
18. maí 2017
9. tölublað, 6. árgangur 

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

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

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529
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Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið
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Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)
Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 17.000, plús vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%

Upplýsingar og pantanir  
í síma 863-0529 og 772-0030
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Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
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Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%

Er einka 
rosalega slæmt

GlæsileGt 
í Garði 

Lýðræði,jöfnuður 
og börnin

Bráðum 
kemur 
sumarið
Dagurinn lengist um gott skref á hverjum sólarhring. Sólin verður hærra 
og hærra á lofti og vonandi fer hitastigið hækkandi. Nú er bara að bíða og 
vona að sumarið okkar verði gott og sólin skíni glatt.

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
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Er allt sem byrjar á 
einka rosalega slæmt?
Miklu voldviðri er nú þyrlað upp af mörgum vinstri mönnum 

og reynt að telja okkur trú um að allt sé best til þess fallið ríkið 
sjái um rekstur þess.Hefur reynslan sýnt það að ríkisvaldið sé 

best til þess fallið að allt sé undir forsjá þess? Ætla vinstri menn virkilega 
að halda því fram að skattpeningur almennings sé 
best nýttur með því að ríkið sjái um allan rekstur 
í landinu. Vinstri menn reyna að setja upp að allt 
sem byrjar á einka,s.s. einkaskóli,einkasjúkrahús 
o.s.frv.hljóti að vera svakalegt fyrir hinn almenna 
borgara. Hugsast gæti að einhverjir gætu haft 
einhverjar krónur í sinn vasa fyrir góðan rekstur. 
Vinstri menn hafa náð góðum árangri í að blekkja 
fólk. Umræðan er ekki látin snúast um hvort þetta 
sé hagstætt fyrir þann sem notar þjónustuna eða 
hvort hann greiðir sama og ef ríkið sæi um reksturinn. Er það betra fyrir 
ríkið að fela öðrum reksturinn og fæst sama eða meiri þjónusta fyrir 
sömu upphæð. Þess er vandlega gætt af vinstri mönnum að ræða ekki 
þessa hluti.

Nú er verið að skoða hagkvæmni þess að sameina framhaldsskóla við 
Tækniskólann,en hann er einkarekinn. Hvers vegna ákveða vinstri menn 
það fyrirfram að það sé hrikalega slæmt. Margir skólar eru í einkarekstri 
og gengið vel. Einarekstur er á leikskólum í mörgum sveitarfélögum. 
Hér í Garðinum hefur leikskóli bæjarins verið í einkarekstri áratugum 
saman. Það hefur verið hagstætt fjárhagslega fyrir foreldra. Það hefur 
verið hagstætt fyrir bæjarsjóð. Kannski hefur rekstraraðili haft einhvern 
hagnað,en er það ekki allt í lagi?

Hverjir mega hagnast og hverjir ekki?
Einkarekstur á sjúkrastofnunum er mikið eitur í beinum margra vinstri 
manna. Í þeirra hugum er það aðeins ríkið sem að sjá um allt sem lítur 
að heilbrigðismálum. Ekki er spurt hvort það sé heppilegra fyrir alla að-
ila að í sumum tilfellum sé hreinlega heppilegra að það sé ekki ríkið sem 
annist reskturinn. Er ekki aðalatrið að reyna að hjálpa fólki að ná heilsu 
en ekki að það þurfi að bíða mánuðum saman eftir að komast að með 
öllum þeim þjáningum sem því fylgir.

Annars er skrítið að fylgjast með málflutningi vinstri manna þegar 
engin sem fæst við heilbriðismál má skila hagnaði.Hvað með tann-
lækna? Eru þeir ríkisstarfsmenn? Nei. Geta þeir greitt sé arð? Já.

Hvað með Apótekin? Eru þau rekin af ríkinu? Nei. Geta þau greitt sé 
arð? Já. Hvaðan kemur stærtu hluti greiðslanna? Frá Sjúkratrygginga-
stofnun Íslands eins og til einkasjúkrahúsa.

Hvað með Össur stoðtækjagerð? Er það ekki hluti af heilbrigðisþjón-
ustu? Hefur það fyrirtæki skilað arði? Já,miklum.

Margt fleira væri hægt að nefna sem ekki er rekið af ríkinu þótt ríkið 
greiði til viðkomandi stofnunar t.d. Hrafnista og Heilsuhælið í Hvera-
gerði.

Að sjálfsögðu á ríkið að greiða myndarlega til heilbrigðismála og það 
þarf að aukast. Það hlýtur samt alltaf að vera stóra spurningin hvernig 
best er hægt að nýta skattpeningana. Það er alveg ljóst að besta nýtingin 
er ekki að ríkið eigi að sjá um alllan reskturinn.

 Sigurður Jónsson

leiðari

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 1.júní 2017
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snemmtæk íhlutun - mál og læsi, 
þróunarverkefni í leikskólum

Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-
bæjar Ingibjörg Bryndís 
Hilmarsdóttir leikskólafull-

trúi sagði frá þróunarverkefni sem 
unnið er að í leikskólunum Garða-
seli, Gimli, Heiðarseli, Tjarnarseli 

og Háaleiti og ber heitið Snemmtæk 
íhlutun –mál og læsi.

Gert ráð fyrir 
4. hæðinni á 
Nesvöllum
Á fundi Umhverfis-og 

skipulagsráðs Reykjanesbæj-
ar 9.maí 2017 var eftirfarandi 

bókað. „Klasi leggur fram tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu á Nesvöllum. 
Megin breytingin er að fjölbýlishús-
um er skipt upp í minni einingar og 
raðhúsum fækkað. Heildarfjöldi íbúða 
helst óbreyttur. Sjá nánar í greinagerð. 
Breytingin var auglýst skv. 41. grein 
skipulagslaga með athugasemdafresti 

til 9. mars sl. Engar 
athugasemdir bár-
ust. Bæjarstjórn vís-
aði málinu til baka 
til Umhverfis- og 
skipulagsráðs vegna 
þarfar á meira stækk-
unarrými fyrir hjúkrunarheimilið.Til 
þess að fara eftir óskum bæjarstjórnar 
þá er gert ráð fyrir fjórðu hæðinni ofan 
á núverandi byggingu og einnig er gert 

ráð fyrir fjögurra hæða viðbyggingu í 
stað þriggja hæða. Samþykkt að senda 
deiliskipulagsbreytinguna til afgreiðslu 
Skipulagsstofnunar.

Vorferð eldri 
sjálfstæðismanna
samtök eldri sjálfstæðismanna 

og Félag eldri sjálfstæðis-
manna á Suðurnesjum efna 

til vorferðar miðvikudaginn 31. maí 
n.k.

Farið verður frá Nesvöllum í 
Reykjanesbæ kl. 9.30.

Ekið verður frá Valhöll kl. 10.00 
og ekið til Eyrarbakka, Selfoss og 
Hveragerðis.

Nánari dagskrá verður auglýst á 
www.xd.is

Fargjaldið er 3.500 kr. á mann, 
sem best er að leggja inn á reikning 

0513-26-007414, kt. 570269-1439.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku í 

síma 515-1700, ekki síðar en mánu-
daginn 29. maí kl. 12.00

sex af þrettán 
með forgang
reglur Grindavíkurbæjar 

um inntöku barna á leik-
skóla voru ræddra á fundi 

fræðslunefndar.Lögð fram könnun 
sem sýnir að sex af þrettán sveitar-
félögum veita börnum starfsmanna 
leikskóla forgang að vistun. Fyrir ligg-
ur tillaga um að börn starfsmanna 

leikskóla í Grindavíkurbæ fái forgang 
að leikskóla. Fræðslunefnd samþykkir 
breytingu á reglum um inntöku barna 
þannig að starfsmenn í leikskólum í 
Grindavík hafi forgang með ákveðnu 
skilyrði sem kemur fram á sérstöku 
umsóknareyðublaði.

Útlitið er gott
Á fundi Umhverfisnefndar 

Garðs kynnti fulltrúi stöðu 
vinnuskólans fyrir sumar-

ið. Útlit er gott varðandi umsóknir 
í flokkstjórastöður og gengið hefur 
verið frá ráðningu á verkstjóra vinnu-

skólans. Verkefni vinnuskólans verða 
með hefðbundnu sniði og snúa að 
snyrtingu og fegrun bæjarins. 
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Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ari Trausti Guðmundsson þingmaður Vinstri grænna

til þess þurfa félags-
hyggjuflokkar að ráða för

reykjanes bað Ara Trausta þing-
mann vinstri grænna að svara 
eftirfarandi spurningum.

1.Fyrir liggur að ekkert auka fjármagn 
verður sett í lagfæringar á Reykjanes-
braut eða Grindavíkurveg á þessu ári. 
Fleiri vegi á Suðurnesjum þarfnast mik-
illa endurbóta. Er hægt að sætta sig við 
að þessi fjölfarnasti ferðamannastaður 
landsins þurfi áfram að bíða?

Spurningin er ekki skýr. Er hér átt við 
Suðurnesin í heild sem fjölsóttan ferða-
mannastað? Raunar skiptir svo sem 
ekki máli hvað átt er við því svarið er 
nokkuð ljóst hvað svæðið varðar: Allir 
meginvegir á Reykjanesskaga standast 
ekki kröfur um gæði og öryggi, nema 
helst að stór hluti Suðurstrandarvegar 
nái því máli. Milljarða vantar til við-
gerða, breikkunar, tvöföldunar eða 2+1 
lausnar o.s.frv. VG sem stjónarandstöð-
uflokkur nær ekki að breyta áherslum 
eða ákvörðunum núverandi ríkisstjórn-
ar en lagði fram í kosningastarfinu við-
bótaráætlun um hvernig framfylgja 
mætti samgönguáætlun sem samþykkt 
var haustið 2016. Nú leggur VG meðal 
annars til fjáröflun upp á 1-2 milljarða 
með því að leggja fram frumvarp um 
hækkun á bensín- og olíugjaldi (um 
7-8 kr. á lítra) en sá gjaldstofn verður að 

ganga til vegaframkvæmda skv. lögum 
þar um. Sennilega verður frumvarpið 
fellt. Veruleg viðbót í vegakerfið á öllum 
Reykjanesskaga fæst varla á meðan nú-
verandi ríkisstjórn ræður för.

2. Misserum saman hefur verið rætt um 
að innheimta gjald af þeim mikla fjölda 
erlendra ferðamanna sem kemur til 
landsins til að standa undir hluta kostn-
aðar við uppbyggingu vegakerfis og að-
stöðu á fjölförnum ferðamannastöðum. 
Rætt hefur verið um ferðamannapassa, 
vegatolla, hækkun á gistináttaskatti, 
komugjöld o.fl. en ekkert gerist. Hvaða 
leið vilt þú fara?

Engin ein leið er fyrir hendi en við í 
VG höfum nefnt t.d. að gistináttagjald 
verði hlutfallstala af gistiverði, ekki 
föst tala (300 kr.), að komugjöld verði 
innheimt (t.d. 1.500 kr. - um það var 
lögð fram breytingartillaga við fjárlög 
en felld) og að bílastæðagjöld geti bætt 
úr ýmsum ágöllum. Aðalatriðið er þó 
að skoða og ákvarða með hvaða hætti 
ferðaþjónustan sem höfuðatvinnugrein 
skili meiru en nú gerist til félagslegu 
umbótanna á vegakerfinu, jafnt sem 
flugvöllum, á heilbrigðiskerfi jafnt sem 
löggæslu og á landvörslu jafnt sem inn-
viðauppbyggingu á ferðamannastöðum 
og - svæðum. Samhliða þessu verður að 

meta þolmörk út frá sjálfbærni og beita 
virkri aðgangsstýringu. Hvorki fjöl-
margir staðir, svæði né landið allt þolir 
nema tiltekinn fjölda ferðamanna. Um 
er að ræða auðlindanýtingu sem kallar 
á verndun og stýringu líkt og í öðrum 
atvinnugreinum, t.d. sjávarútvegi.

3. Eldri borgarar eru hvattir til þátt-
töku í atvinnulífinu t.d. með því að taka 
að sér hlutastarf. Á sama tíma eru frí-
tekjumörk sett í 25. Þúsund krónur á 
mánuði. Eftir það verður 45% skerðing 
á greiðslum frá TR, þannig að viðkom-
andi heldur eftir skatta aðeins um 30% 
launanna.

Er þetta ásættanlegt? 
Nei það er það ekki og því verður að 

breyta, reyndar eins og öllu bótakerfi 
aldraðra jafnt sem öryrkja. Til þess 
þurfa félagshyggjuflokkar að ráða för.

páll magnússon þingmaður Sjálftæðisflokki

Nú er komið að því að hækka frítekjumarkið

reykjanes bað Pál Magnússon 
fyrsta þingmann Suðurkjör-
dæmis að svara eftirfarandi 

spurningum.

1.Fyrir liggur að ekkert auka fjármagn 
verður sett í lagfæringar á Reykjanesbraut 
eða Grindavíkurveg á þessu ári.Fleiri vegi 
á Suðurnesjum þarfnast mikilla endur-
bóta. Er hægt að sætta sig við að þessi fjöl-
farnasti ferðammastaður landsins þurfi 
áfram að bíða?

Orðalag spurningarinnar dregur upp 
óþarflega dökka mynd af stöðu mála. 
Þótt ekki sé eyrnamerkt fé til þess sem 
kallast nýframkvæmdir við þessa vegi þá 

liggur fyrir að strax í sumar verður ráð-
ist í endurbætur og lagfæringar á þeim 
báðum. Þetta er fjármagnað með því sem 
heitir viðhaldsfé Vegargerðarinnar. Auð-
vitað vildum við að þetta myndi allt ger-
ast hraðar og í stærri skrefum en okkur er 
allavega að miða nokkuð á leið.

2. Misserum saman hefur verið rætt um 
að innheimta gjald af þeim mikla fjölda 
erlendra ferðamanna sem kemur til lands-
ins til að standa undir hluta kostnaðar 
við uppbyggingu vegakerfis og aðstöðu á 
fjölförnum ferðamannastöðum. Rætt hef-
ur verið um ferðamannapassa, vegatolla, 
hækkun á gistináttaskatti, komugjöld o.fl. 

en ekkert gerist.Hvaða leið vilt þú fara?
Ein leið útilokar ekki aðrar í þessum 

efnum og kannski er farsælast að farin 
verði blönduð leið, líkt og við þekkjum 
frá ýmsum nágrannalöndum okkar. 
Varðandi samgöngumannvirkin sér-
staklega finnst mér vel koma til greina 
að fjármagna hin stærstu þeirra með 
vegatollum eins tíðkast víða um lönd. 
Við þurfum innan tíðar að ráðast í mjög 
mikla uppbyggingu á þessu sviði og það 
er alveg ljóst að þeir fjármunir munu ekki 
fást af reglubundnum fjárlögum frá ári til 
árs án þess að aðrir þættir samfélagsþjón-
ustunnar myndu láta verulega undan 
síga, eins og t.d. heilbrigðisþjónustan - og 

það er enginn tilbúinn til þess. Til að fjár-
magna aðra þætti innviðauppbyggingar 
vegna fjölgunar ferðamanna er ekkert 
að því að nota blöndu af komugjöldum, 
gistináttagjöldum, bílastæðagjöldum og 
þvíumlíku.

3. Eldri borgarar eru hvattir til þátttöku 
í atvinnulífinu t.d. með því að taka að sér 
hlutastarf. Á sama tíma eru frítekjumörk 
sett í 25. Þúsund krónur á mánuði. Eftir 
það verður 45% skerðing á greiðslum frá 
TR, þannig að viðkomandi heldur eftir 
skatta aðeins um 30% launanna.
Er þetta ásættanlegt?

Það hefur öllum verið ljóst að frítekju-

markið þarf að hækka, enda er gert ráð 
fyrir því í þeirri ríkisfjármálaáætlun sem 
nú er til lokameðferðar á Alþingi. Við 
afgreiðslu fjárlaga fyrir síðustu áramót 
voru þeir settir í forgang sem allra minnst 
höfðu á milli handanna en nú er komið 
að því að hækka frítekjumarkið.

Viðauki upp á 516 þúsund 
krónur vegna loftmynda

Fyrir síðasta fundi bæjarráðs Garðs 
lá fyrir tillaga.Í tillögu um viðauka 
6/2017 er lagt til að samþykkt 

verði fjárheimild kr. 516.000 vegna loft-
mynda, samkvæmt samþykkt bæjarráðs á 
271. fundi.   Viðaukinn samþykktur sam-

hljóða , enda er gerð grein fyrir fjármögn-
un, sem hefur ekki áhrif á rekstrarniður-
stöðu fjárhagsáætlunar 2017. 

Skólamatur ehf. mun áfram 
sjá um hádegismat í grunn-
skólum bæjarins

Frá undirritun og handsali 
samningsins í Njarðvíkurskóla 
í hádeginu. F.v. Helgi Arnarson 

sviðsstjóri Fræðslusviðs, Kjartan Már 
Kjartansson bæjarstjóri, Jón Axelsson 
framkvæmdastjóri Skólamatar (stand-
andi), Axel Jónsson eigandi Skólamatar, 
Fanney Axelsdóttir mannauðs- og sam-
skiptastjóri Skólamatar, ásamt nemend-
um í Njarðvíkurskóla.

15.05.2017 Fréttir
Í morgun var undirritaður samningur á 
milli Reykjanesbæjar og Skólamats ehf. 
um framleiðslu og framreiðslu á skóla-
mat fyrir grunnskóla Reykjanesbæjar 
að undangengnu útboði sem Ríkiskaup 
hafði umsjón með. Undirritunin fór 

fram í Njarðvíkurskóla á matmálstíma.
Tvö tilboð bárust annað frá ISS Ís-

land ehf. að upphæð kr. 624.832.598.- 
og hitt frá Skólamat ehf. að upphæð 
kr. 567.171.765. Kostnaðaráætlun 
Reykjanesbæjar var kr. 658.148.291. 
Samningurinn er til 3 ára með 
möguleika á framlengingu 2 x 1 ár eða 
að hámarki til 5 ára.

Ávinningur af þessu útboði miðað 
við 3 ára samning er því kr. 90.976.526.- 
eða um 14%. Bæði tilboðin voru und-
ir kostnaðaráætlun. Skólamatur ehf. 
var með eldri samninginn og mun 
því áfram að sinna grunnskólum í 
Reykjanesbæ og hefur samstarfið 
gengið mjög vel á undanförnum árum. 
(Heimasíða Reykjanesbæjar greinir frá)

íslensk öndvegisljóð
Bjartur bókaútgáfa hefur gefið 

út bókina Íslensk öndvegisljóð 
– frá Hallgrími Péturssyni til 

Ingibjargar Haraldsdóttur. Á kápubaki er 
bókinni lýst með þessum hætti:Gullöld 
íslenskrar ljóðagerðar má segja að hefjist 
á 17. öld, eftir að Hallgrímur Pétursson 
kom fram, og rís svo í hæstu hæðir á 
miðri 19. öld í kjölfar rómantísku stefn-
unnar með Jónas Hallgrímsson í broddi 

fylkingar. Næstu hundrað ár á eftir er 
ljóðlistin það bókmenntaform sem skáld 
nota framar öðru til þess að tjá hugsan-
ir sínar, tilfinningar og lífsviðhorf.        Í 
þessa glæsilegu bók hefur verið safnað 
saman ýmsum þeirra ljóða sem hæst 
ber á þessu blómaskeiði, eftir ástsælustu 
skáld þjóðarinnar.Mörg ljóða bókar-
innar, sem Páll Valsson hefur valið, eru 
einhver dýrmætasti menningararfur sem 

íslenska þjóð-
in á.Íslensk 
öndvegisljóð 
er hönnuð 
af Ragnari 
Helga Ólafs-
syni og er 
k j örg r ipur 
öllum þeim er unna 
góðum skáldskap.

Gjaldfrjáls námsgögn verða í grunnskólum 
Reykjanesbæjar frá og með næsta hausti

Bæjarráð Reykjanesbæjar sam-
þykkti á fundi sínum í morgun að 
veita grunnskólum Reykjanes-

bæjar fjárveitingu á næsta skólaári til 
kaupa á námsgögnum til grunnskólanna.

Fræðsluráð lagði til á fundinum sín-
um 21. apríl sl. að Reykjanesbær myndi 
veita öllum börnum í grunnskólum 

Reykjanesbæjar nauðsynleg námsgögn 
frá og með næsta hausti. „Gjaldfrjáls 
námsgögn styðja við barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna sem Íslendingar hafa 
staðfest aðild sína að og Fjölskyldustefnu 
Reykjanesbæjar. Þetta skref er liður í því 
að vinna gegn mismunun barna og styð-
ur það að öll börn njóti jafnræðis í námi,“ 

eins og segir í fundargerð fræðsluráðs frá 
301. fundi.

Bæjarstjórn vísaði málinu til bæj-
arráðs á fundinum sínum 2. maí sl. og var 
málið tekið fyrir í bæjarráði í morgun. 
Fjórir bæjarfulltrúar greiddu atkvæði 
með tillögunni og einn gegn henni.Böðv-
ar Jónsson greiddi atkvæði á mót.

fréttatilkynning
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Saman hugum við að heilsunni

Reykjanesapótek • Hólagötu 15 • 260 Reykjanesbæ 
Sími 421-3393 • Vaktsími lyfjafræðings 821-1128

15% afsláttur

Nicotinell Classic/Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á 
umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

af öllum Nicotinell Fruit pakkningum

Gildir 18. - 31. maí 2017

Verið hjartanlega velkomin

Nicotinell Fruit 15% Reykjanesapotek 255x390 copy.pdf   1   17/05/2017   09:34
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kaupverðið er 21 milljón

Garður hefur genið form-
lega frá kaupum á  húsnæði 
undir Tónlistarskóla Garðs.

Kaupsamningur hefur verið staðfestur  
vegna Heiðartúns 2d. Samkvæmt 

samþykkt bæjarráðs og bæjarstjórnar 
um lausn á húsnæðismálum Tónlist-
arskóla, liggur fyrir kaupsamningur 
um kaup sveitarfélagsins á húsnæðinu 
Heiðartún 2d. Kaupverð kr. 21 milljón. 

Garðasel fær mjög 
góða einkunn
Menntamálastofnun hefur 

skilað skýrslu sem snýr að 
ytra mati á leikskólanum 

Garðaseli. Í janúar 2017 gerðu starfs-
menn Menntamálastofnunnar úttekt 
á starfsemi leikskólans en þar er lagt 
mat á fjölmarga þætti sem snúa að 
starfsemi skólans. Skólinn fær mjög 

góða umsögn um þætti sem snúa 
að stjórnun, uppeldis- og mennta-
starfi, skólabrag og foreldrasamstarfi. 
Helstu tækifæri til úrbóta lúta að 
skráðum verkferlum og innra mati á 
starfinu. Fræðsluráð Reykjanesbæj-
ar óskar leikskólanum til hamingju 
með niðurstöðurnar.

Gróðurmál til kynningar
Fulltrúi Umhverfisnefndar Garðs  

fór yfir hugmyndir og stöðu 
fyrirhugaðrar uppgræðslu í 

heiðinni ofan byggðar. Umræður um 
fyrirhugaðar ræktunaraðferðir þar sem 
notast verður bæði við minni bakka-

plöntur og stærri tré. Viðræður eru 
hafnar við Skógræktarfélag Suðurnesja 
um mögulega aðkomu að verkefninu. 
Vinnuskólinn mun sjá um útplöntun 
undir handleiðslu verkstjóra. Rætt um 
gerð á reit þar sem íbúar geta plant-

að út græðlingum.  Fulltrúi sagði frá 
áframhaldandi vinnu við umhirðu 
Bræðraborgargarðsins og lagfæringu á 
inngangi í sumar. Nefndin telur þessar 
fyrirhuguðu áætlanir jákvætt skref í 
umhverfismálum bæjarins.

Kammersveit Vínar og Berlínar
fréttatilkynning

Þann 19. maí klukkan 19:30 
leikur Kammersveit Vínar og 
Berlínar eldheita efnisskrá á 

sviði Eldborgar en hún er skipuð nafn-
toguðustu hljóðfæraleikurum úr Fíl-
harmóníusveit Vínar og Fílharmóníu-
sveit Berlínar.

Áheyrendur og gagnrýnendur eru 
sammála um að tvær hljómsveitir geti 
talist þær fremstu í heimi: Fílharm-
óníusveit Vínar og Fílharmóníusveit 
Berlínar. Gjarnan er lögð áhersla á það 
sem aðgreinir sveitirnar tvær. Sagt er 
að Vínarsveitin sé fáguð og tíguleg en 
Berlínarbúarnir ástríðufullir og hríf-
andi, að önnur hljómsveitin einkennist 
af flauelsmjúkum strengjahljóm en hin 
af mögnuðum einleikurum á blásturs-
hljóðfæri.

Það er því ljóst að stofnun Kamm-
ersveitar Vínar og Berlínar heyrir til 
mikilla tíðinda. Þegar betur er að gáð 
er líka ýmislegt sem sameinar hljóm-
sveitirnar. Áratugasamstarf við stjórn-

endur á borð við Wilhelm Furtwängler, 
Herbert von Karajan, Claudio Abbado 
(sem stjórnuðu bæði Ríkisóperunni í 
Vín og voru aðalstjórnendur Berlínar-
fílharmóníunnar) og Sir Simon Rattle 
hefur sett mark sitt á báðar hljómsveit-
irnar. Auk þess störfuðu því sem næst 
sömu gestastjórnendur með þeim báð-
um sama árið. Spilamennska beggja 
hljómsveita einkennist af hárfínni nálg-
un, miklum sveigjanleika og einstakri 
hljómfegurð, sem gerir þær einstakar, 
jafnvel í samanburði við rómuðustu 
hljómsveitir Bandaríkjanna.

Þó að samskipti hljómsveitanna hafi 
ávallt verið góð er ekkert launungar-
mál að þær eru keppinautar í tónlist-
arheiminum. Það var að frumkvæði 
Sir Simon Rattle sem hljómsveitirn-
ar komu saman í fyrsta sinn, en hann 
óskaði þess að stjórna sameiginlegum 
tónleikum þeirra í tilefni af fimmtugs-
afmælinu sínu. Útkoman var svo góð að 
ekki var um annað að ræða en að halda 

samstarfinu áfram.
Upp úr því varð Kammersveit Vínar 

og Berlínar til. Með henni leika margir 
af nafntoguðustu hljóðfæraleikurum 
hljómsveitanna tveggja og segja má að 
í kammersveitinni megi finna kjarna 
þeirra beggja. Markmiðið með efnis-
skránni er að sameina fínleika kamm-
ertónlistar og kraft sinfóníusveitar. 
Samstarfinu er ætlað að vera vettvang-

ur þar sem listamennirnir geta miðlað 
listsköpun sinni og hugmyndum, þeim 
sjálfum og áheyrendum til góða.

Rainer Honeck (sem hefur verið 
konsertmeistari Vínaróperunnar síðan 
1984 og Vínarfílharmóníunnar síðan 
1992) hefur verið konsertmeistari og 
listrænn stjórnandi Kammersveitar 
Vínar og Berlínar frá stofnun hennar.

Á tónleikunum verða flutt þrjú 

verk eftir Joseph Haydn; Sinfónía nr. 
59 „Eldsinfónían“, Sellókonsert í C-
dúr og Sinfónía nr. 49 „Passían“ ásamt 
Concertone KV 190 eftir W.A. Mozart. 
Einleikarar á tónleikunum eru Gauti-
er Capuçon á selló, Rainer Honeck og 
Noah Bendix-Balgley á fiðlu. 

Frekari upplýsingar veitir Arna Mar-
grét Jónsdóttir í síma 661-4295 eða á 
arnamargret@harpa.is
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Gæði án viðhalds
primo gluggar og hurðir

Plastgluggar, álplastgluggar, ál-
trégluggar og hurðir úr sama 
efni frá danska framleiðand-

anum Primo hafa reynst afar vel hér 
á landi. Þetta eru allt viðhaldsfríir 
gluggar og hurðir sem þola afskaplega 
vel íslenska veðráttu. Átrégluggar eru 
áhugaverður kostur fyrir þá sem vilja 
hafa náttúrulegt efni án þeirra ókosta 
sem fylgja veðrun þess:

„Áltrégluggarnir okkar eru líka 
viðhaldsfríir vegna þess að eftir upp-
setningu þeirra snýr hvergi tré að 
útilofti. Það er því engin veðrun á tré 
því það er allt að innanverðu, en allt 
sem snýr að veðurkápu og einangr-
un er úr áli og PVC,“ segir Jóhann 
Freyr Jóhannsson, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Orgus ehf., sem flytur 
inn Primo gluggana og hurðirnar.

„Plastgluggarnir eru mjög vinsæl-
ir enda frábær lausn fyrir þá sem vilja 
sleppa við alla málningarvinnu. Sumir 
kjósa að hafa gluggana í öðrum lit en 
hvítum og með aðra áferð en plast á ytra 
byrði glugganna, og þar koma álplast-
gluggarnir sterkir inn enda fást þeir í 
mörgum litum,“ segir Jóhann jafnframt 
og víkur síðan að því hve vel gluggarnir 
standast veðráttuna á Íslandi:

„Það er komin 16 ára reynsla af 
þessum gluggum í Vestmannaeyjum 
og ef það er einhvers staðar slagveðurs-
rigning þá er það þar. Þar hafa glugga-
rnir reynst afar vel, í íslensku veðurfari 
eins og það gerist verst.“

Danska fyrirtækið Primo var stofn-
að árið 1959 og hefur margra áratuga 
reynslu af hönnun glugga og hurða: 
„Það er dönsk framleiðsla á prófílunum 
og gluggunum. Keppst er við að ná fram 
skandinavísku útliti með grönnum og 
penum prófílum, en þetta útlit er talið 
mjög eftirsóknarvert,“ segir Jóhann.

Primo gluggar og hurðir henta fyr-
ir heimili, hótel, iðnaðarhúsnæði og 
raunar hvar sem er, að sögn Jóhanns: 
„Við erum til dæmis með verslunar-
front hérna sem er úr þessu, sem fólk 
getur séð þegar það kemur til okkar.“ 

Orgus ehf. var stofnað árið 1999 en 
auk glugga og hurða frá Primo sinnir 
fyrirtækið meðal annars innflutningi á 
og framleiðslu úr DuPont™ Corian® en 
það er gegnheilt steinefni sem notað er 

í borðplötur í innréttingar fyrir heimili, 
fyrirtæki og stofnanir.

Orgus ehf. er vaxandi fyrirtæki og að 
sögn Jóhanns aukast umsvifin jafnt og 
þétt. Orgus er til húsa að Axarhöfða 18, 

110 Reykjavík. Opið er virka daga frá kl. 
8.30 til 17.00. Símanúmer er 544-4422. 
Nánari upplýsingar eru á heimasíðunni 
www.orgus.is.

KyNNiNG
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Glæsilegt í Garði
Nýtt hótel og það fyrsta í 

Garðinum hefur opnað. 
Hótelið heitir Ligt house 

Inn hotel. Í hótelinu eru 26 herbergi 
af stærðinni 22-26 ferm en tvær 44 
fermetrar svítur eru líla. Hótelið er 
1300 fermetrar. Það hefur aðeins tekið 
tæpt ár að byggja hótelið. Allt er hið 
glæsilegasta á hótelinu hvort sem eru 
herbergi eða salarkynni. Einstaklega 
smekklegar innréttingar eru í hót-
elinu. Hér er um finnskt bjálahús að 

ræða. Á myndinni 
eru eigendur hót-
elsins bræðurnir 
Þorsteinn,Gísli og 
Einar Þorsteins-
synir (daman heitir 
Katla).

Reykjanes óskar 
fjölskyldunni til 
hamingju með þetta 
glæsilega hótel.

Fs er fyrir-
myndarstofnun
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

varð í 3. sæti í flokka stórra 
ríkisstofnana í úttekt SFR á 

stofnun ársins.
Skólinn hlaut þar með titilinn 

Fyrirmyndarstofnun og er ein ell-
efu ríkisstofnana sem fær þann tit-
il.  Þetta er fjórða árið í röð sem við 
hljótum heitið Fyrirmyndarstofnun 
en síðustu tvö ár varð skólinn í 2. 
sæti í sínum flokki.

Könnunin um Stofnun ársins 
er framkvæmd af Gallup og er 
samstarfsverkefni SFR, fjármála- 
og efnahagsráðuneytisins, Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar og 

VR og taka um 12.000 starfsmenn á 
almennum og opinberum markaði 
þátt í henni.  Þátttakendur eru spurð-
ir út í níu þætti í starfsumhverf-
inu þ.e. trúverðugleika stjórnenda, 
starfsanda, launakjör, vinnuskilyrði, 
sveigjanleika í starfi, sjálfstæði í 
starfi, ímynd stofnunar, ánægju og 
stolt og jafnrétti.

Myndin hér að ofan var tekin 
þegar úrslitin voru tilkynnt á Hilton 
Nordica en það voru Kristján Ás-
mundsson skólameistari og Jón Þor-
gilsson trúnaðarmaður SFR í Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja sem tóku við 
viðurkenningunni.

Unnið að því að deiliskipuleggja 
íbúasvæði í tveimur hverfum

magnús Stefánsson,bæjarstjóri í Garði

Það er margt að gerast í Garðin-
um. ‚ibúðir hafa rokið út,hótel 
að opna, Garðskagi laðar til 

sín ferðamenn, Sveitarfélagið stend-
ur vel, Víði gengur vel í fótboltanum. 
Reykjanes heyrði hljóðið í Magnúsi 
Stefánssyni bæjarstjóra.

Búist er við að í ár heimsæki mikill 
fjöldi ferðamanna og gesta Garðskaga. 
Vegurinn út á Garðskaga er hörmu-
legur og þolir örugglega ekki alla þessa 
umferð. Stendur til að lagfæra hann á 
næstunni?

Umferð hefur aukist mjög mikið 
út á Garðskaga á síðustu misserum 
og hefur vegurinn ásamt bílastæð-
unum látið undan vegna mikils um-
ferðarálags.  Í sumar verður lagt nýtt 
slitlag yfir veginn út á Garðskaga, en 
einhver bið verður á því að slitlag á 
bílastæðum verði endurnýjað þar sem 
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 
hafnaði umsókn um styrk til þess á 
þessu ári.  Við vonumst til að það ver-
kefni komi til framkvæmdar á næsta 
ári.

Það er verið að byggja við 
Byggðasafnið. Hvaða hlutverki á sú 
bygging að þjóna?

Viðbyggingin við hús byggðasafns-
ins er salernishús sem á að þjóna gest-
um safnsins og veitingahússins, en 
einnig fólki sem dvelur á tjaldsvæð-
inu eða er á svæðinu á Garðskaga að 
öðru leyti.  Með þessu er verið að bæta 
salernisaðstöðu á Garðskaga og veitti 
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 
styrk til verkefnisins á síðasta ári.

Fjölgaði um 6%
Hvernig er íbúaþróunin síðustu 
mánuðina?

Á síðasta ári fjölgaði íbúum sveitar-

félagsins um nálægt 6% og voru 1.500 
talsins um síðustu áramót.  Samkvæmt 
bráðabirgðatölum í lok apríl sl. voru 
íbúarnir orðnir 1.520.  

Er nægilegt framboð til af lóðum?
Talsvert er af lausum lóðum sam-

kvæmt þeim deiliskipulögðu svæðum 
sem nú liggja fyrir.  Nú stendur hins 
vegar yfir vinna við að deiliskipuleggja 
íbúðasvæði í tveimur hverfum og er 
stefnt að því að þær lóðir verði tilbún-
ar til úthlutunar undir haust í ár.  Fram 
hefur komið nokkur eftirspurn eftir 
íbúðalóðum, sveitarfélagið getur mætt 
þeirri eftirspurn og gott betur.  

Hvernig er atvinnuástandið?
Nú er það svo að Suðurnesin eru 

eitt atvinnusvæði og mikil eftirspurn 
hefur verið eftir vinnuafli á svæðinu 
að undanförnu.  Útlit er fyrir að svo 
verði áfram, sem segir að atvinnuá-
stand er mjög gott um þessar mundir á 
Suðurnesjum og þar með í Garðinum.

Hvað með atvinnu fyrir skólafólkið 
í sumar?

Skólafólk ætti almennt að standa 
vel að vígi varðandi atvinnumöguleika 
í sumar.

Hvaða framkvæmdir 
eru fyrirhugaðar í sumar?

Frágangur á um-
hverfi við Útskálar 
og Útskálakirkju
Samkvæmt fram-
kvæmdaáætlun ársins 
eru fyrirhugaðar ýmsar 
framkvæmdir, í fjárhags-
áætlun ársins eru fjár-
heimildir upp á 113 milljónir króna 
til fjárfestinga.  Sem dæmi má nefna 
fráveituverkefni, þar sem útrásir við 
hafnarsvæði verða lagðar af og frá-
veitan tengd inn á stofnlögn og útrás 
norðan Þorsteinsbúðar.  Þá verður 
leyst úr húsnæðismálum tónlistarskól-
ans, lagt verður slitlag yfir Skagabraut 
út að Garðskaga og unnið að stækk-
un Útskálakirkjugarðs í samstarfi við 
sóknarnefnd kirkjunnar.  Þá er unnið 
að frágangi á umhverfi við Útskálar og 
Útskálakirkju og uppbyggingu salern-
isálmu við hús byggðasafnsins. Auk 
þessara verkefna eru framkvæmdir 
við götur, gangstéttar og göngustíga. 
Loks erum við farin að huga að stækk-

un Gerðaskóla, en útlit er fyrir að 
fram komi vöntun á skólastofum inn-
an nokkurra ára, en ekki liggur fyrir 
hvenær ráðist verður í þá framkvæmd.  

Auk fjárfestinga er í fjárhagsáætlun 
ársins gert ráð fyrir ýmsum viðhalds-
verkefnum vegna fasteigna, gatnakerf-
is og annarra eigna sveitarfélagsins 
upp á hátt í 40 milljónir króna.  

Tekið skal fram að öll þessi ver-
kefni eru fjármögnuð af statttekjum 
sveitarfélagsins og eigin fé, án lántöku.

Ákvörðun í júní hvort kosið 
verður
Unnið hefur verið að könnun á kostum 
og göllum hugsanlegrar sameiningu við 

Sandgerði. Hvenær verður niðurstað-
an kynnt fyrir íbúum?

Eins og áður hefur komið fram 
verður boðað til íbúafunda í báðum 
sveitarfélögunum nú í lok maí, þar 
sem verður kynning á niðurstöðum 
þeirrar vinnu sem staðið hefur yfir 
undanfarna mánuði.  Í framhaldi af 
því munu bæjarstjórnir sveitarfélag-
anna taka um það ákvörðun á fundum 
sínum í byrjun júní hvort boðað verð-
ur til íbúakosninga um sameiningu 
sveitarfélaganna.  Ef af því verður er 
gert ráð fyrir að kosningin geti farið 
fram í október eða nóvember á þessu 
ári og frekari kynning verði á málinu 
tímanlega fyrir kjördag, eins og kveðið 
er á um í Sveitarstjórnarlögum.
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listaVerK eFtir errÓ aFHJÚPað 
í FlUGstÖð leiFs eiríKssONar

Dagskrá Eldeyjar, kórs eldri borgara á Suðurnesjum í maí 2017

Maí-mánuður  er annasamur hjá eldey
en þá heldur kórinn tvenna 

vortónleika, einnig fer kórinn 
á elli-og hjúkrunarheimilin á 

Suðurnesjum, en frá stofnun kórsins 
sem eru að verða 26 ár, þá hefur kór-
inn alltaf farið tvisvar á ári og heim-
sótt þessi heimili, það er  í maí og fyrir 

jólin, þetta er okkur mikil ánægja og 
veitir okkur mikla gleði .

Á hverju ári tekur Eldey þátt í 
kóramóti með kórum eldri borgara 
á Akranesi—Árborg—Mosfellsbæ 
og Hafnarfirði og hefur gert frá 1997 
og þetta árið eru það Eldey sem tek-

ur á móti kórunum eða 27.maí n.k. 
og verða tónleikar með öllum kór-
unum kl. 16.00 í sal Fjölbrautarskóla 
Suðurnesja.  Enginn aðgangseyrir og 
allir velkomnir. 

Hver kór syngur 5 lög og svo allir 
saman 4 lög.

sVONa lítUr daGsKrÁiN Út 
HJÁ eldey  í Maí 2017.

n 15.maí, mánudagur,   Víðihlíð í 
grindavík kl. 14.15.
n 15.maí Hlévangur,  reykjanesbæ, 
kl.15.30.
n 18.maí, fimmtudagur Vortónleik-
ar í Kirkjulundi kl. 20.00   aðgangseyrir 
1.000,--kr. (ekki posi)
Söngstjóri og undirleikari kórsins er 
arnór  b. Vilbergsson og með kórnum 
verður einnig hljómsveit sem skipuð er 
eftirtöldum aðilum:

Gítar: gunnar Þórðarson
Bassi: Sólmundur Friðriksson
trommur: Helgi Víkingsson
skeiðar: gunnar Kristjánsson
Víóla: Kjartan Már Kjartansson
trompet: Margeir Hafsteinsson

n 19.maí,  föstudagur, sungið á 
nesvöllum kl. 14.15. 
n 25.maí, fimmtudagur, uppstign-
ingadagur, Eldey syngur við messu í 
Keflavíkurkirkju kl. 14.00 
n 25.maí Uppstigningadagur 
verður Eldey með tónleika í grindavíkur-
kirkju kl. 17.00, aðgangseyrir 1.000,--kr.  
(ekki posi)  
Söngstjóri og undirleikari kórsins er 
arnór  b. Vilbergsson og með kórnum 
verður einnig hljómsveit sem skipuð er 
eftirtöldum aðilum:

Gítar: gunnar Þórðarson
Bassi: Sólmundur Friðriksson
trommur: Helgi Víkingsson
skeiðar: gunnar Kristjánsson

Víóla: Kjartan Már Kjartansson
trompet: Margeir Hafsteinsson

n 27.maí, laugardagur, Kóramót 
5 kóra, Eldey Suðurnesjum,  Hljómur, 
akranesi, Vorboðarnir, Mosfellsbæ, 
gaflarakórinn, Hafnarfirði og Hörpu-
kórinn, árborg. Kl.16.00 þennan dag 
verða tónleikar í sal Fjölbrautarskóla 
Suðurnesja og þar syngja allir kórarnir, 
hver fyrir sig og svo saman. Frítt inn og 
allir velkomnir.
röð kóranna er sem hér segir:

Vorboðar, Mosfellsbæ.
Gaflarakórinn, Hafnarfirði.
Hörpukórinn, árborg.
Hljómur, akranesi.
eldey, Suðurnesjum.

n 29.maí, mánudagur, þá endum 
við þennan vetur með óvissuferð sem 
ferðanefnd sér um, þá förum við á vit 
ævintýranna og skemmtum okkur 
saman þennan dag og fram á kvöld, 
endað á að grilla saman og þá er Eldey 
komin í frí fram á haustið. 

Við viljum benda þeim á sem vilja koma 
í kórstarfið í Eldey að hafa samband við 
kórstjórann eða einhvern úr stjórninni 
eða bara koma til okkar á æfingu en við 
æfum á hverjum þriðjudegi í Kirkjulundi 
kl. 15.30-17.30. Við byrjum aftur í haust 
seinni partinn í september.

Endilega láttu sjá þig, söngurinn bætir 
og kætir.

Margrét Guðmundsdótt-
ir varaformaður stjórnar 
Isavia afhjúpaði á dögunum 

nýtt og glæsilegt listaverk eftir Erró í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Verkið ber 
nafnið Silver Sabler og er veggverk úr 
handmáluðum keramikflísum. Verkið er 
eftirmynd málverks frá árinu 1999 með 
sama nafni en hefur verið stækkað upp í 
keramikmynd sem er 11 metra breið og 
4,5 metra há.

Um verkið er meðal annars sagt: 
„Verkið fjallar öðrum þræði um 
goðsagnir háloftanna, rótleysi nútíma-
mannsins og flugstöðina sem vettvang 
ævintýranna.“

Verkið bætist í hóp glæsilegra lista-
verka sem staðsett eru í flugstöðinni og 
gleðja ferðamenn á för sinni um flug-
völlinn. Verkin hafa oft verið sett upp við 
hátíðleg tilefni og tilefnið fyrir uppsetn-
ingu verksins eftir Erró er 30 ára afmæli 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Verkið er 
staðsett í aðalbyggingu flugstöðvarinnar.
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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

U3a, Háskóli þriðja ævi-
skeiðsins á suðurnesjum
Á kynningarfundinum sem 

haldinn var á Nesvöllum í 
lok mars mættu um fjörutíu 

manns og tuttugu og fimm skráðu sig 
sem stofnfélaga. Frekari kynningar eru 
fyrirhugaðar. Góður dagur til að halda 
stofnfund er 16. september næstkom-
andi, Dagur íslenskrar náttúru. Þá yrði 
félagið formlega stofnað, kosin sjö 
manna stjórn sem sæi um framhaldið. 
Fyrsta fræðslan yrði síðan í kjölfarið.

U3A er ætlaður öllum 50 ára og 
eldri. Rannsóknir sýna að það er mikil-
vægt fyrir alla, allt lífið að viðhalda and-
legri virkni, ekki síður þó komið sé á 
efri ár. Því er mikilvægt að finna áhuga-
verð verkefni og tileinka sér nýja þekk-
ingu á meðan að heilsan leyfir. Samtök-
in í Reykjavík eru hluti af alþjóðlegri 
hreyfingu U3A sem starfar í yfir þrjátíu 

löndum víða um heim 
með hundruðum þús-
unda 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. 

Skráning stofn-
félaga U3A Suðurnes 
mun halda áfram og 
standa út árið 2017. Þeir 
sem hug hafa á því geta sent 
tölvupóst á netfangið ernamarsibil@
gmail.com. Þar þarf að koma fram 
nafn, kennitala, heimilisfang, netfang 
og símanúmer.

Það er einstaklega ánægju-
legt að á Suðurnesjum verður 

stofnuð önnur deild U3A á Ís-
landi . Frekari upplýsingar er að 

finna á heimasíðu U3A í Reykjavík, 
www.u3a.is . Þar má einnig sjá þá fjöl-
breyttu fræðslu sem þar fer fram. 

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

Fjárheimild dugar varla

Á fundi bæjarráðs Garðs 11.maí 
s.l. var m.a. fjallað um:“Guð-
brandur J. Stefánsson frí-

stunda-, menningar-og lýðheilsu-
fulltrúi og Einar Friðrik Brynjarsson 
tæknifulltrúi á Umhverfis-, skipulags- 
og byggingarsviði sátu fundinn undir 
þessum dagskrárlið, en þeir halda utan 
um starfsemi vinnuskóla.   Lagt fram 

minnisblað um áætlaða starfsemi 
vinnuskólans sumarið 2017. Í minn-
isblaðinu kemur m.a. fram að útlit er 
fyrir að fjárheimild ársins dugi varla 
til að halda úti starfsemi vinnuskól-
ans líkt og var á fyrra ári. Farið verði 
yfir framvindu rekstrar vinnuskólans 
þegar líður inn í sumarið og umfangið 
liggur endanlega fyrir“.

Aflafréttir

Netabátunum hefur 
fækkað mikið
samkvæmt dagatalinu þá 

var 11.maí síðastliðinn 
lokadagur vetrarver-

tíðarinnar árið 2017.   Áður fyrr 
þá var nú oft mikil spennan 
undir lokin hver yrði aflahæstur 
og eins og t.d í Vestmannaeyjum 
þá fékk aflakóngur viðkomandi 
vertíðar bikar sem var þá af-
hentur á sjómannadeginum.   Þá 
voru þetta að langmestu leyti 
netabátar.  Í dag er þetta allt 
öðru vísi.  Fyrir það fyrsta þá eru 
netabátarnir margfalt færri, og sömuleið-
is er bátaflotinn miklu minni.  t.d á svæð-
inu frá Þorlákshöfn og að Keflavík.  Er al-
gjört hrun í fjölda báta miðað við hvernig 
þetta var fyrir sirka 20 til 40 árum síðan.

Engu að síður þótt bátunum hafi 
fækkað og netabátarnir t.d á suðurnesj-
unum hafi fækkað niður í örfáa, þá er 
nú samt sem áður alltaf smá stemming 
í kringum vertíðir og jú menn fylgjast 
með aflabrögðum á einn eða annan hátt.  

Netabátunum hefur fækkað mikið og 
nokkuð merkilegt er að horfa á það að 
núna á vertíðinni þá voru netabátarnir 
ekki nema um 8 alls.  Og af þeim þá voru 
bátar á vegum Hólmgríms, uppistaðan í 
því.  Eða alls 6.  þessir 8 bátar voru Sunna 
Líf KE, sem núna er hætt veiðum og 
kominn á grásleppuna.  Erling 
KE sem er áfram á veiðum og 
búinn að landa 114 tonn í 4 
róðrum núna í maí.  Bátarn-
ir á vegum Hólmgríms, voru 
Hraunsvík GK úr Grindavík 
sem er búinn að landa 20 tn 
í 6,  Þorsteinn ÞH frá Rauf-
arhöfn sem er hættur veiðum 
og komin norður til Rauf-
arhafnar.  Keilir SI sem er með 23 tn í 7. 
og svo bátarnir sem að Hólmgrímur gerir 
út sjálfur.  Maron GK  sem er með 44 tn í 
8, Steini Sigvalda GK 54 tn í 7 og Gríms-
nes GK með 58 tn í 8, mest 19 tonn.

Já þetta er mikil breyting frá því sem 
var áður.  Reyndar eru tveir af þessum 
bátum sem að ofan eru nefndir þekktir 
bátar á Suðurnesjunum.  Maron GK er 
búinn að vera gerður út frá Suðurnesjun-
um svo til hann var smíðaður árið 1955, 
þótt hann hafi verið t.d gerður út frá Fá-
skrúðsfirði og Rifi.  Grímsnes GK er bú-
inn að vera gerður út frá 1978 þegar að 
báturinn kom fyrst til Suðurnesja undir 

nafninu Ásgeir Magnússon GK.  Lengst 
af þá var sá bátur gerður út og hét þá 
Happasæll KE.

Af öðrum bátum enn netunum.  
Dragnótabátarnir hafa fiskað mjög vel 
núna í maí.  Sigurfari GK er kominn 
með 101 tonn í 5 róðrum og mest 34 
tonn.  Siggi Bjarna GK 83 tn í 5 og mest 
27 tonn.  Benni Sæm GK 80 tn í 5 og 
mest 23,6 tonn.  Arnþór GK 49 tn í 5 og 
mest 20,5 tonn.  Svanur KE er kominn af 
stað, en hann lá í Njarðvík í allan vetur.  
Er hann með 24 tn í 6 og mest 7 tonn.  

Stóru línubátarnir hafa allir verið 
að landa í Grindavík og hefur aflinn 
hjá þeim verið nokkuð góður.  Jóhanna 
Gísladóttir GK með 230 tn í 2 og mest 
121 tonn.  Páll Jónsson GK 203 tn í 2 og 

mest 111 tonn.  Sighvatur GK 
192 tn í 2 og mest 100 tonn.  
Sturla GK 189 tn í 2 og mest 
135 tonn. Fjölnir GK 111 
tonn í einni löndun.  Kristín 
GK 128 tn í 2 og mest 69 tn, 
Tómas Þorvaldsson GK 97 tn 
í 2.  Guðbjörg GK 86 tn í 9 
og mest 12,5 tonn.  Valdimar 
GK 86 tn í 2 .

Togaraveiði er búinn að vera ansi 
góð.  Sóley Sigurjóns GK komin með 259 
tn í 2 og má geta þess að togarinn kom 
með fullfermi eða um 135 tonn eftir að-
eins 36 klukkutíma á veiðum.  

Berglín GK með 227 tn í 2, Vörður 
EA með 214 tn í 3, Áskell EA með 196 
tn í 3.

Og fyrst ég er farinn að skrifa um 
togaranna þá má benda á bókina um 
sögu togarans Ásbjarnar RE sem er 
kominn út, enn ég var að skrifa hana.  
Hún fæst í Eymundson í Keflavík sem 
og hjá undirrituðum í síma 6635575 eða 
gisli@aflafrettir.is  Gísli R.

Sjóarinn síkáti 
9 til 11.júní 2017
sjómanna- og fjölskylduhátíð-

in Sjóarinn síkáti í Grinda-
vík hefur fest sig í sessi sem 

ein skemmtilegasta og fjölbreyttasta 
bæjarhátíð landsins haldin um Sjó-
mannadagshelgina, 9.-11. júní 2017 , 
til heiðurs íslenska sjómanninum og 
fjölskyldu hans. Hátíðin fagnaði 20 
ára afmæli 2016. Hátíðin hefur vax-
ið með hverju árinu, þar er fjölbreytt 
dagskrá alla helgina en mikið er lagt 
upp úr vandaðri barnadagskrá. Líkt 
og undanfarin ár verður bænum skipt 
upp í fjögur litahverfi. Björgunar-
sveitin Þorbjörn kemur að skipulagn-
ingu og gæslu.

tímamót í Vogum
Föstudaginn 12. maí 2017 hófust 

framkvæmdir við gatnagerð 
á miðbæjarsvæðinu í Vogum. 

Samið var við Jón og Margeir ehf. í 
Grindavík, að undangengnu útboði. Af 
þessu tilefni tók forseti bæjarstjórnar, 
Ingþór Guðmundsson, sér skóflu í hönd 
og tók fyrstu skóflustunguna. Ingþór er 

fjölhæfur maður og hefur m.a. kunnáttu 
og réttindi til að stýra stórvirkum 
vinnuvélum. Að lokinni hefðbundinni 
skóflustunga gerði hann sér því lítið 
fyrir og settist upp í gröfuna og tók 
fyrstu skóflustunguna einnig þar. Mörg 
ár eru liðin síðan síðast var unnið við 
gatnagerð í nýju hverfi í Vogunum, svo 

það eru sannar-
lega tímamót í 
sveitarfélaginu. 
Verklok verða 
síðla sumars, 
og verður þá 
úthlutað lóðum undir einbýlishús, 
parhús og fjölbýlishús á svæðinu.
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900
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Garður skuldlaus 
bæjarsjóður
Bæjarstjórn Garðs samþykkti 

ársreikning Sveitarfélagsins 
Garðs fyrir árið 2016 eftir 

síðari umræðu á fundi sínum þann 3. 
maí 2017.  Niðurstöður ársreiknings 
eru mjög jákvæðar, eins og eftirfar-
andi upplýsingar bera með sér.

Samanlagðar rekstrartekjur A og 
B hluta voru alls kr. 1.277,8 milljón-
ir, í fjárhagsáætlun voru heildartekjur 
áætlaðar kr. 1.207,4 milljónir.  Rekstr-
artekjur A hluta sveitarsjóðs voru alls 
kr. 1.243,5 milljónir, þar af voru skatt-
tekjur kr. 719,9 milljónir og framlög 
frá Jöfnunarsjóði kr. 366,6 milljónir.

Rekstrarafgangur sveitarsjóðs í A 
hluta, fyrir afskriftir og fjármagnsliði 
var kr. 108 milljónir, en í áætlun ársins 
áætluð kr. 86,5 milljónir.  Rekstrar-
niðurstaða sveitarsjóðs í A hluta var 
afgangur kr. 58,5 milljónir, í áætlun 
ársins var áætlaður afgangur kr. 31,1 
milljón.

Í samanteknum rekstrarreikningi 
A og B hluta var rekstrarniðurstaða 
fyrir afskriftir og fjármagnsliði af-
gangur kr. 133,4 milljónir, en í fjár-
hagsáætlun var afgangur áætlaður kr. 
117,1 milljón.  Rekstrarafkoma A og 
B hluta var afgangur kr. 60,9 millj-
ónir, en í fjárhagsáætlun var áætlaður 
rekstrarafgangur kr. 25,3 milljónir.

Í sjóðstreymisyfirliti er veltufé frá 
rekstri í samandregnum reikningi A 
og B hluta kr. 170,5 milljónir, hand-
bært fé frá rekstri kr. 161,6 milljón-
ir.  Handbært fé í árslok 2016 var kr. 
457,4 milljónir og hækkaði á árinu 

um kr. 121,4 milljónir.  Í fjárhagsá-
ætlun 2016 var gert ráð fyrir að hand-
bært fé hækkaði um kr. 55,2 milljónir 
á árinu.  Veltufjárhlutfall var í árslok 
2,92.

Heildar eignir bæjarsjóðs í A hluta 
voru alls kr. 3.040,2 milljónum og 
heildar eignir í samanteknum efna-
hagsreikningi A og B hluta voru kr. 
3.222,4 milljónir.  Eiginfjárhlutfall var 
81,9%.

Heildar skuldir og skuldbindingar 
bæjarsjóðs í A hluta voru kr. 542,5 
milljónir og í samanteknum reikn-
ingi A og B hluta kr. 582,7 milljónir.  Í 

árslok 2016 voru engar vaxtaberandi 
skuldir efnahagsreikningi bæjarsjóðs 
í A hluta, en alls kr. 60,4 milljónir í 
reikningi B hluta.  Skuldahlutfall A 
og B hluta, skv. reglugerð 502/2012 er 
8,06% í árslok 2016.

Eins og ársreikningur ársins 2016 
ber með sér er efnahagslegur styrk-
ur sveitarfélagsins mikill.  Eignir eru 
miklar og skuldir mjög litlar.  Rekstur-
inn skilar ágætum afgangi, þannig að 
fjárfestingar og framkvæmdir eru al-
farið fjármagnaðar með skatttekjum 
án þess að sveitarfélagið hafi þurft að 
ráðast í lántökur.

Vilja tveggja tunnu kerfi

Bæjarráð Garðs hefur tekið 
til afgreiðslu tillögu stjórnar 
SS um flokkun úrgangs við 

heimili á Suðurnesjum Í erindinu er 
gerð grein fyrir tillögu stjórnar Sorp-
eyðingarstöðvar Suðurnesja um flokk-
un úrgangs við heimili á Suðurnesjum. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir tveggja 

tunnu kerfi, þar sem annars vegar er 
tunna fyrir almennt heimilissorp til 
brennslu og hins vegar tunna fyrir 
blandaðan úrgang til endurvinnslu.   
Samþykkt samhljóða að mæla með 
því að tillaga stjórnar Sorpeyðingar-
stöðvar Suðurnesja um flokkun úr-
gangs komi til framkvæmdar. 

atlantsolía  sækir um lóð

Bæjarráð Garðs hefur fjll-
að um umsókn um lóð fá 
Atlandsolíu. Í erindinu er 

endurnýjuð umsókn um lóð við 

Rósaselstorg, með tilvísun í fyrra er-
indi frá árinu 2007.  Samþykkt sam-
hljóða að vísa erindinu til Skipulags-
og byggingarnefndar.

lýðræði,jöfnuður 
og börnin
Fimmtudaginn 18.og 19.maí 

fer fram ráðstefna ellefu 
landa Eystrasaltsríkja í 

Reykjanesbæ á vegum norrænu fé-
laganna.Þetta erí 15.skipti sem svona 
ráðstefna er haldin. Það eru um 60 
erlendir fulltráura sem mæta til 

rástefnunnar en hún er sett í DUUS 
húsum kl 17:00 í dag.Ráðstefnan 
verður síðan á Park Inn hótelinu í 
Keflavík.Á myndinni er Viðar M. 
Aðalsteinsson,formaður Norræna 
félagsins í Reykjanesbæ.

Bortækni: 36 ára þekking og reynsla
„Við komum á staðinn og gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu“

starfsmenn fyrirtækisins Bor-
tækni leysa fagmannlega af 
hendi öll verkefni, stór sem 

smá, á fljótlegan og skilvirkan hátt. 
„Við höfum 36 ára reynslu sem er dýr-
mæt og nýtist viðskiptavinum okkar 
vel. Strax í upphafi var sérstök áhersla 
lögð á fagleg vinnubrögð og þrifalega 
umgengni. Keyptar voru vatnssugur 
og ýmislegt fleira í þeim tilgangi,“ seg-
ir Halldór Kristjánsson verkstjóri.

Nýjustu og bestu tækin
Halldór segir að Bortækni ann-
ist margvísleg verkefni, eins og t.d. 
kjarnaborun og gólfslípun auk þess 
sem fyrirtækið sérhæfir sig í steypu-
sögun, kjarnaborun og niðurrifi. „Bor-
tækni hefur á rúmlega 35 ára ferli 
ávallt lagt mikla áherslu á að veita við-
skiptavinum sínum góða og persónu-
lega þjónustu. Með nýjustu og bestu 
fáanlegum tækjum er okkur kleift að 
bjóða hraða þjónustu á sanngjörnu 
verði,“ segir hann.

leiðandi á íslenskum  
verktakamarkaði
„Bortækni hefur verið leiðandi á ís-
lenskum verktakaiðnaði í gegnum 
tíðina og ekkert verk er of stórt eða 
of smátt fyrir okkur. Í dag erum við 
með átta starfsmenn sem eru frábærir. 
Okkur er mjög umhugað um vinnu-
öryggi og heilsu okkar starfsmanna. 
Bortækni vinnur mikið í heimahúsum 
við að saga glugga, hurðarop og stiga. 
Fyrirtækið tekur einnig að sér að saga 
fyrir hita í gólf og sér um að rífa allt, 
eins og innréttingar, veggi og gólfefni. 
Við komum á staðinn og gerum verð-
tilboð þér að kostnaðarlausu,“ segir 
Halldór að lokum.

Bortækni ehf., Miðhrauni 14, 210 
Garðabær. Símar: 567-7570, 693-7700. 

Netfang: bortaekni@bortaekni.is www.
bortaekni.is

KyNNiNG
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Útfararstofa Íslands sér um og útvegar:
• Útfararstjóri tekur að sér umsjón útfarar í samráði við prest og aðstandendur.
• Útfararstjóri kemur heim til aðstandenda og ræðir skipulag ef óskað er. 
• Flytja þann látna af dánarstað í líkhús.
• Koma á sambandi við þann prest sem aðstandendur óska eftir.
• Aðstoða við val á kistu og líkklæðum.
• Búa um lík þess látna í kistu og snyrta ef með þarf.
• Fara með tilkynningu í fjölmiðla
• Stað og stund fyrir kistulagningarbæn og útför.
• Aðstoð við skrif minningargreina.
• Legstað í kirkjugarði.
• Organista, sönghópa, einsöngvara, einleikara og/eða annað listafólk.

• Kistuskreytingu, blóm og kransa og fána.
• Sálmaskrá og aðstoðar við val á sálmum/tónlistaratriðum.
• Dánarvottorð og líkbrennsluheimild
• Duftker, ef líkbrennsla á sér stað.
• Sal fyrir erfidrykkju og gestabók ef óskað er
• Aðstoð við umsókn útfararstyrkja.
• Merkingar á leiði, kross, púlt og legstein.
• Flutning á kistu út á land, utan af landi, til landsins og frá landinu.
• Veitum útfararþjónustu hvar sem er á landinu. 
• Útfararstofan gefur kistur undir fóstur og börn undir 16 ára aldri.

Alúð, virðing, traust 
& áratuga reynsla

Auðbrekku 1
200 Kópavogi

S: 581 3300 
& 896 8242

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega 
þjónstu.Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær 

sólarhrings sem er. Útfararstjóri er tilbúinn að koma 
heim til aðstandenda og aðstoða við undirbúning 

útfarar sé þess óskað. Við erum  aðstandendum innan 
handar um alla þá þættier hafa ber í huga er andlát 

verður. Allt það er viðkemur útför munum við ábyrgjast 
að sé gert í fullu samráði og trúnaði við aðstandendur.“

Sverrir Einarsson 
sverrir@utforin.is

Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á
www.utforin.is
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Hvatningarverðlaun
Helgi Arnarson sviðsstjóri 

fræðslusviðs Reykjanesbæj-
ar kynnti rafrænt form við 

tilnefningar til hvatningarverðlauna. 
Tilnefningar eiga að berast fyrir 25. 

maí og verðlaunin verða afhent 1. júní 
2017. Aðal- og varamenn í fræðsluráði 
kjósa um tilnefningarnar og verður 
sérstök athygli vakin á þremur hlut-
skörpustu verkefnunum.

sagan af barninu 
sem hvarf
Bókaútgáfan Bjartur hefur sent 

frá sér fjórðu og síðustu bók-
ina í Napólí-fjórleik ítalska 

rithöfundarins Elenu Ferrante, Sagan 
af barninu sem hvarf í þýðingu Brynju 
Cortes Andrésdóttur.

Napólí-sögur Elenu Ferrante hafa 
farið sannkallaða sigurför um heim-
inn. Þessi sagnabálkur fjallar um 
vinkonurnar Lilu Cerullo og Elenu 
Creco og flókna vináttu þeirra allt 
frá uppvextinum í einu af fátækari 
hverfum Napólí á sjötta áratugnum til 
fullorðinsára. Elena, sem segir söguna, 
fetar menntaveginn en Lila styttir sér 
leið um giftingu til fjár. Í bakgrunni 
eru hinar miklu þjóðfélagsbreytingar á 
seinni hluta 20. aldar sem hafa áhrif á 
líf þeirra og vina þeirra. Þetta eru sög-
ur um djúpa vináttu og flóknar kennd-
ir, umbreytingar, lífsviðhorf, æðruleysi 
og örvæntingu.

Í þessu lokabindi fjórleiksins, 
Sagan af barninu sem hvarf, hafa Lila 
og Elena náð fullorðinsaldri en vinátt-

an heldur enn. Elena hefur flúið hinn 
harða heim bernsku þeirra í Napólí, 
gift kona í Flórens, hefur eignast fjöl-
skyldu og skrifað nokkrar bækur sem 
hafa fengið góðar viðtökur. Nú kemur 
hún hins vegar aftur til Napólí til að 
vera með manninum sem hún hefur 
alltaf elskað. Lila er aftur á móti um-
svifamikil athafnakona og komin til 
áhrifa í þeim heimi glæpa, karlrembu 
og klíkuskapar sem þær eitt sinn báðar 
fyrirlitu.

Napólí-fjórleikurinn samanstend-
ur af bókunum Framúrskarandi vin-
kona, Saga af nýju ættarnafni, Þeir sem 
fara og þeir sem fara hvergi og Sagan 
af barninu sem hvarf.

Brynja Cortes Andrésdóttir þýddi 
allar úr ítölsku.

 „Napólí-sögurnar eru hreint 
snilldarverk“ Los Angeles Times

„Ein blæbrigðaríkasta lýsing á vin-
áttu tveggja kvenna sem ég hef nokkurn 
tíma lesið“ Vogue

fréttatilkynning

 Æfingaflugvöllur 
á Reykjanesi
Bæjarráð Voga fjallaði um fyrir-

spurn um afstöðu sveitarfélags-
ins til byggingar flugvallar fyrir 

æfinga- og kennsluflug Tölvupóstur 
Hjálmars Árnasonar, framkvæmdastjóra 
Keilis, þar sem formlega er óskað eftir 

skoðun bæjarráðs / -stjórnar á því að 
komið verði upp æfinga- og kennslu-
flugvelli í lögsögu sveitarfélagsins. Af-
greiðsla bæjarráðs: Erindið lagt fram. 
Málinu vísað til skoðunar í Umhverfis- 
og skipulagsnefnd.

Umhverfisvika Sveitarfélagsins Voga 2017

Vertu til er vorið 
kallar á þig!
Vorið er komið og grundirnar 

gróa. Þá er ráð að taka til við 
vorverkin í garðinum og nán-

asta umhverfi. Umhverfisvika Sveitar-
félagsins Voga er sem fyrr haldin undir 
slagorðinu ,,Vertu til er vorið kallar á 
þig!”, en það vísar til þess að allir íbúar 
sveitarfélagsins taki höndum saman um 
að gera fallegan bæ snyrtilegan fyrir 
sumarið. Umhverfisvikan hefst mánu-
daginn 22. maí og endar þann 29. maí, 
þannig að það er rúmur tími til góðra 
verka.
n Hægt er að losa jarðveg og garðúr-

gang á jarðvegstipp við Iðndal 9. 
n Ruslapokar sem skildir eru eftir við 

lóðarmörk verða teknir hjá þeim sem þá 
þjónustu þurfa. Vinsamlegast gangið vel 
og snyrtilega frá pokum.(pokar með 
garðaúrgang)
n Íbúar á Vatnsleysuströnd eru beðn-

ir um að hafa samband við skrifstofu 
og óska eftir því að pokar verði hirtir.• 
Gámur fyrir spilliefni s.s. rafgeyma er 
staðsettur á gámasvæðinu

n Mjög mikilvægt er að flokka allt 
rusl, járnarusl sérstaklega. Einnig verður 
boðið uppá að fjarlægja járnarusl s.s. 
bílhræ eða annað sambærilegt. 
Hafa verðu samband við skrif-
stofu og biðja um að láta 
fjarlægja járnarusl.

Opnunartími gáma-
svæðis Kölku við 
höfnina Þriðjudaga 
17-19 Fimmtudaga 
17-19 Föstudaga 17-
19 Sunnudaga 12-16
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Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogur, sími 577 6000, garmin.is

ER MYNDAVÉLIN ÍÞYNGJANDI?
Lausnir frá Peak Design gera það ánægjulegt að ferðast með  
myndavélina, hvort sem það er innan borga eða í óbyggðum

 EVERYDAY MESSENGER TÖSKUR FRÁ PEAK DESIGN
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Valdar vörur með miklum afslætti

30%

30%
50%Airforce

Nú er lag

30%

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARGÖTU 23 
REYKJANESBÆ · SÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 11-18.
Kl. 11-15 fyrstu tvo 

laugardaga hvers mánaðar.
Lokað 3ja og 4ja.

Netverslun
nýr vefur

LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM
Í SUMAR


