
23. mars 2017
6. tölublað, 6. árgangur 

þvottavélar
TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW70K5400UW

Eco Bubble , AddWash, 
Smart Check, Tekur 7 
kg, 1400 sn/mín, 
Afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á mótor.

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW80K5400UW

Eco Bubble 
AddWash, Smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1400 sn/mín, 
Afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.
 

8 kg 1600 Sn. 
Eco Bubble

WW80J6600AW

Eco Bubble, smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1600 sn/mín, 
Afgangsraki 43%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.

TMTMTM

AddWashAddWash

Verð: 79.900,-
Verð: 89.900,-

Verð: 69.900,-

Netverslun
nýr vefur

Umboðsmenn um allt land hAfnArgöTU 23 - rEyKJAnESBæ - SÍMI 421 1535

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

Hverjir  eiga 
lífeyrissjóðina?

Vertu þú 
sjálfur 

Bætt net- 
samband 

Renault árgerð 1946 var til sýnis á Safnahelginni í Garðinum. Við segjum 
nánar frá á blaðsíðu 10 í blaðinu í dag.

Glæsilegur
sjötíu ára renault

150 mg

Eitt hylki
  – einu sinni
  – án lyfseðils
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Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson

Sími 868-8224
kjverk1@gmail.com
Heiðarhvammi 2
230 Reykjanesbæ

Steinsögun • Kjarnaborun • Múrbrot

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð
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Hverjir eiga  
lífeyrissjóðina?
lífeyrissjóðir í landinu eiga gífurlega miklar eignir. Staðan er sú að 

sjóðirnir hafa yfir að ráða 3500 milljörðum. Lífeyrissjóðirnir hafa 
fjárfest mikið í innlendum fyrirtækjum og eiga nú stóran hluta í 

öllum stærstu fyrirtækjum landsins. Framundan eru 
svo fjárfestingar erlendis.

Margir kvarta yfir að greiðslur úr lífeyrissjóðum 
séu lágar til eftirlaunaþega. Margir spyrja sig hvers 
vegna þeir séu ekkert eða lítið betur setti en þeir 
sem aldrei hafa greitt í lífeyrissjóð. Þeir fá alveg eins 
greiðsluupphæð frá Tryggingastofnun,sem aldrei 
hafi greitt í lífeyrissjóð.

Það hefur komið fram að í byrjun var allt annar 
tilgangur með stofnun lífeyrissjóða heldur reynslan 
núna er.Á sínum tíma var sagt að Tryggingastofnun ríkisins ætti að tryggja 
öllum ákveðna upphæð til grunnlífeyris. Til viðbótar komu svo greiðslur 
s.s, heimilsuppbót o.fl.

Tilgangur með stofnun lífeyrissjóða var að launþegar legðu hluta launa 
sinna inn til að eiga góðan sjóð þegar kæmi að töki lífeyris. Sagt var að sú 
eign hefði ekki áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun.

Nú hefur þessu gjörsamlega verið snúið á hvolf. Nú er fyrst spurt,hvað 
færð þú mikið frá lífeyrissjóðnum þínu, Í framhaldinu eru svo greiðslur 
frá Tryggingastofnun skornar niður þar til þær hverfa alveg ef þú hefur 
533 þús.kr. eða meira  á mánuði úr lífeyrissjóði.

Þetta er spurning um grundvallaratriði. Þegar samið er um laun er einn 
liðurinn spurning um greiðslur í lífeyrissjóð. Þetta er hluti af kjarasamn-
ingi fólks. Samkomulag um hvað mikið er lagt inn á okkar reikning í líf-
eyrissjóðnum. Við borgum ákveðið hlutfall í sjóðinn og atvinnurekandinn 
borgar ákveðinn hluta af launum okkar í  lífeyrissjóðinn. Atvinnurek-
andinn er ekki að leggja inn á sinn reikning heldur á reikning launþegans.

Í stjórnum lífeyrissjóða sitja fulltrúar launþega og einnig fulltrúar at-
vinnurekanda. Hvers vegna fulltrúar atvinnurekanda sitja í stjórnum lífeyr-
issjóða er illskiljanlegt. Þeir eiga ekkert fjármagn í lífeyrissjóðunum. Það 
eru launþegar og engir aðrir sem eiga þessa peninga. Það er því eðlilegt að 
launþegar myndu kjósa sínar stjórnir beint og að þeir sætu einir í stjórn.

Atvinnurekendur eiga ekki að stjórna því hvernig peningum launþega 
í lífeyrissjóðum eru notaðir. Því síður á ríkisvaldið að hafa heimild til að 
ráðast í eignir okkar í sjóðunum til að lækka sínar eigin greiðslur til eftir-
launaþega.

Það þarf grundvallarbreytingu á lífeyrissjóðakerfinu. Hvers vegna 
mega lífeyrissjóðir ekki nota lítið magn af sínum fjármunum til að byggja 
upp hjúkrunarheimili fyrir aldraða,þjónustuíbúðir eða leiguíbúðir á við-
ráðanlegu verði fyrir eldri borgarar.

sveitarfélögin verða að standa saman
Umræður um stöðu og hagi eldri borgara fer vaxandi. Mikil fjölgun 
eldri borgara er framundan. Nútíma fólk hefur betri heilsu en áður var. 
Fólk lifur lengur og því fylgir að bregðast verður við því með ýmsu móti.

Allir vilja geta verið eins lengi á sínu heimili og mögulegt er. Það kallar 
á að ríkisvaldið og sveitarfélögin verða að vinna saman hvað varðar sam-
þælttingu á heimahjúkrun og heimilishjálp. 

Þrátt fyrir að allir vilja vera sem lengst heima verður það alltaf svo 
að ákveðinn hópur þarf á þeirri þjónustu að halda sem veitt er á hjúkr-
unarheimilum. Hér á Suðurnesjum er nýlegt hjúkrunarheimili á Nesvöll-
um,einnig eldri  á Hlévangi og Víðihlíð.

Þegar hjúkrunarheimilið á Nesvöllum var tekið í notkun var Garðvangi í 
Garði lokað og eldri borgarar sem voru á sjúkrahúsinu fluttir á Nesvelli. Þrátt 
fyrir nýtt hjúkrunarheimili fjölgaði aðeins um 4 pláss á nýja heimilinu.

Nú er svo komið að byggja þarf nýtt hjúkrunarheimili á Suðurnesj-
um. Öldungaráð Suðurnesja hefur lagt áherslu á samstöðu sveitarstjórn-
armanna um uppbyggingu við Nesvelli. Því miður hefur skort á sam-
stöðu sveitarstjórnarmanna um staðsetningu. Fjölmennur aðalfundur 
Félags eldri borgara á Suðurnesjum 3.mars s.l. skorar á sveitarstjórnir á 
Suðurnesjum að ná samstöðu um þann vilja eldri borgara að þegar verði 
hafinn undirbúningur að byggingu nýs hjúkrunarheimilis við Nesvelli í 
Reykjanesbæ. 

Sigurður Jónsson

leiðari
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á fundi Frístunda-og menn-
ingarnefndar Voga var  rætt 

um hugmyndir til að efla almenn-
ingsíþróttir í Vogum. Hafin er 
tilraun með badmintontíma fyrir 
almenning sem hefur fengið góð-
ar undirtektir. Komið hafa fram 
fleiri hugmyndir, t.d. hópatímar í 
íþróttasal og stofnun skokkhóps í 
sveitarfélaginu. 

Nefndin fagnar framkomnum 
hugmyndum og telur mikilvægt að 
hvetja íbúa til fjölbreyttrar hreyf-
ingar og heilsuræktar. FMN felur 
frístunda- og menningarfulltrúa 
að þróa málið áfram.

á fundi bæjarráðs Garðs voru 
lögð fram drög að samstarfs-

samningi milli sveitarfélagsins og 
Ferskra Vinda um listahátíð sem 
standi yfir frá desember 2017 til 
loka janúar 2018. 

Bæjarráð Reykjanesbæjar sam-
þykkti  að halda íbúafund 
fimmtudaginn 23. mars nk. kl. 

20:00 í Stapa um tvöföldun Reykjanes-
brautar. Jón Gunnarsson samgöngu-
ráðherra verður með innlegg á fund-
inum, en auk hans mun fulltrúi frá 
baráttuhópnum „Stopp hingað og ekki 
lengra!“ halda erindi og farið verð-
ur yfir fyrirhugaðar framkvæmdir á 
Reykjanesbraut, ofan Reykjanesbæjar, 
sem miða að auknu umferðaröryggi.

Bæjaryfirvöld og íbúar Reykjanes-
bæjar telja brýnt að ljúka tvöföldun 
Reykjanesbrautar sem allra fyrst. 

Umferðarþunginn er gríðarlegur 
með tilheyrandi slysahættu sem bæj-
arbúar og aðrir notendur Reykjanes-
brautar hafa miklar áhyggjur af. Til-
gangur fundarins er að varpa ljósi á 
stöðuna en einnig gefa íbúum tækifæri 
á að koma með spurningar og tjá sig.

Öllum þingmönnum Suðurkjör-
dæmis og sveitastjórnarmönnum á 
Suðurnesjum verður boðið sérstaklega 
á fundinn.

Íbúafundurinn hefst kl. 20:00 og 
áætlað er að honum ljúki um kl. 22:00. 
Hver frummælandi hefur að hámarki 
15 mínútur. Að erindum loknum 
munu mælendur setjast í pallborð og 
svara fyrirspurnum úr sal.

Dagskrá verður eftirfarandi:
Kl. 20:00: Ávarp frá forseta bæjar-
stjórnar og fundarsetning. Guðbrand-
ur Einarsson

kl. 20:10: Ólafur Helgi Kjartans-
son, lögreglustjóri, tekur við fundar-
stjórn

Kl. 20:15: Ávarp frá Stopp hópn-
um, hópi sem berst fyrir auknu um-
ferðaröryggi á Reykjanesbraut. Ísak 
Ernir Kristinsson 

Kl. 20:30: Yfirlit yfir fyrirhugaðar 
framkvæmdir á Reykjanesbraut ofan 
Reykjanesbæjar sem miða að auknu 
umferðaröryggi; hringtorg og breytt 
lega vega. Guðlaugur Helgi Sigur-
jónsson

Kl. 20:45: Ávarp samgönguráð-
herra. Jón Gunnarsson 

Kl. 21:00: Framsögumenn setjast í 
pallborð og svara fyrirspurnum úr sal

Kl. 22:00: Dagskrárlok

atvinnu-, ferða- og menning-
arráð leggur til að gengið 
verði frá samningi um fram-

kvæmdastjórn fyrir Sandgerðisdaga 
2017 samkvæmt drögunum. Fyrir 
fundinum liggja drög að samningi 
um framkvæmdastjórn vegna Sand-
gerðisdaga 2017.

Afgreiðsla: Bæjarstjórn felur bæjar-

stjóra að ganga frá samningi um fram-
kvæmdastjórn vegna Sandgerðisdaga 
2017 og leggja hann fyrir bæjarráð til 
fullnaðarafgreiðslu. Bæjarstjórn óskar 
Guðnýju Snæbjörnsdóttur velfarnaðar 
í undirbúningi fyrir Sandgerðisdaga 
2017. Hátíðahöldin byrja mánudaginn 
20.ágúst og lýkur laugardagskvöldið 
26.ágúst 2017.

á fundi bæjarráðs Garðs 9.mars s.l 
var lögð fram samantekt vegna 
húsnæðismála dags. 13.02.2017 

frá Félagsþjónustu. Fram kemur m.a. að 
húsnæðisvandi sé töluverður og skortur 

á húsnæði í sveitarfélaginu, engar fé-
lagslegar leiguíbúðir eru á lausu og alls 
séu 17 aðilar á bið eftir félagslegu hús-
næði og uppfylla skilyrði til úthlutunar 
á félagslegu leiguhúsnæði. 

Áhyggjur af Sandgerðisvegi

ungmennaráð Garðs lýsir 
áhyggjum af ástandi  Sand-
gerðisvegar þar sem um 

veginn fara mikið af ungmennum 
sækir knattspyrnu- og körfuboltaæf-

ingar o.fl. á milli bæjarfélaganna og 
ferðast reglulega á reiðhjólum.

Mikið hefur brotnað upp úr könt-
um vegarins og hann orðin hættuleg-
ur hjólreiðamönnum.

Horft yfir reykjanesbraut áleiðis að reykjanesbæ. Innfellda myndin er af Jóni gunnars-
syni samgönguráðherra

Íbúafundur um tvöföldun 
reykjanesbrautar í kvöld

ferskir vindar 
í Garðinum

Almennings- 
íþróttir í Vogum

sanDGerðis- 
DaGar 2017

skortur á húsnæði

næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 6. apríl 2017
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Frí heimsending 
hvert á land sem er
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ef pantað er fyrir 5.000 kr. eða meira

In-Win leikjatölvurnar okkar eru með 3ja ára ábyrgð.

Asus E502SA
15,6” HD skjár, Intel Dual örgjörvi, 
4GB minni, 128GB SSD

Asus 
X540LA

15,6" FHD skjár, 
Intel Core i3, 

8GB minni, 
256GB SSD

Asus FX553 
Gaming
15,6" FHD skjár, 
Intel Core i5, 8GB, 
128GB SSD og 
1TB HDD, nVidia 
GTX1050 2GB

Asus rOG 
Gaming
15,6" FHD skjár, 
Intel Core i5, 
128GB SSD og 
1TB HDD, nVidia 
GTX1060 6GB

In Win Gamer 
Ultimate
Intel Core i5, 16GB 
DDR4, 525GB 
SSD, nVidia 
GTX1060 3GB

In Win 
Gamer 

Extreme
Intel Core i7, 
16GB DDR4, 

275GB SSD, 3TB 
HDD, nVidia 

GTX1070 8GB

79.900 kr.

154.900 kr.
209.900 kr.

169.990 kr.

249.900 kr.

44.990 kr.
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Candizol®
150 mg

Eitt hylki
– einu sinni
– án lyfseðils
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Aflafréttir

nóg um að vera 
á loðnuvertíðinni
Ísíðasta pistli þá endaði ég að 

tala um loðnubræðslunni í 
Sandgerði sem því miður hætti 

starfsemi.  Grindvíkingar sitja svo 
til við sama borð og Sandgerðingar 
gagnvart loðnunni.  Loðnuverk-
smiðja var rekin í Grindavík undir 
nafinu Fiskimjöl og Lýsi og árið 1997 
þá keypti Samherji Albert GK og 
jafnframt verksmiðjuna.  Albert GK 
fékk nafnið Oddeyrin og í hönd fóru 
miklar framkvæmdir í Grindavík og 
var verksmiðjunni svo til byggð upp 
alveg frá grunni og þegar upp var 
staðið þá var hún orðin 1500 tonna 
verksmiðja, og það kláraðist árið 
2003.   Til að mynda þá voru tekin á 
móti 97 þúsund tonnum af uppsjáv-
arfiski í Grindavík árið 2003, og af því 
þá var loðna 68 þúsund tonn.  

Stundum taka örlögin í hendurn-
ar á fólki og það skeði  9 febrúar árið 
2005 þegar að mikill eldsvoði kom 
upp í húsnæði fiskimjölsverksmiðju 
Samherja í Grindavík eftir að ketill 
sprakk.  og voru skemmdirnar það 
miklar að verksmiðjunni var lokað.  
Seinna á árinu þá var verksmiðjann 
seld til Neskaupstaðar, en SVN þar í 
bæ, átti þá orðið hlut í fiskimjölsverk-
sminni í Helguvík.  SVN ákvað að fara 
ekki í lagfæringar á verksmiðjunni i 
Grindavík og síðan þá hefur enginn 
bræðlsa verið í Grindavík.

Aftur á móti þá hefur Helguvík 
gengið nokkuð vel og hefur verið nóg 
um að vera þar núna á loðnuvertíð-
inni.  Börkur NK kom með 640 tonn 
í einni löndun.  Vilhelm Þorsteinsson 
EA hefur landað þarna mjög oft.  Alls 
6469 tonnum í fjórum löndunum.  
Hákon EA 2005 tonn  í 2.  Hákon EA 
er að frysta loðnuna um borð og er  
þetta að mestu hrat frá frystingunni.   
Teir grænlenski bátar hafa landað 
þarna.  Polar Amaroq sem hefur land-
að 6272 tonn í 4 löndunum og Qa-
vak sem hefur landað 1799 tonnum í 

tveimur löndunum.
Þessi loðnuvertíð hefur meðal 

annars þýtt að áhöfnin á netabátnum 
Erling KE hefur verið í frí mest allan 
mars og meðal annars er báturinn 
kominn í slipp núna.  Nægan kvóta eiga 
þeir eftir að veiða, því þeir eiga eftir um 
1100 tonn af kvótanum sínum. 

Og talandi um netabátannaþá hafa 
þeir fiskað vel, og núna er Hólmgrím-
ur kominn með 5 báta á sínum snær-
um, því að einn elsti báturinn hérna á 
landinu Þorsteinn ÞH frá Raufarhöfn 
er komin til Njarðvíkur og mun klára 
kvótann sinn þar fyrir Hólmgrím.  

Steini Sigvalda GK er hæstur 
bátanna með 105 tn í 13 og mest 14 
tonn.  Grímsnes GK 88 tonn í 13 og 
mest 15,6 tonn.  Maron GK 81 tn í 13 
og mest 10,2 tonn.  Þorsteinn ÞH 73 
tonní 9 og mest 15 tonn.  Reyndar er 
rétt að hafa í huga að af þessum afla þá 
voru 33 tonn lönduð á Raufarhöfn og 
þar kom báturinn með þessi 15 tonn.  
Stærsti róður í Njarðvík er um 12,6 
tonn í einni löndun.  ,5 tonn.  Keilir 
SI 54 tn í 12, Erling KE 39 tonn í einni 
löndun.  Hraunsvík GK 39 tonní 14 
og mest 7,9 tonn.  Sunna Líf KE 29 
tonn í 14.  landað í Sandgerði.  

Merkilegt er að núna er enginn 
netabátur að landa í Grindavík.  Þetta 

er gríðarlega mikil breyting frá því 
sem eitt sinn var.  Ef við förum aftur 
um 35 ár og förum í mars árið 1982 þá 
voru 45 netabátar að landa í Grinda-
vík og samtals lönduðu þeir bátar alls 
rúmum 11 þúsund tonnum.  Þetta er 
gríðarlegur fjöldi báta og þennan afla 
þá fengu bátarnir í 835 löndunum.   
Þetta gerir um 13,6 tonn í róðri að 
meðaltali á hvern bát.  Varla er hægt 
að ýmynda sér hversu mörg net þetta 
eru.  Leika sér má að því. Með því að 
áætla að hver bátur hafið verið með 8 
trossur og í hverri trossu hafi verið 10 
net.  Samtals 180 net á bát.  Þetta gerir 
því gróflega um 150 þúsund net.  

Og já það má geta þess að nokkr-
ir netabátar í Grindavík fóru yfir 400 
tonnin, Vörður ÞH var aflahæstur 
með 420 tonn í 22 róðrum, Kópur GK 
408 tonn í 21 og mest 39 tonn, Gauk-
ur GK 401 tonn í 20 og mest 45 tonn.  
Það  má geta þess að á þessum tíma þá 
voru veiðar á loðnu bannaðar og var 
þá t.d loðnubáturinn Víkurberg GK á 
netaveiðum og landaði 387 tonn í 21 
róðrum og mest 46 tonní löndun.  

Já þá var mikið fjör í höfnum á 
Suðurnesjunum, þótt að það sé ennþá 
fjör, enn þó ekkert í neinni líkingu við 
það sem var á árum áður.

Gísli R.

dagur Norðurlandanna, 23. mars
Hvers vegna er 23.  mars Dag-

ur Norðurlandanna? Þurfum 
við eitthvað sérstaklega að 

minna okkur á Norðurlöndin með því 
að nefna dag sem slíkan? Við vitum að 
samstarf þessara frændþjóða er í góð-
um farvegi, þær hjálpast að ef á reynir 
og gagnkvæm réttindi Norðurlanda-
búa eru tryggð í hverju þessara landa, 
okkur finnst við vera á heimavelli á 
Norðurlöndunum og norrænar hefð-
ir og gildi eru fléttuð í líf okkar á svo 
mörgum sviðum. Okkur finnst þetta 
sjálfsagt og bregður við ef að frá þessu 
er vikið. Svona hefur þetta þó ekki 
alltaf verið, saga Norðurlandanna er í 
raun afar áhugverð og spennandi. 

Á Norðurlöndunum var til fólk sem 
kunni að lesa og skrifa allt frá járnöld. 
Meðal víkinganna voru einnig góð-
ir handverksmenn sem gátu smíðað 
skip, „fley með fagrar árar“. Smiðirnir 
og skáldin áttu annríkt, skipin urðu 
stærri og um árið 700 voru þau orðin 
það stór að hægt var að fara í víking. 
Víkingarnir sigldu til Bretlands, jafn-
vel Frakklands, Írlands og Skotlands 
og síðan í norður. Þeir fundu Færeyjar 
og Ísland.

Íslandssagan kennir okkur hvernig 

landnámið gekk fyrir sig en oft voru 
viðsjárverðir  tímar í samskiptum 
Norðurlandanna. Stríð voru algeng 
og hvers konar hagsmunaárekstrar, oft 
var barist um lönd eða völd. Á miðöld-
um gengu menn gjarnan vopnaðir til 
að geta varið sig. Segja má að að sagan 
hafi verið æði blóðug á köflum. Nefna 
má stríðið sem nefnt var eftir Karli 
Gústav Svíakonungi en árið 1655 var 
Svíþjóð í stríði við alla nágranna sína. 
Nú er öldin önnur, samstarf Norður-
landanna er til fyrirmyndar í heimin-
um. Yfir tvö hundruð ár eru liðin síðan 
norræn þjóð átti í stríði við aðra nor-
ræna þjóð.  

Heitið Norðurlönd á sér langa sögu 
sem var þekkt víða um heim. Fólk vissi 
að þar byggju menningarþjóðir. Al-
mennt var vitað innan landanna sjálfra 
að löndin væru fimm en oft gleymdist 
Ísland. Það var ekki fyrr en um 1920 
sem Ísland fékk viðurkenndan sess sem 
fimmta landið í hópi Norðurlandanna. 
Stofnun og störf Norrænu félaganna 
áttu stóran þátt í þeirri viðurkenningu. 
Norrænu félögin eru grasrótarfélög, 
það var fólkið í löndunum sem fann 
þörfina fyrir auknu samstarfi og skiln-
ing þjóða í milli. Í seinni heimstyrj-
öldinni hjálpuðust norrænu þjóðirnar 
að, studdu hver aðra og sendu matvæli 
og fatnað til herteknu landanna í þeirra 
hópi. Norrænu félögin lögðu grunninn 
að því norræna samstarfi sem nú er. 
Þjóðir Norðurlandanna eru níu, Ís-

lendingar, Danir, Norðmenn, Svíar, 
Finnar, Færeyingar, Grænlendingar, 
Samar og Álandseyingar.

Hvers vegna 23. mars? Þessi dagur 
hefur um árabil verðið tileinkaður nor-
rænni samvinnu. Þennan dag árið1962 
hittust fulltrúar ríkisstjórna Norður-
landanna í höfuðborg Finnlands til að 
skrifa undir samning um náið og skuld-
bindandi samstarf. Samningurinn 
er kallaður Helsinkisáttmálinn og er 
hann grundvöllur í norrænu samstarfi 
og fjallar um samstarf Norðurlandanna 
á sviði réttarfars, menningarmála, fé-
lagsmála, efnahagsmála, samgangna og 
umhverfisverndar. Í honum er kveðið 
nánar á um störf Norðurlandaráðs og 
Norrænu ráðherranefndarinnar og 
hann festir í sessi formlegt samstarf 
þjóðþinga og ríkisstjórna Norðurland-
anna. Í samningnum er tekið fram 
að Norðurlöndin skuli vinna saman 
á alþjóðavettvangi og hafa samráð 
sín á milli. Helsinkisáttmálinn kveð-
ur einnig á um fjölmörg gagnkvæm 

réttindi Norðurlandabúa sem við höf-
um um áratugaskeið vanist að taka sem 
sjálfsöguðum hlut.  

Það er vert að minnast þess einn 
dag, að það er gott að vera Norður-
landabúi. Það er gert á margvíslegan 
hátt um öll Norðurlöndin, meðal 
annars gefur Norræna félagið í Garði 
út fréttabréf og hefur haft þann sið í 
mörg undanfarin ár.

Erna M. Sveinbjarnardóttir, for-
maður Norræna félagsins í Garði

járngerður blað í Grindavík er 
komið út. Járngerður flytur 

fréttir af bæjarmálunum. Blaðið er 
með fjölbreytt efni og fjöldi mynda 
er í blaðinu,sem prentað er á flott-
an pappír.

GlæsileGt 
Í GrinDaVÍk

framtíðarþing um farsæl efri ár 
í Reykjanesbæ verður haldið á 

Nesvöllum fimmtudaginn 6. apríl 
kl. 15:00 - 18:00.

Markmið þingsins er að skapa 
umræðu meðal áhugasamra 
um öldrunarmál. Draga fram 
væntingar, viðhorf og hugmyndir 
um hvernig stuðla megi að farsæl-
um efri árum íbúa í Reykjansbæ.

farsæl eftri ár  
í Reykjanesbæ

Erna M. Sveinbjarnardóttir
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KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+

ferskari verður fiskurinn ekki
Lindarfiskur er alinn í ferskum sjávarlindum

lindarfiskur er lítið fjölskyldu-
fyrirtæki staðsett í Meðal-
landinu rétt austan við Vík. 

„Móðir mín er frá þessari jörð og er 
staðurinn algerlega einangraður. Að-
alverðmætin á jörðinni eru allt þetta 
tæra lindarvatn sem streymir hér 
beint úr eldhrauninu og því er stað-
urinn fullkominn fyrir bleikjueldi,“ 
segir Drífa Bjarnadóttir, einn eigenda 
Lindarfisks. „Við fjölskyldan eigum og 
rekum Lindarfisk saman. Það eru ég 
og  maðurinn minn, Árni Jóhannsson, 
systir mín, Sigrún Bjarnadóttir, og 
 foreldrar  okkar, þau Helga Ólafsdóttir 
og Bjarni Jón Finnsson,“ segir Drífa.

alger sjálfbærni
Fyrstu bleikjuhrognin voru tekin 
hjá fyrirtækinu árið 2011 og síðan 
þá hefur Lindarfiski svo sannarlega 
 vaxið fiskur um hrygg. „Við stefnum 
að algerri sjálfbærni og gerum því 
allt sjálf. Nýlega fengum við okkur 
svín sem éta nánast allan afskurðinn 
af bleikjunum og afgangurinn er svo 
notaður í áburð. Fiskinn vinnum við 
alfarið á svæðinu. Það hefur gengið 
hægt en örugglega að koma fyrirtæk-
inu á þann stað sem það er á í dag og 
munum við von bráðar selja vörur 
okkar í stórmarkaði. Við höfum með-
al annars hannað neytendaumbúðir 
sem eru svartar og nær ógegnsæjar 
til þess að stuðla að ferskari og betri 
vöru. Að auki höfum við hugsað okk-
ur að fara í útflutning á eldisbleikju, 
enda erum við með ótrúlega ferska 
vöru í höndunum,“ segir Drífa.

tærasta vatnið, ferskasti 
fiskurinn
„Við leggjum mjög mikið upp úr fersk-
leika, það er eitthvað sem við getum 
bara alls ekki slegið af hérna hjá Lindar-
fiski. Hrognin fáum við frá kynbóta-
stöðinni á Hólum í Hjaltadal sem fram-
leiðir fyrsta flokks hrogn. Þau ölum 
við svo hér í Meðallandinu í kerjum og 
svokölluðum lengdarstraumsrennum. 
Hér rennur ferskt og tært vatn beint úr 
lindaruppsprettum og fiskurinn er eins 
ferskur og getur orðið,“ segir Drífa.

Hafðu samband
„Við erum aðallega að selja bleikju til 
veitingastaða sem undantekningarlaust 
lofa bleikjuna okkar í hástert,“ segir 
Drífa. Enn sem komið er selur Lindar-
fiskur ekki vörur í stórmörkuðum en 
til þess að versla beint við Lindarfisk 
er hægt að hringja í Drífu í síma 663-
4528 eða senda henni netpóst á drifa@
lindarfiskur.com.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
vefsíðu Lindarfisks og á Facebook-síð-
unni. Einnig heldur Lindarfiskur úti 
síðu á Instagram sem er stórskemmti-
legt að fylgjast með. Girnileg bleikja.

kynning:
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Sumarstörf í Vogum 2017 
 

Eftirtalin sumarstörf eru laus til umsóknar hjá Sveitarfélaginu sumarið 2017. 
 
Stöður flokkstjóra í vinnuskóla 
 
Flokkstjóri starfar undir stjórn forstöðumanns umhverfis og eigna. Hann stjórnar starfi 
vinnuskólahóps, kennir nemendum rétt vinnubrögð, vinnur með liðsheild, er uppbyggilegur 
og til fyrirmyndar. Flokkstjóri verður að hafa bílpróf og geta hafið störf í lok maí. Ekki er gert 
ráð fyrir frítöku á vinnutímabilinu. Flokkstjóri skal vera á 19. aldursári eða eldri. 
 

Umsjónarmaður leikjanámskeiðs 

Leitað að einstaklingi til að sjá um námskeið sumarsins. Umsækjendur þurfa að geta skipulagt 
daglegt starf námskeiðanna og stjórnað ungmennum úr vinnuskóla sem verða til aðstoðar á 
námskeiðunum. Skilyrði er að umsækjandi sé á 19. aldursári eða eldri.   

Sumarafleysingar í íþróttamiðstöð 
 
Um er að ræða störf við afgreiðslu, þrif, gæslu á böðum, laugarvörslu og annað tilfallandi. 
Starfsmaður þarf að standast hæfnispróf sundstaða, vera stundvís og geta unnið undir álagi. 
Skilyrði er að umsækjandi sé  20 ára eða eldri. Starfsmaður verður að geta hafið störf í júní. 
Ekki er gert ráð fyrir frítöku á tímabilinu. Unnið er á vöktum.  

 
Vinnuskóli, félagsmiðstöð og íþróttamiðstöð eru tóbakslausir vinnustaðir. 
 

Umsóknarfrestur fyrir umrædd störf er til 7. apríl 2017. 
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Suðurnesja. 

Námsmenn jafnt sem atvinnuleitendur, karlar og konur eru hvött til að sækja um ofangreind 
störf. 
 
Nánari upplýsingar um störfin veita frístunda- og menningarfulltrúi í síma 440-6225 og 
8678854 og  forstöðumaður umhverfis og eigna í síma 8936983. 
Umsókn sendist rafrænt á stefan@vogar.is eða skilist á pappír á skrifstofu Sveitarfélagsins. 
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu félagsmiðstöðvar, í afgreiðslu íþróttamiðstöðvar eða á 
skrifstofu Sveitarfélagsins. 

Sumarstörf  
í Vogum 2017
Eftirtalin sumarstörf eru laus til umsóknar hjá 
Sveitarfélaginu sumarið 2017.

Nýtt kaffihús í keflavík

síðasta fimmtudag var líflegt í 
Stapanum þegar Forskóladeild 
Tónlistarskólans hélt tónleika. . 

Á tónleikunum koma fram nemend-
ur í Forskóla 2, sem eru allir nemend-
ur 2. bekkjar grunnskólanna (7 ára 
börn) ásamt Lúðrasveit T.R. og einni 
af rokkhljómsveitum skólans. 

Forskóladeildin hefur um árabil 
staðið fyrir tónleikahaldi einu sinni 
á vetri, ásamt lúðrasveitinni. Á fyrstu 
tónleikunum voru það einungis um 
40 forskólanemendur sem léku sem 
gestir með lúðrasveitinni á tónleik-
um í Kirkjulundi, en strax árið eftir 
var ákveðið að fara með tónleikana 

á milli allra grunnskólanna þar sem 
forskólinn væri í fyrirrúmi og hafa 
aðra hljómsveit með auk lúðrasveit-
arinnar, sem hafa ýmist verið rokk-
hljómsveitir, trommusveit eða 
strengjasveit.

Þessu fyrirkomulagi var haldið 
þar til fyrir tveimur árum, að ákveðið 
var að fara ekki í grunnskólana með 
tónleikahaldið, heldur halda tvenna 
tónleika í Stapa. Almenn ánægja hef-
ur verið með þetta nýja fyrirkomulag 
og forskólatónleikarnir verða því með 
sama sniði nú. Á tónleikunum koma 
fram alls um 290 börn og unglingar, 
þar af um 260 forskólanemendur.

stór-tónleikar 
forskóladeildar 
tr í stapa 

Nýlega opnaði Cafe keflavík. kaffihúsið er staðsett á horni Tjarnargötu og 
Hafnargötu. matseðilinn er hinn fjölbreyttasti og húsnæðið allt hið huggulegasta. 

Huggulegt á Cafe Keflavík
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Reykhúsið Reykhólum

reykhúsið  Reykhólar 
hefur frá upphafi 
ákveðið að halda uppi 

kröfum um mikil gæði í fram-
leiðslunni og halda bæði fersk-
leika og bragðgæðum. „Það 
gerum við með kaupum á ís-
lenskum gæðalaxi frá laxeldis-
fyrirtækinu Arnarlaxi þar 
sem laxinn er alinn við bestu 
hugsan legar aðstæður,“ segir 
Oddur Friðrik Vilmundarson, 
framkvæmdastjóri Reykhóla. 
„Með þessum ráðstöfunum 
þykir  okkur við hafa getað upp-
fyllt kjörorð okkar, sem er og 
verður; gæði og gott bragð,“ 
segir Oddur.

sérhæfðir í reyktum fiski
„Við sérhæfum okkur í reyktum 
og gröfnum laxi og öðrum bleik-
fiski en ákveðið var fyrir tveimur 
árum að einfalda vinnsluna með 
því að taka nánast út alla fersk-
laxsöluna og sérhæfa okkur í því sem 
við erum bestir í,“ segir Oddur.

„Hjá okkur eru fimm stöðu-
gildi í fullu starfi og veitir ekki af, 
því vinnsla okkar byggir á mikilli 
handavinnu, við handflökum laxinn, 
 handsneiðum hann og notum ekki 
mikið vélar til verka. Á álagstíma 
er bætt við fólki eftir því sem þarf,“ 
segir Oddur. Reykti laxinn frá Reyk-
húsinu Reykhólum þykir einstaklega 
bragðgóður og fékk hann gullverð-
laun árið 2014 í keppni MFK sem er 
haldin annað hvert ár og hlaut fyrir-
tækið silfurverðlaun fyrir graflaxinn. 
Árið 2016 fékk Reykhúsið gull  fyrir 
grafinn lax og silfur fyrir reyktan lax.

Íslenskar matvöruverslanir 
og erlendur markaður
„Aðaláherslurnar okkar eru sala inn-
anlands til matvöruverslana og hægt 
er að fá framleiðslu okkar víða eins 
og til dæmis í Krónunni, Fjarðar-
kaupum, Hagkaupum, Melabúðinni, 
Nóatúni, Kjarvali og Kvosinni. Við 
dreifum líka til hótela, veitingastaða 
og í sælkeraverslunina Pure Food 
Hall í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Það er alltaf þónokkur útflutningur 
hjá okkur og eykst hann á hverju ári, 

aðallega til Sviss, Spánar, Bretlands 
og Þýskalands,“  segir Oddur. „Við 
höfum verið með trygga viðskipta-
vini innanlands og erlendis í fjölda 
ára sem vilja fá okkar gæðavöru. Við 
bjóðum fyrst og fremst upp á gæði og 
gott bragð og hefur það skilað okkur 
sterkum viðskiptatengslum við við-
skiptavini,“ bætir hann við.

starfsemin byggð á  
mikilli þekkingu
Reykhúsið Reykhólar var stofnað í 
desember 2009 af Oddi Vilmundar-
syni og Aðalsteini Finsen. Báðir 
hafa langa reynslu af vinnslu sjávar-
afurða. Drög að stofnun Reykhússins 

Reykhóla voru lögð á vormánuðum 
2009, en stofnendur fyrirtækisins 
voru sammála um að rými væri fyr-

ir gæðavöru á þessu sviði á markaði 
hérlendis sem og erlendis. Fenginn 
var ráðgjafi til liðs við Odd og Aðal-

stein sem kom sér vel þar sem við-
komandi hafði mjög mikla reynslu af 
framleiðslu og meðhöndlun á laxi.

Myndir ÞorMar Vignir gunnarsson

Margverðlaunaður 
grafinn og reyktur lax

kynning:
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VERIÐ VELKOMIN Á BÍLASÝNINGU 
HJÁ GE BÍLUM UMBOÐSAÐILA
NISSAN Í REYKJANESBÆ 
LAUGARDAGINN 25. MARS 
OG 1. APRÍL FRÁ KL.12-17

KÍKTU Í 
KAFFI EÐA HRINGDU Í 4200 400

HONDA Cr-v. Árgerð 2011, ekinn 86 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 3.180.000. Rnr.212303.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2012, ek-
inn 112 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.761254.

RENAULT Clio. Árgerð 2014, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.202005.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2014, ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 2.480.000. Rnr.212314.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.201946.

HONDA Cr-v. Árgerð 2011, ekinn 86 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 3.180.000. Rnr.212303.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 83 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.480.000. Rnr.201733.

PEUGEOT 3008. Árgerð 2016, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.490.000. Rnr.202048.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 59 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 2.580.000. Rnr.201756.

TOYOTA Auris. Árgerð 2007, ekinn 155 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.202056.

CITROEN C3 seduction. Árgerð 2012, 
ekinn 54 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.190.000. Rnr.212286.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 45 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.201949.

HYUNDAI Tucson comfort. Árgerð 
2016, ekinn 65 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 4.380.000. Rnr.212310.

RENAULT Megane berline. Árgerð 
2012, ekinn 73 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.480.000. Rnr.212281.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2015, 
ekinn 66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.680.000. Rnr.761252.

BMW X1 xdrive 18d e84. Árgerð 2014, 
ekinn 68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 4.490.000. Rnr.761268.

HONDA Jazz. Árgerð 2013, ekinn 51 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Rnr.201823.

HYUNDAI Santa fe comfort. Árgerð 
2015, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 5.580.000. Rnr.212307.

RENAULT Clio expression sport tourer. Ár-
gerð 2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskipt-
ur 6 gírar. Verð 2.180.000. Rnr.201644.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2015, 
ekinn 55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
Verð 4.790.000. Rnr.201909.

NOTAÐIR BÍLAR
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GE bílar  - umboðsaðili BL ehf.  

Bolafótur 1 - 260 Reykjanesbær - 420 0400
WWW.GEBILAR.IS

SÍMI 4200400

VERIÐ VELKOMIN Á BÍLASÝNINGU 
HJÁ GE BÍLUM UMBOÐSAÐILA
NISSAN Í REYKJANESBÆ 
LAUGARDAGINN 25. MARS 
OG 1. APRÍL FRÁ KL.12-17

KÍKTU Í 
KAFFI EÐA HRINGDU Í 4200 400

HONDA Cr-v. Árgerð 2011, ekinn 86 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 3.180.000. Rnr.212303.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2012, ek-
inn 112 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.761254.

RENAULT Clio. Árgerð 2014, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.202005.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2014, ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 2.480.000. Rnr.212314.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.201946.

HONDA Cr-v. Árgerð 2011, ekinn 86 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 3.180.000. Rnr.212303.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 83 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.480.000. Rnr.201733.

PEUGEOT 3008. Árgerð 2016, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.490.000. Rnr.202048.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 59 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 2.580.000. Rnr.201756.

TOYOTA Auris. Árgerð 2007, ekinn 155 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.202056.

CITROEN C3 seduction. Árgerð 2012, 
ekinn 54 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.190.000. Rnr.212286.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 45 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.201949.

HYUNDAI Tucson comfort. Árgerð 
2016, ekinn 65 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 4.380.000. Rnr.212310.

RENAULT Megane berline. Árgerð 
2012, ekinn 73 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.480.000. Rnr.212281.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2015, 
ekinn 66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.680.000. Rnr.761252.

BMW X1 xdrive 18d e84. Árgerð 2014, 
ekinn 68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 4.490.000. Rnr.761268.

HONDA Jazz. Árgerð 2013, ekinn 51 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Rnr.201823.

HYUNDAI Santa fe comfort. Árgerð 
2015, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 5.580.000. Rnr.212307.

RENAULT Clio expression sport tourer. Ár-
gerð 2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskipt-
ur 6 gírar. Verð 2.180.000. Rnr.201644.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2015, 
ekinn 55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
Verð 4.790.000. Rnr.201909.

NOTAÐIR BÍLAR
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þær voru galvaskar um Safna-
helgina að selja bækur fyrir 

Hollvini Unu í Garði. Félagið hefur 
stapip fyrir endurbótum á Sjólyst 
húsinu sem Una bjó í. Húsið hef-
ur verið opið um helgar þar sem 
hægt er að skoða og fræðast um þá 
merku konu,sem þar bjó.

Á myndinni eru: Erna M.Svein-
bjarnardóttir,Ásta Óskarsdóttir og 
Kristjana Kjartansdóttir.

það var mikill straumur af fólki 
sem sótt Ásgeir Hjálmarsson 
heim í Braggann um Safna-

hegina.
Ásgeir hefur í gegnum tíðina safn-

að alls konar hlutum sem geyma vel 
söguna. Ásgeir átti hugmyndina að því 
að koma upp Byggðasafni Garðs fyrst í 
þröngum húsakynnum á Garðskaga en 
síðar var byggt myndarlegt hús undir 

munina.
Ásgeir er nú kominn á eftirlauna-

aldur en heldur samt ótrauðu áfram við 
að safna. Um Safnahelgina hélt hann 
sína sýningu í Bragganum í Garðinum. 
Það voru 550 gestir sem mættu.

Óneitanlega vakkti svört glæsibif-
reið Renault 1946 mikla athygli. Sig-
urjóna Guðnadóttir eiginkona Ásgeir 
og dóttir Guðna á Garðstöðum vann 

þessa bifreið þegar hún var þriggja ára í 
happdrætti SÍBS.Ásgeir sagði að bíllinn 
hefði verið í fullri notkun árin 1948 til 
1959 og svo aftur 1970 til1972. Guðni 
sonur Ásgeir bjargaði bílnum frá al-
gjörri eyðileggingu 1977 þá aðeins 12 
ára. Frá 1977 hefur bíllin verið geymd-
ur innan dyra eða í 40 ár. Ásgeir segir 
að árið 2000 hafi hann og Guðni farið 
að íhuga að gera bílinn upp.Árið 2005 

var bíllinn sandblásinn. Efir að 
mörgum klukkustundum hef-
ur verið eytt í Renóinn er hann 
nú glæsilegur,glansandi svartur. 
Ásgeir sagði bílinn á fínu standi. 
Ég spurði Ásgeir hvernig ætti 
nú að nota bílinn. Hann verður 
notaður á tyllidögum. Bíllinn 
mun örugglega vekja athygli 
hvar sem hann fer.

fimm hundruð og fimmtíu 
mættu í braggann hjá ásgeiri

Góugleði í Garði
eldri borgara af Suðurnesjum fjölmenntu í Garðinn sunnudagin 12.mars s.l. eftir 
messu fór Góugleðin fram í Samkomuhúsinu. kvenfélagið Gefn sá um glæsilegar 
veitingar. Suðurnesjamenn spiluðu og sungu á meðan fólk naut veitinganna.

Bókamarkaður Hollvina Unu

sunnudaginn 12.mars fór fram Gó-
ugleði í Garði. Einn liður í Góu-

gleðinni var messa í Útskálakirkju. Þar 
mættu eldri borgarar frá Suðurnesjum 
og einnig komu hestamenn í kirkjuna.

Sér Bára Friðriksdóttir sá um 

messuna og flutti okkur góðan boð-
skap. Vers úr Biblíunni lásu Ásta 
Arnmundsdóttir og Kristmundur 
Hákonarson.

Suðurnesjamenn léku nokkur lög 
og söfnuðurinn tók undir.

eldri borgarar og hesta-
menn í útskálakirkju
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á safnadögum sýndi Hilmar Foss 
einkasafn sitt á bílum og fleira í 

Iðngörðum í Garði. Það var glæsilegt 
að sjá bílana í safni Hilmars. Jagúar 
vakti að vonum athygli. Þarna mátti 
sjá fyrsta Jagúarinn sem fluttur var 
til landsins. Mótorhjól,flugvélar eru 
einnig í safninu. Ekki má gleyma 
forláta Jukeboxi,sem vinsæl voru á 
veitingastöðum á sínum tíma.

Í DUUS safnahúsi í Reykjanes-
bæ er hægt að skoða sjö ólíkar 
sýningar. Reykjanes leit við á 

Safnahelgi. Merkileg sýning. Þar má 
m.a. sjá „Heimilið“ Á sýningunni er 
lögð áhersla á vinnuna á heimilinu 
1930-1980. Örugglega fróðlegt fyrir 

yngri kynslóðina til að sjám hversu 
miklar breytingar hafa átt sér stað 
frá þessum tíma. Úlfatími. Listasafn 
Reykjanesbæjar sýnir málverk eftir 
systurnar Söru og Svanhildi Vil-
bergsdætur. Þær systur eru þekktar 
fyrir litskrúðug verk sín sem segja 

endalausar sögur,bæði þessa heims 
og annars.

Stofan. Ásta á íslenskri náttúru. 
Ljósmyndasýning frá Reykjanesi 
eftir Oddgeir Karlsson og grjót og 
fuglar úr safni Áka Gränz.

síðasta föstudag var frumsýning 
á leikritinu Vertu þú sjálfur í 
Heiðarskóla. Nemendur úr 8.-

10.bekk léku. Hér er um að ræða létt 
og skemmtilegt leikrit með miklum 
söng. Unga fólkið var flott á sviðinu 
og var vel fagnað. Þótt leikritið sé á 
léttum nótum er boðskapurinn góður, 
Vertu þú sjálfur.

eitthvað 
sérstakt 
við jagúar

Vertu þú sjálfur

unga fólkinu var vel fagnað.

Sjö ólíkar sýningar í dUUS

TE & KAFFI NOTAR EINGÖNGU ÚRVALS KAFFIBAUNIR
FRÁ BESTU RÆKTUNARSVÆÐUNUM, SÉRVALDAR OG

BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA. 

MIKILVÆGASTI
VEISLUGESTURINN

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984
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Markmið þingsins 
Markmið þingsins er að skapa umræðu meðal áhugasamra um öldrunarmál. Draga fram vænt-
ingar, viðhorf og hugmyndir um hvernig stuðla megi að farsælum efri árum íbúa í Reykjansbæ.

Vilt þú hafa áhrif? 
Óskað er eftir þátttakendum úr eftirfarandi hópum:

75 ára og eldri
55-75 ára

55 ára og yngri
Starfsfólk sem tengist öldrunarmálum

Unnið er út frá þjóðfundarfyrirkomulagi
Boðið er upp á veitingar 

Vinsamlegast skráið þátttöku á netfangið nesvellir@reykjanesbaer.is eða í síma 420 3400 
eigi síðar en 23. mars nk. Taka þarf fram nafn, kennitölu, netfang og símanúmer. 

Niðurstöður þingsins verða afhentar Reykjanesbæ 
sem innlegg í stefnumótunarvinnu í málaflokknum.

Framtíðarþing um farsæl efri ár í Reykjanesbæ verður 
haldið á Nesvöllum fimmtudaginn 6. apríl kl. 15:00 - 18:00.

FARSÆL EFRI ÁR 
Í REYKJANESBÆ

á fundi Umhverfis-og skipulags-
nefnar Reykjanesbæjar var bók-

að.Tralli ehf. sækir um stöðuleyfi 
undir veitingavagn (Fish and chips ) 
austan við bæjarskiltið á Fitjum, sjá 
meðfylgjandi gögn

Samþykkt tilraun til 1.október 
2017.

stjórn Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum hefur sent frá 
sér umsögn varðandi frumvarp 

til laga um farþega og farmflutninga. 
„Mikilvægt er að breytingar á lögum 
um farþegaflutninga og farmflutninga 
nái fram að ganga.   Unnið 
hefur verið að breytingum 
á fumvarpinu frá árinu 
2012 án þess að nokkur 
árangur hafi náðst.

Samband sveitarfé-
laga á Suðurnesjum hefur 
frá árinu 2008 samkvæmt 
samningi við Vegagerðina séð 
um almenningssamgöngur á milli 
sveitarfélaga á Suðurnesjum og höfuð-
borgarsvæðisins.  Fól það meðal annars 
í sér umsjón um akstur á „Flugrútunni“.  
Þann 19. Desember 2013 afturkallaði 
Vegagerðin einhliða einkaleyfi Sam-
bands sveitarfélaga á Suðurnesjum á 
þessari leið og gaf leiðina frá Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar og Reykjavíkur frjálsa.

Hefur Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum stefnt Vegagerðinni og 
eru dómskvaddir matsmenn að störf-

um vegna þessa.   Því telur Samband 
sveitarfélaga á Suðurnesjum nauðsyn-
legt að skilgreina betur það sem fram 
kemur í 1.mgr., 7.gr.lagafrumvarpsins 
að „tryggt skal að samkeppni fái að 
halda sér á þeim svæðum og leiðum 

þar sem hún er þegar fyrir hendi“.   
Taka þarf skýrar fram að sú 

samkeppni hafi orðið til með 
löglegum hætti.   Auk þess 
þarf að koma skýrt fram í lög-
um að ekki sé hægt að útví-

kka hinn frjálsa „samkeppn-
isakstur“ t.d. með því að stoppa 

í mismunandi sveitarfélögum á 
leiðinni og taka upp eða setja út far-
þega, þar sem almenningssamgöngur 
eru fyrir hendi.

Nauðsynlegt er að það komi fram 
með skýrari hætti í lögunum hvað er 
viðurkenndur ferðamannastaður og 
hvað er útsýnisstaður.

Einnig þarf að tryggja það að einka-
réttahafar hafi leyfi til að beita févíti ef 
einhverjir verða uppvísir að því að mis-
nota t.d. afsláttarkort eða nota falsaða 
farmiða“.

Hvað er viðurkenndur 
ferðamannastaður og 
hvað er útsýnisstaður?

fish and chips á fitjum

staðan á húsnæðismarkaði er 
grafalvarleg. Stjórnvöld hafa 
skapað ástandið með lélegri 

hagstjórn sem einkennist ýmist af 
lýðskrumskenndum skammtíma-
lausnum eða því að hunsa vandamál-
in gjörsamlega. Skortur á húsnæði 
hefur hækkað verð á húsnæði og 
leigu, en það mætti segja að leigu-
markaðurinn hafi farið verst út úr 
þessu. Ástandið hefur lengi verið 
slæmt, og hefur hratt farið versnandi, 

og því spyr ungt fólk sig í dag: verð-
um við eignalausa kynslóðin? Verð-
um við sú kynslóð sem verður sett 
algjörlega til hliðar og hunsuð?

Við segjum nei. Við köllum eft-
ir tafarlausum aðgerðum til þess að 
bæta stöðuna á húsnæðismarkaðn-
um. Það er engin töfralausn, ekk-
ert eitt kosningaloforð sem reddar 
þessu, það þarf aðgerðir þar sem 
aðilar frá bæði ríki og sveitarfélög-
um vinna höndum saman til að bæta 

ástandið þverpólitískt. Enn fremur 
krefjumst við þess að í þeirri vinnu 
verði þarfir og vilji ungs fólks höfð 
til viðmiðunar, því hagsmunir þess 
hafa verið gjörsamlega hunsaðir 
árum saman. Við þurfum að forðast 
skammtímalausnir sem miða að því 
að auka fjölda einbýlishúsa í úthverf-
um og skapa þess í stað aðstæður þar 
sem fólk getur valið sér mismunandi 
tegundir af húsnæði. (Fréttatilkynn-
ing frá Pírötum)

Staðan á húsnæðismarkaði  
og staða ungs fólks

á 
fundi Fræðslunefndar 
Grindavíkur var lagt fram 
minnisblað frá Nökkva Má 

Jónssyni um daggæslumál. Í ágúst nk. 
verða 55 börn orðin 18 mánaða og á 

biðlista. Dagforeldrar verða þrír næsta 
skólaár,þ.e fækkað um tvo. Stuðning-
ur við dagforeldra sem var settur á 
sl. sumar hefur ekki orðið til þess að 
fjölga dagforeldrum til lengri tíma. 

Fræðslunefnd leggur til við bæjarráð 
að skoðaðir verði möguleikar á frekari 
stuðningi við dagforeldra t.d. með hús-
næði þannig að tveir dagforeldrar geti 
starfað saman utan eigin heimilis.

tillögur um eflingu þjónustu

alltaf á föstudögum kl 14:00 
er boðið upp á skemmti-
lega dagskrá á Nesvöllum. 

Kaffihúsið er opið. Eldri borgarar 
eru hvattir til að mæta.

léttir 
föstuDaGar

Markmið þingsins 
Markmið þingsins er að skapa umræðu meðal áhugasamra um öldrunarmál. Draga fram vænt-
ingar, viðhorf og hugmyndir um hvernig stuðla megi að farsælum efri árum íbúa í Reykjansbæ.

Vilt þú hafa áhrif? 
Óskað er eftir þátttakendum úr eftirfarandi hópum:

75 ára og eldri
55-75 ára

55 ára og yngri
Starfsfólk sem tengist öldrunarmálum

Unnið er út frá þjóðfundarfyrirkomulagi
Boðið er upp á veitingar 

Vinsamlegast skráið þátttöku á netfangið nesvellir@reykjanesbaer.is eða í síma 420 3400 
eigi síðar en 23. mars nk. Taka þarf fram nafn, kennitölu, netfang og símanúmer. 

Niðurstöður þingsins verða afhentar Reykjanesbæ 
sem innlegg í stefnumótunarvinnu í málaflokknum.

Framtíðarþing um farsæl efri ár í Reykjanesbæ verður 
haldið á Nesvöllum fimmtudaginn 6. apríl kl. 15:00 - 18:00.

FARSÆL EFRI ÁR 
Í REYKJANESBÆ
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Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga 
er anndvígt því að áfengi verði 
selt í matvöruverslunum. Bæj-

arráð telur að ef frumvarpið nær í gegn 
skapist hætta á aukinni drykkju ung-
linga með auðveldara aðgengi. Bæj-
arráð telur einnig að þeir sem veikir 
eru fyrir muni frekar lúta í lægra haldi 
fyrir freistingunni sem skapast. Með 
auknu aðgengi að áfengi á neysla efir 
að aukast með tilheyrand kostnað-
arauka fyrir heilbrigðiskerfið.Bæjarráð 

telur að núverandi fyrirkomulag sé 
gott og enginn ástæða til að breyta því.

Vilja ekki vín í 
matvöruverslanir

á fundi bæjarráðs Voga var tek-
ið til umfjöllunar  minnisblað 
um vinnslu húsnæðisáætlunar 

sveitarfélagsins. Minnisblað bæjar-
stjóra um málið, einnig minnisblað 
frá VSÓ Ráðgjöf sem tekur að sér 

vinnslu slíkra verkefna.
  Minnisblöðin lögð fram. Af-

greiðslu málsins frestað. Bæjarstjóra 
falið að afla frekari upplýsinga og 
leggja fram á næsta fundi bæjarráðs.

Húsnæðisáætlun í Vogum

á fundi bæjarráðs Garðs voru 
lagðar fram tillögur sem voru 
samþykktar á aðalfundi Fé-

lags eldri borgara á Suðurnesjum. Þar 
er annars vegar um að ræða áskorun 
til stjórnvalda um að nú þegar verði 
tekin ákvörðun um verulega hækk-
un frítekjumarks gagnvart greiðslum 
Almannatrygginga til eldri borgara. 
Hins vegar er skorað á sveitarfélög á 

Suðurnesjum að ná samstöðu um að 
knýja á ríkisvaldið að nú þegar verði 
hafinn undirbúningur að byggingu 
hjúkrunarheimilis í nágrenni Nesvalla 
í Reykjanesbæ.  

Bæjarráð tekur undir áskorun Fé-
lags eldri borgara á Suðurnesjum um 
undirbúning að uppbyggingu fleiri 
hjúkrunarrýma, en tekur ekki afstöðu 
til staðsetningar þeirra.

taka ekki afstöðu 
til staðsetningar

u ndanfarið hafa íbúar kvart-
að yfir slæmu netsambandi, 
enda kallar tækni nútímans á 

góð og örugg netsambönd hvort sem á 
við um sjónvarpssendingar eða tölvu-
sambönd. Eftir að kvartanir komu 
fram og eftir fund fulltrúa sveitarfé-
lagsins með starfsmönnum Mílu, var 
brugðist hratt og vel við og þessa dag-
ana vinnur Míla að framkvæmdum 
við að bæta netsambönd í bænum. Á 
næstu vikum munu íbúar í Garði búa 
við betra netsamband en verið hefur. 
Garðbúar vilja vera vel tengdir, skrifar 
Magnús Stefánsson í Molafréttum á 
heimasíðu Garðs.

Bætt netsam- 
band í Garði

Framkvæmdastjóri framleiðslusviðs hjá United Silicon
Við leitum að reyndum og kraftmiklum stjórnanda sem verður hluti af framkvæmdastjórn United Silicon og  ber sem slíkur  
ábyrð á allri framleiðslu fyrirtækisins, frá hráefnisinnmötun til fullunninnar vöru.  

Framkvæmdastjórinn er meðal annars 
ábyrgur fyrir eftirfarandi þáttum:  
• Daglegri stjórnun framleiðslusviðs
• Umsjón með framleiðslu og hráefnaáætlun 
• Starfsmannahaldi innan deildar 
• Áætlun og eftirfylgni með kostnaði
• Skipulagi framleiðslu
• Stöðugum endurbótum

Hæfnis og menntunarkröfur
• Háskólamenntun innan tæknigreina
• Stjórnunarreynsla úr framleiðsluiðnaði
• Reynsla af eftirfylgni með öryggis- heilsu og umhverfismálum
• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristleifur Andrésson 
mannauðsstjóri í síma 669 6017 eða ka@silicon.is.  

Umsóknarfrestur er til 2. apríl.

USi leitar að jákvæðum, reglusömum og dugmiklum starfsmanni

Verum gáfuð og borðum fisk
Hollt og 
fljótlegt

Kveðja Grímur kokkur - www.grimurkokkur.is
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Bæjarráð tók fyrir  samstarf 
um uppbyggingu og rekstur 
tjaldsvæðis í Vogum, auglýst 

var eftir áhugasömum aðilum.
 Bæjarstjóra falið að hefja viðræð-

ur um málið við Ingu Rut Hlöðvers-
dóttur, sem lýst hefur yfir áhuga á 
samstarfi við sveitarfélagið um upp-
byggingu tjaldsvæðis í Vogum.

Uppbygging og rekstur 
tjaldsvæðis í Vogum 

Háskóli þriðja æviskeiðsins í 
Reykjavík, U3A mun halda 
kynningarfund um starfsem-

ina á Nesvöllum í Reykjanesbæ föstu-
daginn 31. mars kl. 14:00. Allir 50 ára 
og eldri eru velkomnir á fundinn.

Rannsóknir sýna að það er mik-
ilvægt fyrir alla allt lífið að viðhalda 
andlegri virkni, ekki síður þó komið 
sé á efri ár. Því er mikilvægt að finna 
áhugaverð verkefni og tileinka sér nýja 
þekkingu á meðan að heilsan leyfir.

Samtökin í Reykjavík eru hluti 
af alþjóðlegri hreyfingu U3A sem 
starfar í yfir þrjátíu löndum víða 
um heim með hundruðum þúsunda 
meðlima. Engin skilyrði eru fyrir 
þátttöku og engin próf tekin. Með 

orðinu háskóli er átt við upprunalegu 
merkingu orðsins sem er hópur fólks 
sem vill eyða tíma sínum í að fræðast.

Vonir standa til að á þessum fundi 
verði hægt að skrá nöfn sín á lista 
stofnfélaga í félag sem stæði að U3A 
Suðurnes. Það væri gaman að hér 
yrði stofnuð önnur deildin á Íslandi. 
Fulltrúar stjórnar U3A í Reykja-
vík munu á kynningarfundinum 
leiða fundarmenn í allan sannleika 
um starfsemina þar. Upplýsingar er 
einnig að finna á heimasíðu þeirra, 
www.u3a.is. 

U3A í hnotskurn: Að læra svo 
lengi sem lifir (lifelong learning).

Mætum sem flest á kynningar-
fundinn á Nesvöllum.

kynningarfundur 
þann 31. mars kl. 14:00 á Nesvöllum

ungmennaþing var haldið 
í Vogum 1. nóvember og 
hafa ungmenni síðan kom-

ið saman og unnið með afrakstur 
þingsins. Farið yfir afrakstur frá ung-
mennum en þau munu hitta bæjar-
stjórn í lok mars og fara yfir nokkur 
mál sem lúta að bæjaryfirvöldum og 
brenna á ungmennum. 

Frístunda og menningarnefnd 
Voga  fagnar frumkvæði í lýð-
ræðislegri vinnu ungmenna í 
sveitarfélaginu og væntir mikils af 
vinnunni. Afar mikilvægt er að sem 
flestir íbúar geti látið skoðun sína í 
ljós og þannig haft áhrif á gang mála 
í sínu nærumhverfi

faGna fruMkVæði

það var mikið að gera hjá Umhverfis-og skipulagsnefndar á fundi 14.mars 
s.l Bókuð voru 77 mál.

sjötíu og sjö mál

n ýlega  áttu bæjarfulltrú-
ar og bæjarstjóri fund 
með stjórnendum IGS á 

Keflavíkurflugvelli, en IGS hefur 
tekið húsnæði Garðvangs á leigu 
hjá nýjum eigendum hússins. Á 
fundinum fóru fulltrúar IGS yfir 
það sem framundan er, en yfir 70 
erlendir starfsmenn fyrirtækis-
ins munu búa í húsinu, vera þar 
með lögheimili og greiða skatta og 
gjöld til sveitarfélagsins. Von er á 
fyrstu íbúunum í byrjun apríl. Á 
fundinum með IGS var farið yfir 
hvernig haldið verður utan um 
þennan hóp íbúa og jafnframt 
kom fram að um er að ræða hóp 
starfsmanna sem samanstendur 
af báðum kynjum og mun starfa 
við ýmis störf á vegum IGS á 
Keflavíkurflugvelli. Hér er um að 
ræða mikilvægt samstarfsverkefni 
sveitarfélagsins og IGS, með það 
að markmiði að bjóða þessa nýju 
íbúa velkomna og samlaga þá að 
samfélaginu. Þetta þýðir að íbúum 
sveitarfélagsins mun fjölga um-
talsvert og tekjur sveitarfélagsins 
munu að sama skapi aukast.(Mol-
ar Magnúsar bæjarstjóra)

Nýir íbúar  
í Garði

Þorskurinn langbestur í harðfiskinn
stjörnufiskur búinn að koma færeyingum á bragðið

Harðfiskurinn má segja að sé 
hálfgert þjóðartákn Íslendinga. 
Hann er sannkallað ofurfæði 

því hann er ekki bara meinhollur heldur 
einnig bragðgóður og stórskemmtilegt 
að borða hann. Stjörnufiskur er gam-
algróið fyrirtæki og stofnað árið 1988. 
Ekki alls fyrir löngu, eða í janúar 2016, 
tóku félagarnir Guðni Már Þorsteinsson 
og Þorlákur Grímur Halldórsson við 
rekstri þess. Stjörnufiskur sérhæfir sig 
annars vegar í framleiðslu á harðfiski og 
svo bitafiski, sem er harðfiskur verkaður 
í handhægum bitum. “Harðfiskurinn er 
frábær í millimál á meðan bitafiskurinn 
kemur algerlega í staðinn fyrir snakk og 
annars konar nasl,” segir Guðni. Báð-
ar vörurnar eru gerðar úr íslenskum 
þorski sem keyptur er af markaði og 
beint af bátnum sem Þorlákur gerir út 
á Grindavík. Framleiðslan er sömuleiðis 
öll staðsett þar.

færeyingar elska harðfisk
“Við seljum harðfiskinn okkar í hinar 
ýmsu matvörubúðir svo sem Bónus og 
ICELAND matvörukeðjuna. Svo erum 
við að flytja út vörur á færeyskan mark-
að. Færeyingar eru vitlausir í þurrkaðan 
fisk og kaupa töluvert af okkur,” segir 
Guðni. Stjörnufiskur hyggst auka fram-
leiðslu sína og leggja net sín út á fleiri 
erlenda markaði í framtíðinni, enda 
með frábæra vöru í höndunum. “Eftir 
að við fórum alfarið í að verka þorskinn 
jókst salan töluvert hjá okkur og það er 
mín trú að þorskurinn henti einfaldlega 
best í harðfiskinn,” segir Guðni.

Fylgstu nánar með Stjörnufiski á 
facebooksíðu Stjörnufisks. Hægt er að 
hafa samband við Stjörnufisk í síma 
8976302 eða með því að senda tölvupóst 
í stjornufiskur@simnet.is 

kynning:



Hlutverk okkar 
er að  veita skipum
öryggi og þjónustu

Seljabót 2a, 240 Grindavík 
Sími 426 8046 (hafnarvog) 
GSM 660 7305 (hafnarstjóri) 
Fax 426 7435 
ghofn@grindavik.is
www.grindavik.is

Grindavíkurhöfn

Velkomin til Grindavíkur!



>  Við hjá Samskipum leggjum okkur fram um að kynnast   
 viðskiptavinum okkar og þekkja þarfir þeirra

Saman náum við árangriSamskip bjóða upp á heildarlausnir á sviði flutninga og við leggjum stolt okkar í að uppfylla 
væntingar kröfuharðra viðskiptavina. Persónuleg og traust þjónusta um allan heim.

www.samskip.is

Það er gott að 
vera í viðskiptum 
við Samskip

Pétur Hafsteinn Pálsson
framkvæmdastjóri Vísis
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