginu hafa borist nokkrar 
ábendingar og kvartanir vegna ónæðis 
af flugumferð. Sveitarstjórn hefur 
einnig borist afrit Harðar Einarssonar 
af bréfi hans til Ísavia ohf., um neikvæð 
áhrif flugumferðar í þéttbýli Sveitarfé-
lagsins Voga, þar sem bréfritari vonast 
til að tekið verði undir erindið og því 
fylgt eftir við rétt stjórnvöld. 

Niðurstaða 217. fundar 
bæjarráðs: 
Erindið, ábendingarnar og kvartan-
irnar lagðar fram. Bæjarráð tekur 
undir kvartanir íbúa sveitarfélagsins, 
og beinir því til Isavia ohf. að flug-
umferð um Keflavíkurflugvöll verði 
eftir föngum beint á þær flugbrautir 
vallarins sem valda íbúum sveitarfé-
lagsins minnstu ónæði, sérstaklega að 
næturlagi. 

Vogamenn óhressir 
með flugumferð

mynd sigtryggur Ari



GÍRAÐU BÍLINN 
FYRIR HAUSTIÐ

Bíllinn heldur ábyrgðinni með vottuðum varahlut frá okkur!

LÆGRA VERÐ 3 ÁRA ÁBYRGÐ VOTTUÐ GÆÐI

ÞURRKUBLÖÐ

MOTTUR

Gott úrval frá þýsku 
gæðamerkjunum 
Bosch og Förch.

Bæði stakar 
mottur og 
í settum.

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

OSRAM 
PERUR



heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?
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Ragnheiður Elín kveður stjórnmálin
Ragnheiður Elín Árnadóttir birti 

á facebook síðun yfirlýsingu að 
hún sé hætt í stjórnmálum.

Stjórnmálin hafa verið minn starfs-
vettvangur í tæpa tvo áratugi. Ég var að-
stoðarmaður ráðherra í níu ár í þremur 
ráðuneytum, hef verið þingmaður í tæp 
tíu ár bæði í stjórn og stjórnarandstöðu, 
verið þingflokksformaður og ráðherra. 
Ég hef tekið þátt í að skrifa söguna og 
verið í forystu í stjórnmálum á gríðarlega 
miklum umbrotatímum í sögu þjóðar-
innar. Það hefur verið stórkostlegt að 
vinna við það að bæta samfélagið, sjá 
hugmyndir verða að veruleika.

Innan míns flokks hef ég líka skrifað 
söguna, ég er fyrsta konan í 87 ára sögu 

hans sem hefur leitt framboðslista í 
gegnum tvennar kosningar og engin 
kona hefur leitt kjördæmi lengur en 
ég. Ég er fyrsta konan úr landsbyggðar-
kjördæmi sem verður ráðherra fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn og fyrsti ráðherra 
flokksins af Suðurnesjum. Þessu hef 
ég öllu barist fyrir og tekið alla þá slagi 
sem hefur þurft til.

Þessa reynslu mína og þekkingu 
langaði mig að nýta áfram í þágu hug-
sjóna Sjálfstæðisflokkins og hagsmuna 
Suðurkjördæmis og landsins alls. Þess 
vegna bauð ég mig fram til þess að 
leiða framboðslistann í þriðja sinn. Ég 
hef tekið þátt í fjórum prófkjörum - 
fagnað sigri í þremur þeirra en náði 

ekki því marki sem að var stefnt nú. 
Með sama hætti og ég hef fagnað þeim 
skilaboðum sem í sigrunum hafa falist 
meðtek ég skilaboðin sem niðurstaða 
gærdagsins gefur til kynna.

Nýjum oddvita óska ég til hamingju 
með sigurinn. Hans bíður það verkefni 
að leiða þetta stórbrotna kjördæmi sem 
er uppfullt af tækifærum og einstaklega 
góðu fólki sem hefur verið frábært að 
vinna með.

Ég vil þakka stuðningsmönnum 
mínum fyrir frábæra baráttu, fyrir 
gleðina, hvatninguna og takmarkalausa 
traustið sem mér hefur verið sýnt. Ég læt 
þessu hér með lokið og kveð stjórnmálin 
að loknu þessu kjörtímabili.

Nýtt fiskveiðiár hafið 
Það hefur ekkert farið frammhjá 

neinum suðurnesjamönnum 
sem leið hafa átt inní Keflavík að 
þar eru búið ansi mikið fjör bæði 
í Keflavíkurhöfn sjálfri sem og í 
sjónum utan við höfnina, enn algjör 
mokveiði var í ágúst og svo mikil var 
veiðin að bátarnir voru að landa allt 
upp  í þrisvar sama dag.  Yfir 5 þúsund 
tonn komu á land af makríl í ágúst 
og mestur hluti af því var landað í 
Keflavík.  Næst þar a´eftir kom Sand-
gerði og Ólafsvík.  

Sem dæmi um aflann þá voru það 
þrír bátar sem yfir 300 tonn komust í 
ágúst af makríl.  Ísak AK  frá Akranesi .  
Siggi Bessa SF og Dögg SU frá Horna-
firði.  Núna þegar þetta er skrifað þá er 
Siggi Bessa SF kominn í 407 tonn í 47 
róðrum, Ísak AK 375 tonní 51, Dögg 
SU 366 tonn í 41, Fjóla GK 33 5tonn í 
50, Brynja II SH 315 tonn í 41 ( landar 
í Ólafsvík) .  Andey GK 241 tonní 37, 
Addi Afi GK 234 tonn í 33, Sunna Rós 
SH 217 tonn í 58 og Hlöddi VE 215 
tonn í 36, báðir að landa í Keflavík.  
Guðrún Petrína GK 202 tonn 32 og 
Daðey GK 201 tonní 35.

Enn útí september.  Núna er nýtt 
fiskveiði ár hafið og þá er eins og með 
beljunar þegar þeim er hleypt út, að 
allt verður vitlaust.  Og það má segja 
það.  Allur flotinn kominn af stað og 
línubátarnir komnir útum allt land.   
Hrafn GK hefur t.d landað 106 tonní 
2 og Kristín GK 99 tonní 1 báðir á 
Siglufirði.  Sighvatur GK 98 tonní 1 á 
Skagströnd.  Jóhanna Gísladóttir GK 
93 tonní 1 á Dalvík.  Páll Jónsson GK 

91 tonn og Fjölnir GK 83 tonn báðir 
á djúpavogi.  

Af minni bátunum þá er Auður 
Vésteins SU með 53 tonní 8, Gísli 
Súrsosn GK 51 tn í 8 , Von GK 40 tn 
í 7, Daðey GK 31 tn í 6, Dúddi Gísla 
GK 20 tn í 4 enn hann er á Skagströnd.  

Netabáturinn Erling KE er ennþá 
á grálúðuveiði fyrir norðan land og 
gengur nokkuð vel hjá honum.  Hefur 
landað 66 tonnum í 2 róðrum.   Hérna 
fyrir sunnan eru nokkrir netabátar 
komnir af stað í september.  Gríms-
nes landaði í Þorlákshöfn 12 tonnum 
í einni löndun og þar af 10 tonn af 
ufsa.  Maron GK 8 tonn í 3, og Gunnar 
Hámundarsson GK 4,3 tonn í einni 
löndun.  Bryndís KE er fyrir vestan 
í Bolungarvík á skötuselsveiðum og 
hefur landað 3 tonnum í 2 róðrum.  
Hraunsvík 2,3 tonní 4 og Sæljós GK 
1,1 tonn í 1 báðir á skötuselsveiðum.  
Steini Sigvalda GK 2 tonn í einni 
löndun.

Mikil og góð dragnótaveiði var í 
byrjun september enn þá mátti meðal 
annars hefja veiðar í bugtinni svokall-
aðari og Njáll RE náði fullfermis túr 
eða 21 tonn sem er ansi gott á ekki 
stærri báti.  Hefur Njáll RE landað 
57 tonní 5 róðrum.  Örn KE 62 tonní 
3 og þar af 22 tonn  í einni löndun,  
Svanur KE 24 tonní 3, Sigurfari GK 
23 tonní 3 og Arnþór GK 14 tonn í 
einni löndun landað í Þorlákshöfn.  

Drífa GK hefur landað 17 tonn í 3 
af sæbjúgu í Njarðvík, þar af 11 tonn 
í einni löndun.  

Gísli R.

Aflafréttir

Framtíðarskipan menningarmála
Menningaráð Reykjanesbæjar 

leggur til að skoðaðir verði 
kostir og gallar þess að sameina í eina 
stofnun menningarmál, markaðs- og 

kynningarmál, ferðamál og atvinnumál 
sem yrði staðsett á Duus torfunni með 
framtíðaruppbyggingu í huga.

Grindavík í Pepsí deildina
Meistaraflokkur knattspyrnuliðs 

Grindavæikur hefur nú náð þeim 
fína áramgri að leika í Pepsí deildinni 
næsta keppnistímabil.

Í byrjun september var Ljósanótt 
haldin í 17.sinn í Reykjanesbæ. 
Mikill fjöldi fólks mætti til að 

njóta hinna fjölbreyttu atriða sem í 
boði voru. Veðrið var einstaklega gott 
á Ljósanóttinni í ár. Reykjanes heyrði 
aðeins hljóðið Í Kjartani Má Kjartans-
syni,bæjarstjóra.

Hvernig tókst Ljósanóttin að þessu 
sinni?

Hún tókst einstaklega vel enda lék 
veðrið við okkur allan tímann einsog 
reyndar það hefur gert í allt sumar. 
Menn eru sammála um að fjöldi gesta 
hafi sjaldan eða aldrei verið meiri sem 
og þátttaka og aðsókn að viðburðum 
og sýningum. Kaupmenn eru hæst 
ánægðir með mikla sölu þessa daga 
svo við sem samfélag getum ekki annað 
en verið mjög ánægð og stolt. 

Hvaða þýðingu hefur bæjarhátíðin 
Ljósanótt fyrir Reykjanesbæ?

Fyrsta Ljósanóttin var haldin árið 
2000 þegar borgaryfirvöld í Reykjavík, 
sem þá var Menningarborg Evrópu, 
hvöttu önnur íslensk sveitarfélög til 
þess að gera eitthvað um allt land. Þá var 
Ljósanótt aðeins einn dagur og kvöld 
þar sem hápunktinum var náð með 
tendrun ljósanna á Berginu. Síðan þá 
hefur hátíðinni vaxið fiskur um hrygg 
og hún formlega orðin fjögurra daga 
hátíð og jafnvel fimm þar sem margir 
byrja strax á miðvikudagskvöldi. Ljósa-
nótt er orðin mikilvæg uppskeruhátíð 
lista- og handverksfólk sem og góður 
tími í byrjun haustsins fyrir verslanir að 
vera með alls konar tilboð. Hún hefur 
því fjölþætta og mikilvæga þýðingu 
fyrir breiðan hóp.

Kjartan Már Kjartansson,bæjarstjóri

Hátíðinni vaxið fiskur 
um hrygg



Ræðst gegn verkjum

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6 
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að 
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru 
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað 
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota 
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með ly�um sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi, 
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi,  ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða 
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum ly�um sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en 
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum 
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn 
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og 
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt 
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en 
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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Paratabs®
– Öflugur verkjabani!
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Góð stemmning og gleði á 
fyrsta degi Ljósanæturhátíðar
Mikil og góð stemmning ríkti 

í Reykjanesbæ  á fyrsta degi 
Ljósanæturhátíðar. Fjöldi 

sýninga voru opnaðar um allan bæ og 
lista- og handverksfólk opnaði vinnu-
stofur sínar upp á gátt. Ýmis tilboð 
voru í gangi sem Ljóstanæturgestir 
nýttu sér og geta nýtt sér alla hátíðina.

Fimmtudagskvöld Ljósanæturhá-
tíðar er líkast einni stórri vinahátíð 
þar sem bæjarbúar og brottfluttir rölta 
um götur og kíkja á viðburði.  Enginn 
fer hratt yfir enda mikið um dýrðir og 
allsstaðar er fólk sem þarf að kasta 
kveðju á.

Á Park Inn by Radisson sýndi 
fjölmargt listafólk  verk sín og 
hönnun.  Við smábátahöfnina slegið 
upp Bryggjuballi. Kjötsúpa Axels 
Jónssonar og hans fólks í Skólamat 
bregst aldrei og yljar á svölum haust-
síðdögum. Bæjarstjórnarbandið kom 
fram á Bryggjuballinum ásamt fleiri 
góðum sveitum og í framhaldi af því 
buðu heimamenn í gamla bænum á 
stofutónleika..

Unga fólkið  tjúttaði í Stapa  með 
Aroni Khan og fleiri ungstyrnum 
en þau sem eldri eru gátu valið um 
Feðgana, Króm, Júdas eða dansleik 
með harmonikkuundirspili. Sem sagt 
dagskrá fyrir alla. 

ÍSAGA ehf. mun hefja framkvæmdir 
um miðjan september við nýja súr-
efnis- og köfnunarefnisverksmiðju 

á iðnaðarsvæði við Vogabraut í Vogum 
á Vatnsleysuströnd. Áætlaður kostnaður 
við verksmiðjuna er 2,5 milljarðar króna 
og mun hún styðja við íslenskan iðnað 
og framleiðslu sem er ört vaxandi 
ásamt því að sjá heilbrigðiskerfinu 
fyrir hágæða súrefni á öruggan hátt.

Verksmiðjan mun framleiða súr-
efni og köfnunarefni úr andrúms-
loftinu. Uppsetning verksmiðjunnar 
mun fara þannig fram að skilja og 
tankar koma samsettir á byggingar-
svæðið og önnur mannvirki eru úr 
forunnum einingum. Lóðin verður 
girt af með mannheldri girðingu, 
aðgangsstýrðum hliðum og öryggis-
kerfum til að tryggja öryggi.  

Gert er ráð fyrir að verksmiðjunni 
verði fjarstýrt af starfsmönnum 
ÍSAGA/Linde á sama hátt og gert 
er í dag í verksmiðjum ÍSAGA að 
Breiðhöfða og Hæðarenda. Starfs-
menn ÍSAGA eru allan sólarhringinn 
á bakvakt og sjá um eftirlit og viðhald 
á búnaði. Enginn mengandi úrgangur 
eða aukaafurðir fylgja framleiðsl-
unni og verður lyktarlaus vatnsgufa 

eini útblásturinn frá verksmiðjunni. 
Starfsemin fellur vel að stefnu í að-
alskipulagi um iðnaðarsvæði við 
Vogabraut í Vogum. Á svæðinu er 
gildandi deiliskipulag, „Iðnaðarsvæði 
við Vogabraut“. 

Skóflustunga að verksmiðjunni var 
tekin  s.l. föstudag. 

ÍSAGA ehf. var stofnað árið 1919 og 
er í eigu Linde Group sem er stærsta 
gasfyrirtæki heims með starfsemi í 
yfir 100 löndum. ÍSAGA ehf. hefur 
aðsetur að Breiðhöfða í Reykjavík í 
dag. Þar eru súrefnis- og köfnunar-
efnisverksmiðja fyrirtækisins, áfyll-
ingarstöð, skrifstofa, verslun o.fl. Hjá 
ÍSAGA ehf. starfa um 28 manns og 
er fyrirtækið með 7 afgreiðslustaðir 
víðsvegar um landið.

Núverandi verksmiðja ÍSAGA í 
Reykjavík vinnur 800 m3/klst. af 
súrefni og köfnunarefni en ný verk-
smiðja mun afkasta um 30% meira. 
Að Hæðarenda í Grímsnesi er ÍSAGA 
með rekstur á koldíoxíðframleiðslu 
(CO2)sem er  unnið úr jarðhita-
vatni. Aðrar lofttegundir sem ÍSAGA 
ehf. selur, eru innfluttar eins og t.d. 
glaðloft, argon, helíum, acetylen og 
própan.

2,5 milljarða króna framkvæmd

Ný verksmiðja 
ÍSAGA í Vogum á 
Vatnsleysuströnd

Frá Álfabókum

Úr myndasafni reykjanesbæjar

Frá Álfabókum Frá Álfabókum

Myndir Stefáns vinsælar
Stefán Jónsson er með sýningu annað 

hvort ár á Ljósanótt. Myndir Stefáns eru 
vinsælar og seljast alltaf mjög vel. Ekki varð 
nein breyting á því í ár. Í sama húsnæði 

og Stefán var með myndirnar var einnig 
boðið uppá glæsilegan fatna frá Dís design.

Fróðlegt og skemmtilegt
Sagnakvöld á vegum Félags eldri borg-

ara á Suðurnesjum er fastur liður á 
dagskrá Ljósanætur. Að þessu sinni 
mætti Helgi Hólm á Nesvelli og flutti 

mjög fróðklegt og skemmtilegt erindi 
um merka starfsemi Málfundafélagins 
Faxa og útgáfu tímaritsins Faxa.
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Agnes Geirsdóttir var með sýningu 
og sölu á fallegum fötum í Kjarn-

anum á Ljósanótt. Vörurnar eru undir 

merkinu Agnes design. Agnes sagði að 
hefði verið mikið að gera hjá sér þessa 
daga á Ljósanótt.

Það voru margir sem mættu á 
sýningu Siggu Dísar í Odd-
fellow húsinu í Keflavík. 

Skemmtlegar myndir enda seldi 
hún vel.

Fjölmenni hjá Siggu Dís

Agnes design

Það er orðin fastur liður að 
Ljósanótt er sett á fimmtudags-
morgni við Myllubakkaskóla. 

Sú breyting var í ár að í stað þess að 
skólabörnin slepptu blöðrum i öllum 
litum til himins voru nú risablöðrur 

í mörgum litum sem hægt var að 
ýta fram og til baka. Mikill fjöldi var 
mættur til að fylgjast með setningunni. 

Ljósanótt sett 
í sól og blíðu

Framúrstefnulegt gallerí 
opnar í Kaffi Laugalæk
Myndlistarmaðurinn Qwick 

hefur tekið að sér að vígja 
nýtt gallerí sem verður 

opnað næstkomandi föstudaginn 
þann 9. sept kl 20:00 Qwick er graf-
ískur hönnuður, útskrifaður frá Lista-
háskóla Íslands. Í verkum sínum tekst 
hann á við ýmsa miðla þar sem hann 
oft á tíðum dansar á línunni á milli 
hönnunar, götulistar og myndlistar.

Á Instagram síðu listamannsins er 
hægt að sjá brot af því sem Qwick hefur 
tekið sér fyrir hendur.

https://www.instagram.com/qwick_
rws/

Gallerí Laugalækur er 45 fm sýn-
ingarrými staðsett inn af Kaffi Lauga-
læk. Mikil gróska hefur verið undan-
farin ár í íslenskri myndlist og fer hún 
stigvaxandi. Með þessu framtaki langar 
okkur að styðja við og gera sýnilegt það 
mikla starf sem þetta fólk er, og hefur 
verið, að vinna.

Bjarki Sól myndlistamaður og kokkur 
á staðnum hefur tekið að sér að stýra 
galleríinu. Fyrsta sýningaröð rýmisins 
kallast Styrkur þar sem markmiðið er að 
sýna þverskurð af því helsta sem grass-
erar hjá ungum myndlistarmönnum 
þessa dagana. 

Hver sýning mun standa í þrjár vikur 
en þá fær næsti listamaður viku til upp-
setningar. Nafnið Styrkur vísar í þann 
mikla styrk og hugrekki sem þarf til 
að takast á við þetta starf sem mynd-
listin er. Annar vinkill á nafninu er að 
fólki verður boðið að styrkja myndlist-
armennina og galleríið með frjálsum 
framlögum. Gestum og gangandi býðst 
að setja framlag í kassa sem verður 
staðsettur fyrir framan sýningarrýmið. 
Einnig verður til staðar nafnspjald með 
bankareikningi þar sem sýningargestir 
geta lagt inn styrk til myndlistamanns-
ins.

Er þetta tilraun til að gefa myndlistar-
mönnum laun fyrir þá vinnu sem liggur 

að baki sýningar að þessu tagi.



Tveggja pósta lyftur með 3 til 5 tonna lyftigetu.

B ÍLALYFTUR
Höfum á boðstólum mikið úrval af lyftum 

og fylgihlutum fyrir allar gerðir bíla

4, 6 og 8 pósta lyftur með 4 til 40 tonna 
lyftigetu. Fjöldi auka og hjálpartækja svo sem 
millitjakkar, hristarar og hjólaskoðunarplattar.

Niðurgrafnar lyftur. Margir möguleikar 
á lyftiörmum og útfærslum á lyftum.

3 til 7 tonna skæralyftur einfaldar eða 
tvöfaldar, einnig fáanlegar galvaníseraðar.

Fjölbreytt úrval af lyfti örmum, t.d. extra lágir armar 
fyrir sportbíla og upphækkaðir armar 
fyrir grindarbíla.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna 
að einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is
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Byggja á reynslu frá Íslandi
Við uppbyggingu þjónustu Sam-

skipa í Noregi byggir félagið 
á reynslu sem fengist hefur af 

strandflutningum hér á landi. Samskip 
hófu snemma árs 2013 strandflutninga 
þar sem boðið er upp á siglingar frá 
Reykjavík, með viðkomu á Ísafirði, 
Sauðárkróki, Akureyri og Reyðarfirði, 
áður en siglt er á erlenda markaði. 
Reynslan frá Íslandi leggur grunn að 
vexti í Noregi þar sem Samskip gengu 
nýverið frá kaupum á norska flutn-
ingafyrirtækinu Euro Container Line 
(ECL). Um var að ræða stærstu kaup 
félagsins í Noregi frá upphafi.

„Samskip hafa á Íslandi byggt upp 
einstakt flutningakerfi sem sinnir 
öllum landshlutum með tíðum ferðum. 
Um er að ræða framúrskarandi þjón-
ustu sem er leiðarljós við markaðssókn 
félagsins í Noregi,“ segir Pálmar Óli 
Magnússon, forstjóri Samskipa.

„Margt er líkt með aðstæðum í Nor-
egi og á Íslandi þar sem koma þarf 
framleiðslu í dreifðum byggðum, sjáv-
arfangi og öðru, á erlenda markaði.“

Kaupin á ECL í lok ágúst voru til að 
styrkja stöðu Samskipa í Noregi þar 
sem aukin tíðni ferða og meiri hraði 
eflir þjónustu við viðskiptavini með 
umsvif þar. Á það sérstaklega við sjáv-
arútveg á svæðinu sem nýtur góðs af 
betri þjónustu á norsku ströndinni.

„Við getum nú boðið sjávarútveg-
inum í Noregi betri þjónustu, samb-
ærilega þeirri sem við höfum veitt um 
áratuga skeið á Íslandi og í Færeyjum,“ 
segir Pálmar Óli. Kaupin renni frekari 
stoðum undir áform Samskipa um að 
styrkja stöðu sína í Noregi, en þau komi 
í framhaldi af kaupum félagsins á helm-
ingshlut í Silver Green í Bergen í Noregi.

Þess má geta að við kaupin á ECL 
eykst heildar flutningsmagn Sam-
skipa í Noregi um 63%, fer úr 55.000 
gámaeiningum (TEU) í 90.000 gáma-
einingar. Um leið fer heildarflutn-
ingsmagn félagsins úr 850.000 gáma-
einingum í 885.000 einingar á ári, sem 
er rúmlega 4% aukning.

Bætt þjónusta eykur líka frysti-
flutningsgetu Samskipa á milli Nor-
egs og meginlands Evrópu um 275 til 
300 frystigámaeiningar í viku hverri 
og tengir frystigeymslur félagsins í 
Álasundi og Rotterdam.

Fjölþættar lausnir
Kaup Samskipa á ECL leiða til 

aukinnar samkeppni á þessu mark-
aðssvæði þar sem Samskip verða 
mun stærri en áður og áhrifameiri 
keppinautur, til hagsbóta fyrir við-
skiptavini og samstarfsaðila. Aðgengi 
að flutningsneti Samskipa og aukinn 
áreiðanleiki fyrir norska útflytjendur 

er einstök þjónusta sem að stórum 
hluta byggir á reynslu félagsins af 
þjónustu við kröfuharða viðskipta-
vini á heimaslóð og er erfitt fyrir aðra 
flutningsaðila að mæta.

Í Noregi hafa Samskip markvisst 
styrkt stöðu sína með uppbyggingu á 
fjölþættum flutningalausnum. Þar má 
nefna 45 feta gámalausnir frá dyrum 
sendanda til móttakanda, for- og fram-
haldsflutninga sem og frystiflutninga 
um heim allan. Fjárfestingar í frysti-
skipum, gámaskipum, frystigeymslum, 
hafnarþjónustu og flutningsmiðlun eru 

í samræmi við stefnu félagsins um aukið 
framboð þjónustu. Með kaupum á ECL 
bætast Hamborg og Bremerhaven við 
dreifikerfi Samskipa til og frá Noregi.

Ný siglingaáætlun í Noregi
Eftir kaupin á ECL koma Samskip 

við í 14 höfnum í Noregi og hugsan-
lega fleirum þegar fram líða stundir. 
Holla, Ikornes, Maloj og Haugasund 
bætast við víðtækt net Samskipa og 
verða þrjár til fjórar brottfarir í viku 
frá Rotterdam og Hamborg eftir árs-
tíðabundnu álagi.

• Samskip eru með starfssemi á 55 
stöðum í 24 löndum með um 1.400 
starfsmenn og velta tæplega 90 millj-
örðum á ári.

• Velta Samskipa eykst um u.þ.b. 10 
milljarða króna við kaupin á ECL.

•  Stjórnendateymi Samskipa sam-
anstendur af Ásbirni Gíslasyni, Kristni 
Albertssyni, Jens Holger Nielsen og 
Pálmari Óla Magnússyni.

• Kaupin á ECL eru fjármögnuð af 
félaginu og með seljendaláni að hluta.



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR



Dekk fyrir alla bíla 
-stóra sem smáa Dekk fyrir alla bíla 

-- stóra sem smáa

GÚMMÍVINNUSTOFAN
Skipholti 35  I  105 Reykjavík  I  Sími: 553-1055  I  spdekk@simnet.is

Gúmmívinnustofan rekur alhliða 
dekkjaþjónustu fyrir fólksbíla og jeppa.
Við bjóðum upp á gæða hjólbarða frá 
öllum helstu dekkjaframleiðendum.

Gúmmívinnustofan sérhæfir sig einnig 
í rafgeymum og seljum við rafgeyma frá 
Polar. Við mælum núverandi geymi og 
látum þig vita um leið hvort geymirinn 
þinn sé orðinn slappur eða ónýtur. 
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Ég er þakklátur fyrir stuðninginn
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins fór 

fram um síðustu helgi og var 
þátttakan framar vonum. Ég vil 

þakka öllum þeim rúmlega 4000 sem 
tóku þátt í prófkjörinu og gerðu það jafn 
glæsilegt og raun varð á. Ég bauð mig 
fram í 1.-2. sætið á listanum og fékk mjög 
góða kosningu og uni glaður við mitt. 
Það er auðvitað mjög góður árangur 
að ná öðru sætinu á lista Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi. Auk þess 
er ég að fá góða almenna kosningu og 
yfir 70% þátttakenda völdu mig í sæti á 
listanum sem sýnir góða breydd. Þegar 
ég lít til baka er ég sáttur við þá vinnu 
sem ég og stuðningsmenn mínir lögðu 
í prófkjörið. Við höfðum að leiðarljósi 
þau verk sem ég hef unnið í þinginu og 
gleðina sem var ósvikin allan tíman. Ég 
og Sigga viljum þakka öllu því góða fólki 
sem studdi mig og vann langan vinnudag 
til að ná þessum árangri sem ég hefði 
aldrei náð nema vegna þeirra framlags. 
Ég er ykkur öllum afar þakklátur. Ég mun 
halda mínu striki og undirbúningur fyrir 
næstu kosningar hófst strax á mánudags-
morgun með heimsókn í tvö fyrirtæki 
áður en ég fór á morgunfundi í þinginu, 
þingmennska er endalaus vinna ef ár-
angur á að nást og ég mun hvergi slá af.

Samhentur vinnusamur 
listi
Í prófkjörinu hlaut Páll Magnússon 
glæsilega kosningu í 1. sætið eins 
og Vilhjálmur Árnason í það 3ja. Ég 
óska þeim báðum til hamingju með 
árangurinn eins og öðrum frambjóð-
endum sem ég þakka samstarfið. Ég 
vona að það unga fólk sem tók þátt 
í prófkjörinu verði áfram með okkur 
til að leiða lista Sjálfstæðisflokksins 
til sigurs í kosningunum í haust.  Ég 
hef rætt við Pál og Vilhjálm og við 
ætlum að standa saman um það sem 
við sögðum í prófkjörsbaráttunni að 
mynda samhentan vinnusaman lista. 
Samstarf þinganna er eina leiðin til 
að ná árangri fyrir þau verkefni sem 
framundan eru og ég hlakka sannar-
lega til þess.

Um næstu helgi tekur Kjördæmisráð 
Suðurkjördæmis ákvörðun um end-
anlegan lista á fundi á Selfossi. Þar er 
mikilvægast að hagsmundir heildar-
innar veri hafðir að leiðarljósi og við 
stöndum saman um niðurstöðuna og 
við göngum sameinuð til kosninganna 
29. október nk.

Ásmundur Friðriksson, 
alþingismaður.

Vinabæjarmót í Kerava 
Hafþór Birgisson íþrótta- og tóm-

stundafulltrúi sagði á síðasta 
fundi ráðsins frá ferð á vinabæjarmót 
í knattspyrnu sem fór fram í Kerava í 
Finnlandi dagana 27. júní til 1. júlí 
sl. Mótið átti upphaflega að fara fram 
í Reykjanesbæ en af margvíslegum 
ástæðum buðust vinir okkar í Kerava að 
halda mótið.

Vinabæjarmótin hafa farið fram frá 
árinu 1973 og hafa um 800 ungmenni 

farið á vegum Reykjanesbæjar til að taka 
þátt í margvíslegum íþróttum.

Markmiðið  með verkefninu er að efla 
norræna samkennd og samvinnu auk 
þess að efla samskipti milli ungmenna í 
vinabæjunum.

ÍT ráð leggur til að Reykjanesbær muni 
verða gestgjafi næsta sumar og taka á 
móti vinabæjunum okkar. Stefnt er að því 
að mótið fari fram 26. til 30. júní 2017 
og keppt verði í golfi.

Fjölgar í Garði
Allt frá því í vor hefur íbúum 

Sveitarfélagsins Garðs fjölgað 
jafnt og þétt. Í Molum 28. viku þann 
15. júlí sl. kom fram að íbúar væru 
1.477 talsins, samkvæmt bráðabirgða-
tölum Þjóðskrár. Þá hafði íbúum 
fjölgað um 52 frá 1. desember 2015, 

þegar skráðir íbúar í sveitarfélaginu 
voru 1.425 talsins. Samkvæmt bráða-
birgðatölum Þjóðskrár sl. mánudag, 
þann 29. ágúst voru íbúar sveitarfé-
lagsins 1.499 talsins. Þar með hefur 
íbúum fjölgað um 74 frá 1. desember 
sl., eða um 5,2%. 

Víðir upp
Knattspyrnufélagi Víðir í Garði náði á dögunum þeim merka áfanga að vinna 

sér í sæti í 2.deildinnippnistímabili.



DUTCHI
MOTORS

Hólmaslóð 6 – 101 Reykjavík
Sími: 551 5460 – 696 2104 – 696 2110

Fax 552 6282 – segull@segull.is

www.segull.is

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

DUTCHI
MOTORS

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum
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nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.
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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-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun



KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 
Við tökum einnig við sérpöntunum.

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 699 1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land
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Ari Trausti efstur hjá VG
Vinstri hreyfingin grænt fram-

boð hefur nú ákveðið útlit á 
framboðslista sínum í Suður-

kjördæmi fyrir alþingiskosningar, sem 
fram fara í haust. Ari Trausti Guð-
mundsson jarðfræðingur verður í 1. 
sæti listans, fræðimaður og fv.forseta-
frambjóðandi.

Fjórir Suðurnesjamenn eru á lista 
hreyfngarinnar fyrir alþingiskosn-
ingarnar. Dagný Alda Steinsdóttir, inn-
anhúsarkitekt, Reykjanesbæ, skipar í 
fjórða sæti listans,  Þorvaldur Örn 
Árnason, eftirlaunaþegi, Reykjanesbæ 
skipar 6. sætið, Gunnhildur Þórðar-
dóttir, myndlistarmaður einnig úr 
Reykjanesbæ skipar 10. sætið og 
Björn Haraldsson, verslunarmaður úr 

Grindavík skipar 19. sætið.
VG fékk ekki mann kjörin í síðustu 

kosningum.

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

Haustfagnaður
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

heldur Haustfagnað föstuadginn 
4.nóvember í Frímúrarahúsinu.

Nánar auglýst þegar nær dregur.

Tæplega 60% meira sætaframboð í vetraráætlun keflavíkurflugvallar
Aldrei hafa jafnmörg flugfélög 

flogið á jafnmarga áfangastaði 
í vetraráætlun á Keflavíkur-

flugvelli og verður á komandi vetri. 
Flugfélög í vetraráætlun verða 14 
talsins, þau fljúga til 57 áfangastaða 
og sætaframboð eykst um 58,3%. 
Veturinn 2015/2016 voru tæpar tvær 
milljónir sæta í boði en komandi vetur 
verður framboðið yfir þrjár milljónir. 
Þegar þetta er skoðað í samanburði við 

síðustu ár kemur í ljós að sætaframboð 
fyrir komandi vetur er meira heldur en 
öll sumaráætlunin árið 2013 og meira 
en framboðið var allt árið 2011. Frestur 
flugfélaga til að staðfesta afgreiðslu-
tíma sína í vetraráætlun, lok október 
til loka mars, á Keflavíkurflugvelli rann 
út í byrjun september og á því byggja 
þessar tölur.

Hvatakerfi og öflug markaðssetning 
stuðla að aukinni vetrarferðamennsku

Vetrarferðamennska hefur aukist 
jafnt og þétt og árstíðarsveiflan hefur 
minnkað. Þetta skiptir sköpum fyrir 
ferðaþjónustuna á Íslandi og styrkir 
það rekstrargrundvöll allra fyrirtækja 
í ferðaþjónustu að auka vetrarferða-
mennskuna. Þetta á einnig við um inn-
viðina á Keflavíkurflugvelli, en með 
betri dreifingu ferðamanna yfir árið og 
innan sólarhringsins er unnt að nýta 
innviðina á Keflavíkurflugvelli mun 

betur. Ferðaþjónustan á Íslandi hefur 
haft það markmið að auka vetrarferða-
mennskuna og hefur markaðssetning 
miðað að því. Isavia hefur lagt sín lóð 
á vogarskálarnar með öflugri mark-
aðssetningu gagnvart flugfélögum og 
hvatakerfi sem veitir flugfélögum sem 
hefja flug allt árið mikinn afslátt af 
notendagjöldum. Þessar aðgerðir hafa 
fjölgað þeim flugfélögum sem fljúga til 
Íslands allt árið, fjölgað áfangastöð-

unum sem standa til boða í beinu flugi 
og umfram allt aukið samkeppni og 
lækkað þannig verð á farmiðum til 
og frá Íslandi.

Fjórtán flugfélög til samtals 57 
áfangastaða

Farþegum mun í vetur standa til 
boða beint flug til 57 áfangastaða og 
munu fjórtán flugfélög sinna fluginu

200 þúsund á Garðskaga
Umferð ferðafólks hefur auk-

ist mikið á Suðurnesjum að 
undanförnu. Það sama á við 

um Garðskaga. Erfitt hefur reynst að 
nálgast upplýsingar um fjölda þeirra 
sem koma á Garðskaga, en nú er hafin 
markviss talning og því verður auð-
veldara að fá þessar upplýsingar. Taln-
ing hófst á Garðskaga í byrjun júní og 
hefur komið í ljós að um 40.000 manns 
komu á svæðið hvorn mánuðinn júní 
og júlí í sumar, eða um 80.000 manns 
þessa tvo mánuði. Fróðlegt verður að 
fylgjast með talningu komandi mánuði 
og misseri, samkvæmt lauslegri ágiskun 

má ætla að hátt í 200.000 manns komi 
nú á Garðskaga á ársgrundvelli.(Heima-
síða Garðs)

Garður í Útsvari
Sveitarfélagið Garður mun tefla fram 

hörku liði í Útsvari Sjónvarpsins í 
vetur. Þetta verður í fyrsta skipti sem 
sveitarfélagið tekur þátt í Útsvari og 
verður spennandi að fylgjast með liði 
okkar. Búið er að velja í liðið og munu 

eftirtalin skipa lið Garðs: Magnús 
Guðmundsson kennari og fyrrverandi 
skipstjóri, Elín Björk Jónasdóttir veð-
urfræðingur og Guðjón Árni Antoní-
usson íþróttafræðingur og knattspyrn-
ukappi. 



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

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til 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

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