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Ætlar Sjálfstæðisflokk- 
urinn að hampa RÚV  

AflA-
fréttir

Engin alvarleg 
mengun

Bæjarstjórnir Garðs og Sandgerð-
is hafa nú samþykkt formlega að 
kanna möguleika á sameiningu 

sveitarfélaganna. Samstarfsnefnd skal 
skila tillögum sínum til sveitarstjórnanna 

fyrir 30. júlí næstkomandi. Það stefnir því 
í að kosið verði um sameiningu í nóvem-
ber n.k.

Samstarfsenfndi er skipuð 3 fulltrúum 
frá hvoru sveitarfélagi. Frá Garði: Ein-

ar Jón Pálsson, Jónína Hólm og Magnús 
Stefánsson bæjarstjóri. Frá Sandgerði: 
Ólafur Þór Ólafsson, Daði Bergþórsson 
og Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri. 

Er sameining 
framundan?

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Á GÓÐU 
VERÐI

Gumma Emils

893 0705

Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

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!

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

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

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

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

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

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

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

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)
Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%
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Ætlar Sjálfstæðis-
flokkurinn áfram að 
hampa RÚV á kostnað 
annarra fjölmiðla?

Áratugum saman hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðað að við þurf-
um að draga úr vægi Ríkisfjölmiðilins RÚV og styrkja í þess 
stað frjálsa fjölmiðlum. Þrátt fyrir ítrekaðir samþykktir í þessa 

átt á landsfundum Sjkálfstæðisflokksins hefur 
lítið sem ekkert gerst. RÚV heldur áfram að blása 
út en frjálsir fjölmiðlar berjast í bökkum.Hvers 
vegna gerir Sjálfstæðisflokkurinn ekkert í málinu.
Landsfundur Sjálfstæðisflokksins ályktaði:

 „Rekstur ríkisins á fjölmiðlum má ekki hamla 
frjálsri samkeppni og raska rekstrargrundvelli 
annarra fjölmiðla. Landsfundur leggur til að þörf 
samfélagsins fyrir ríkisfjölmiðil verði endurskil-
greind og Ríkisútvarpið ohf. verði lagt niður í nú-
verandi mynd. Auka þarf gegnsæi í eignarhaldi fjölmiðla. Mikilvægt er 
að varðveita menningararf þann sem Ríkisútvarpið ohf. hefur umsjón 
með og gera efni í eigu stofnunarinnar aðgengilegt almenningi“.

Á annað þúsuns trúnaðrmenn Sjálfstæðisflokksins eru kallaðir 
saman til fundar annað hvert ár á samkomu sem heitir Landsfundur 
Sjálfstæðisflokksins. Þetta er æðsta stofnun flokksins. Á fundinum eru 
samþykktar ályktanir og stefnan mörkuð. Kjörnum fulltrúum á Alþingi 
ber að taka mark á þeirri stefnu. Það er því með ólíkinum að þrátt fyrir 
setu Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórnum gerist ekkert.Árum saman hef-
ur menntamálaráðherra komið úr röðum Sjálfstæðisflokksins án þess 
að það breyti nokkru varðandi RUV.

Hvaða glóra er í því að ríkisfjölmiðillinn sé í bullandi samkeppni við 
aðra fjölmiðla á auglýsingamarkaðnum. Hver einstaklingur er skyldug-
ur til að borga ákveðna upphæð í skatt,sem rennur til RUV. Þetta verða 
allir að gera hvort sem þeir hafa áhuga á að hlusta eða horfa á RUV. 
Þarna er um ansi mikinn stöðumun að ræða varðandi aðra fjölmioðla 
sem verða að byggja sína afkomu á áskrift og auglýsingum.

Auðvitað þurfum við að hafa ríkisfjölmiðil en hann á ekki að vera 
á auglýsingamarkaði. Hann á að sníða sér stakk eftir þeim skatttekjum 
sem hann hefur. Ríkisfjölmiðill þarf ekki að reka útvarpsstöð eins og Rás 
2. Ríkisfjölmiðill þarf ekki að sýna ómerkilega sápuþætti og B myndir 
í hundraðatali. Það er til nóg af fjölmiðlum til að sinna þeim málum. 

Sjálfstæðisflokkurinn þarf að bretta upp ermar og standa við stóru 
orðin hvað varðar þörf samfélagsins fyrir ríkisfjölmiðil.

Er sameining framundan?
Eins og fram kemur hér í blaðinu eru sveitarstjórnir Garðs og Sand-

gerðis að hefja formlegar viðræður til að kanna möguleika á samein-
ingu sveitarfélaganna. Sameining hér á Suðurnesjum hefur áður verið 
til umræðu . Allar þær hugmyndir voru tillögur sem komu að ofan frá 
ríkisvaldinu. Það leiddi af sér sameiningu Keflavíkur,Njarðvíkur og 
Hafna í Reykjanesbæ. Önnur sveitarfélög hafa fellt tillögur að ofan um 
sameiningu. 

Það er af hinu góða að sveitarstjórnarmenn sjálfir skuli ákveða að 
kanna möguleika á sameiningu. Það er hollt og gott að Garður og Sand-
gerði ræði þessi mál sín á milli. Ítarlegar kynningar fara svo fram um 
kosti og galla. Það eru svo íbúarnir sjálfir í Garði og Sandgerði sem láta 
sína skoðun í ljós í kosningum væntanlega í nóvember í haust

Sigurður Jónsson

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 29. júní 2017
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HS Orka hlaut í gær á Alþjóð-
lega umhverfisdeginum, 
umhverfisverðlaun Energy 

Globe Award sem veitt eru þeim fyr-
irtækjum og einstaklingum sem hafa 
skarað fram úr í umhverfismálum. Í 
ár voru valin 178 verkefni víðsvegar 
að úr heiminum og var Auðlindagarð-
urinn valinn besta íslenska verkefnið. 

„Við erum hrærð yfir þessum verð-
launum og þeirri viðurkenningu sem 
Auðlindagarðinn er að fá á alþjóða-
vísu. Hugmyndafræðin að baki Auð-
lindagarðinum er einföld, það er að 
segja að það er ekkert sem heitir sóun. 

Allir straumar sem falla til við orku-
vinnslu hjá okkur eru nýttir af fyrir-
tækjum í Auðlindagarðinum, sem eru 
sjö í dag og fer fjölgandi,” segir Ásgeir 
Margeirsson forstjóri HS Orku. „Al-
bert Albertsson er hugmyndasmiður-
inn að baki Auðlindagarðinum og 
okkar lærifaðir. Albert hefur alltaf 
bent okkur á að fjölþætt nýting auð-
linda sé einfaldlega heilbrigð skyn-
semi.”

HS Orka er þriðja stærsta orku-
fyrirtæki landsins sem framleiðir og 
selur rafmagn um allt land. Fullnýt-
ing og umhyggja fyrir umhverfinu 

hefur ætíð verið rauði þráðurinn í 
starfseminni og hefur meðal annars 
leitt af sér stofnun Auðlindagarðs á 
Reykjanesi, þar sem fyrirtæki hafa 
sprottið upp og nýtt hina ýmsu auð-
lindastrauma sem verða til við fram-
leiðslu á rafmagni og heitu vatni. 
Fyrirtækin innan Auðlindagarðsins 
eru Bláa Lónið, Haustak, Háteigur, 
ORF Líftækni, Carbon Recycling 
International, Northern Light Inn 
hótel og Stolt Sea Farm. 

Í haust kemur svo í ljós hvaða fyr-
irtæki hlýtur Energy Globe verðlaun-
in á heimsvísu.

HS Orka hlýtur 
Energy Globe Award

Nú liggur fyrir hve mikið fast-
eignamat hækkar á næsta 
ári. Fasteignagjöld íbúðahús-

næðis og fyrirtækja miðast við þetta 
fasteignamat. Sveitarfélögin ákveða 
álagningaprósentu samhliða gerða 

fjárhagsáætlunar fyrir sveitarfélag-
ið. Ef sveitarfélögin lækka ekki sína 
álagningaprósentu munu fasteigna-
gjöld á næsta ári hækka verulega í 
sveitarfélögunum eða frá 6,1% upp í 
16,4%

Hækkunin á 
fasteignamati er:
reykjanesbær 13,6%
grindavík 14,9%
Sandgerði 6,1%
garður 8,8%
Vogar 16,4%

fasteignamat hækkar 
mest í Vogum

Á fundi bæjarstjórnar Voga 
var fjallað um funbdargerð 
Öldungaráðs Suðurnesja. Bæj-

arstjórn leggur fram svohljóðandi bók-
un: "Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga 
er sammála því að leggja til að næsta 
uppbygging hjúkrunarheimila verði á 
Nesvöllum í Reykjanesbæ. Bæjarstjórn 
hvetur aðrar bæjarstjórnir sem eiga að-
ild að samstarfi DS að taka undir þessa 
bókun og þetta sjónarmið." Samþykkt 
samhljóða með sjö atkvæðum“. 

Vilja upp-
byggingu á 
Nesvöllum

Á síðasta fundi bæjarráðs 
Grindavíkur mættu full-
trúar úr stjórn félags eldri 

borgara í Grindavík mættu á fund-
inn og kynntu hugmyndir sínar um 
stofnun öldungaráðs.

Bæjarráð samþykkir að stofna 
öldungaráð í Grindavík og felur 
bæjarstjóra, fulltrúa frá félagi eldri 
borgara og forstöðumanni Miðgarðs 
að vinna málið áfram.

öldungaráð í Grindavík
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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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Hvað er á 
dagskrá í sumar

Reykjanes leitaði til bæjarstjóra sveitarfélaganna á Suðurnesjum og 
spurði hvað helst væri að gerast í þeirra sveitarfélagi í sumar.

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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Á dögunum voru undir-
ritaðir þrír viðaukar við 
samninga um rekstur 

leikskóla í Reykjanesbæ. Þetta 
eru Heilsuleikskólinn Háaleiti og 
Hjallastefnuleikskólarnir Akur og 
Völlur.

Með undirrituninni er tryggt 
áframhaldandi gott samstarf milli 
Reykjanesnesbæjar og Skóla ehf. 
annars vegar og Reykjanesbæjar 
og Hjallastefnunnar hins vegar um 
rekstur áðurnefndra leikskóla.

(Heimasíða Rnb.)

Áfram gott 
samstarf

Þýska flugfélagið Lufthansa 
hefur tilkynnt um að það 
muni bæta Keflavíkurflug-

velli við sem heilsársáfangastað nú 
í haust. Félagið hefur síðastliðin ár 
flogið til Keflavíkur frá Frankfurt 
yfir sumartímann en mun næsta vet-

ur fljúga þrisvar í viku milli áfanga-
staðanna.

Í tilkynningu frá flugfélaginu 
kemur fram að ástæðan sé mikil eft-
irspurn. Isavia hefur haft það sem 
markmið að fjölga flugfélögum sem 
fljúga til landsins allt árið og rímar 

það við markmið ferðaþjónustunn-
ar um að minnka árstíðarsveifl-
una í ferðaþjónustu. Það er sérlega 
ánægjulegt að Lufthansa bætist í hóp 
heilsársfélaga því Þjóðverjum hefur 
ekki fjölgað jafnmikið yfir vetrartím-
ann og ferðamönnum annarra þjóða 

og því mikil tækifæri sem liggja í 
því að kynna Þjóðverjum íslenskan 
vetur. Frankfurt flugvöllur er stór 
tengiflugvöllur og mun þessi viðbót 
Lufthansa einnig bæta tengingar frá 
Íslandi til fjölda áfangastaða í bæði 
Evrópu og Asíu í gegnum Frankfurt.

lufthansa flýgur allt árið 
vegna mikillar eftirspurnar

Sólseturshátíð var haldin í fyrsta 
skipti árið 2005 og er nú árleg-
ur viðburður í Garði, sem við 

Garðbúar getum verið stolt af.  Sólset-
urshátíðin er fjölskylduhátíð, haldinn 
á Garðskaga við góðar aðstæður, fallegt 
umhverfi með fjölbreyttri dagskrá. Má 
þar nefna stuttar gönguferðir, menn-
ingar- og sögutengda fræðslu fyrir börn 
og fullorðna, fjöruferð fyrir börnin, 
leiki og leiktæki, tónlistaratriði,  kveikt-
ur varðeldur og málverkasýningar.

Á Garðskaga er góð aðstaða fyrir 
tjaldbúa, tjaldvagna og húsbíla. Snyrting, 
rennandi vatn og rafmagn er til staðar. 
Þar er einnig Byggðasafn Garðs, kaffi-
húsið Flösin í gamla vitanum og veitinga-
húsið Röstin á efri hæð byggðasafns.

Sólseturshátíðin  2017, hefst 
fimmtudaginn 22. júní og stendur til 
sunnudagsins 25. júní. Laugardagur-
inn 24. júní verður sem fyrr hápunkt-
ur hátiðarinnar með veglegri fjöl-
skyldudagskrá út á Garðskaga.

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

Sólseturshátíðin í 
Garði í næstu viku

Á sjómannadaginn voru lögð 
blóm að minnisvarða óþekkta 
sjómannsins í Útskála-

kirkjugarði. Séra Bára Friðriksdóttir 
stjórnaði athöfninni. Fermingar-

börn lögðu blóm að minnisvarðan-
um. Söngsveitin Víkingar söng og 
Slysavarnardeildin Una í Garði var 
á staðnum ásamt kirkjugestum sjó-
mannadagsmessunnar.

í minningu látinna sjómanna

AUGLÝSING
Um skipulag í Sveitarfélaginu Vogum.
Tillögur að breytingu á deiliskipulagi 

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 29. maí 2017 að auglýsa eftirfarandi tillögur að 
breytingu á deiliskipulagi, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

MIðSvæðI Breytingin felst í eftirfarandi: Bætt er við götunöfnum og húsnúmerum innan 
skipulagssvæðisins. Í stað fjögurra einbýlishúsalóða og tveggja parhúsalóða sunnan Lyngholts er gert 
ráð fyrir fimm parhúsalóðum. Í stað tveggja einbýlishúsalóða og einnar parhúsalóðar sunnan Breiðuholts 
er gert ráð fyrir þremur parhúsalóðum. Bætt er við 38 m2 lóð og byggingarreit fyrir dreifistöð rafveitu 
við Skyggnisholt 3 ásamt því að skilmálar eru settir fyrir bygginguna. Vegna nýrrar lóðar minnkar lóð 
við Skyggnisholt 1 úr 5.000 m2 í 4.962 m2. Gert er ráð fyrir 6 íbúðum innan hvers byggingarreits (B) 
fyrir fjölbýlishús við Skyggnisholt en áður var aðeins gert ráð fyrir 4 íbúðum innan hvers byggingarreits. 
Fjölbýlishúsin eru sjö og því fjölgar íbúðum um 14, úr 28 í 42. Bætt er við upplýsingum úr deiliskráningu 
fornminja. Þá er bætt við skilmálum vegna framkvæmda í nánd við fornminjar og að samráð skuli haft við 
Minjastofnun Íslands vegna framkvæmda. Uppfærðar eru upplýsingar og tilvísarnir í lög og reglugerðir 
og upplýsingar og tilvísanir í gildandi aðalskipulag.

ÍþróttASvæðI, tjALdSvæðI oG ArAGerðI Breytingin felst í eftirfarandi: Breytt er fyrirkomulagi 
innan tjaldsvæðisins og nánar skilgreint hvaða hlutar þess eru fyrir tjöld annarsvegar og húsbíla, 
hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagna hinsvegar. Þá er felldur burt göngustígur sem gert var ráð fyrir í gegnum 
tjaldsvæðið frá austri til vesturs. Staðsetning þjónustuhús breytist og færist það frá bílastæði og til 
norðurs um 50 m en með því er það betur staðsett miðsvæðis á tjaldsvæðinu. Hámarksstærð hússins 
er óbreytt eða 100 m2. Aðkoma að þjónustuhúsinu verður um þjónustuveg vestan tjaldsvæðis. Gert er 
ráð fyrir allt að 6 smáhýsum innan tjaldsvæðisins, austast á svæðinu. Hvert þeirra er að hámarki 25 m2 
að flatarmáli og húsin ekki hærri en 3,5 metrar (húsgerð C). Aðkoma akandi umferðar að smáhýsunum 
verður um þjónustuveg frá bílastæði tjaldsvæðisins við Hafnargötu.

HAfNArSvæðI Breytingin felst í eftirfarandi: Bætt er við götunöfnum og húsnúmerum innan 
skipulagssvæðisins. Í samræmi við gildandi lóðarblað og þess sem er í raun er legu götunnar Jónsvör 
breytt við gatnamót við Hafnargötu og hliðrast gatan til vesturs nær höfninni, jafnfram er breidd götunnar 
breytt. Með þessari breytingu skapast pláss fyrir nýja lóð, Hafnargötu 2. Innan þeirrar lóðar er þegar gömul 
bygging og er skilgreindur byggingarreitur umhverfis hana. Lóðarmörk núverandi lóða við Hafnargötu 4, 
6, 8 og 10 og Jónsvör nr. 1 og 7  eru lagfærð til samræmis við gildandi lóðarblað. Húsagerð á lóð nr. 1. við 
Jónsvör er breytt úr „Verbúðir fyrir smábátaeigendur“ (B) í „Iðnaðarhúsnæði„ (A). Byggingarreitir á lóðum 
nr. 3, 5 og 7 við Jónsvör stækka úr 450 m2 í 600 m2. Byggingarreitirnir stækka til norðurs inn á lóðirnar en 
bindandi lína byggingarreita meðfram götu er óbreytt. Nýtingarhlutfall iðnaðarlóða við Jónsvör hækkar 
úr 0,3 í 0,55 og er ástæðan m.a. sú að að þegar hefur verið byggt á lóðunum umfram heimild skv. gildandi 
deiliskipulagi. Bætt er við 1020 m2 lóð fyrir gámasvæði við Jónsvör 9, en engin byggingarreitur verður innan 
lóðarinnar. Bætt er við kvöð um legu lagna á lóðunum við Hafnargötu 2 og Jónsvör nr. 1, 5 og 9. Uppfærðar 
eru upplýsingar og tilvísarnir í lög og reglugerðir og upplýsingar og tilvísanir í gildandi aðalskipulag.

Tillögurnar verða til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar frá og með mánudeginum 
12. júní 2017 til og með mánudagsins 24. júlí 2017. Tillögurnar eru einnig aðgengilegar á vef Sveitarfélagsins 
Voga,  www.vogar.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Skila 
skal skriflegum athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar eða á netfangið 
skrifstofa@vogar.is eigi síðar en mánudaginn 24. júlí 2017. 

Vogum, 12. júní 2017
f.h. bæjarstjórnar, 

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri
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Bryggjan kaffihús í Grindavík 
er ekkert venjulegt kaffihús 
heldur staður sem fangar 

sögu beitninga, sjósóknar og 
tónlistar í Grindavík á einstakan 
hátt. Beitningar og söngur fléttast 
merkilega saman í sögu Grindavík-
ur, eins og Aðalgeir Jóhannsson, 
einn eigenda Bryggjunnar, rekur 
stuttlega fyrir blaðamanni DV:

„Við erum netagerðarmenn og 
kaffihúsið er í gömlu vírakompunni. 
Við búum til loðnunætur, síldar-
nætur og troll fyrir flotann. Gamla 
vírakompan er á jarðhæð og við 
erum að fanga stemninguna úr 
gömlum beitningaskúr – fyrir langa 
löngu var hér frægur beitninga-
skúr í Grindavík og þangað komu 
fjórir bræður – Einar, Helgi, Kristinn 
og Ólafur – um vetrarnætur, í 
kulda, trekki og frosti. Þeir æfðu 
sig að syngja raddaðan söng yfir 
bjóðunum þar sem þeir voru að 
beita, undir leiðsögn frá Sigvalda 
Kaldalóns. Þannig var að Kaldalóns 
bjó í Grindavík á árunum 1929 til 
1945 og hafði mikil áhrif á söng-
mennt hér. Svo þegar fjórmenn-
ingarnir komu úr skúrnum um vorið 
þá sungu þeir eins og MA-kvartett-
inn. Af þessum mönnum eru síðan 
komnir miklir afreksmenn, sjó-
menn og aflakóngar, og ekki síður 
tónlistarmenn á borð við Björn R. 
Einarsson og Guðmund Einarsson, 
en sá fyrrnefndi stýrði vinsælustu 
hljómsveit landsins í kringum 1950.“

Aðalgeir minnir á að beitninga-
skúrar voru á sínum tíma miklar 
menningarstofnanir, ekki bara 
í Grindavík heldur um allt land. 
Það er því fengur að kaffihúsi 

sem varðveitir útlit og anda slíkra 
húsakynna.

Bryggjan kaffihús var  opnað 
árið 2009 og hefur ávallt kapp-
kostað að fanga þessa sam-
tvinnuðu sögu tónlistar og 
sjávarútvegs á staðnum. Þess sér 
meðal annars stað í einstökum 
innréttingum því staðurinn lítur út 
eins og gamall beitningaskúr – en 
ekki síst í tónlistaruppákomum 
en fjölmargir tónlistarmenn hafa 
troðið upp reglulega á Bryggjunni 
og hin vinsæla hljómsveit ADHD er 
húsband á staðnum.

„Við erum að reyna að fanga 
þessa gömlu stemningu hérna í 
beitingaskúrnum okkar! Við segjum 
margar Grindavíkursögur hérna 
og myndirnar hérna inni tala sínu 
máli, við erum að reyna að segja 
söguna af lífinu hérna við sjó-

inn. Síðan er píanó 
hérna á staðnum 
sem margir grípa í. 
Svo koma oft fram hér 
frægir tónlistarmenn, 
Bjartmar var hér nýlega og 
hann Svavar Knútur spilar oft 
hérna. Og margir fleiri, til dæmis 
saxófónleikarinn Óskar Guðjóns-
son,“ segir Aðalgeir.

Humarsúpan nýtur mikillar hylli
Einfaldur en girnilegur matseðill 
Bryggjunnar einkennist af súp-
um, brauðréttum og kökum. Allt 
heimabakað og humarsúpan á 
Bryggjunni nýtur mikillar hylli – er 
ein og sér þessi virði að heim-
sækja staðinn. Eru súpan og 
staðurinn sjálfur margrómuð á 
ferðavefnum TripAdvisor þar sem 
erlendir ferðamann lýsa yfir mikilli 

hrifningu. Eins og nærri má geta 
draga hátíðir eins og Sjóarinn 
síkáti fjölmarga gesti á Bryggjuna 
en það er ekki síður áhugavert að 
sækja staðinn þegar örlítið rólegra 
er í bænum því það er alltaf líf á 
Bryggjunni, tónlist og önnur menn-
ing í hávegum höfð, veitingarnar 

stórfínar og fortíðarstemningin 
sem húsakynnin fanga er einstök.

Bryggjan er til húsa að  
Miðgarði 2 í Grindavík.  

Símanúmer er 426-7100 en nánar 
má fræðast um staðinn á  

Facebook-síðunni Alli á Eyri.

Bryggjan kaffihús:

Fortíð Grindavíkur  
fönguð í beitningaskúr

kyNNiNG



8   15. júní 2016

Söngsveitin Víkingar fór í tón-
leikaferð til tveggja Norðurlanda 
nú í lok maí ásamt stjórnanda 

sínum Jóhanni Smára Sævarssyni og 
konum. Þetta varð hin besta ferð sem 
lengi mun í minnum höfð. Fyrir allt að 
tveimur árum hóf Söngsveitin Víkingar 
að undirbúa tónleikaferð til Norður-
landanna og varð úr að þeir ákváðu 
að heimsækja vinabæ Garðs í Svíþjóð, 
Nybro Kommun. Allt frá upphafi hafa 
verið góð tengsl milli þessara tveggja 
vinabæja. Sem dæmi má nefna að að 
stærsti hópurinn sem kom á Norræna 
daga í Garði árið 2014 var frá Nybro. 
Í Nybro er starfandi karlakór, Nybros 
Manskör sem leitað var til varðandi 
samstarf en Norrænu félögin á báðum 
stöðum tóku virkan þátt í undirbún-
ingnum. Fyrsti fundur þessara aðila 
var haldinn vorið 2016 í Nybro. Síðan 
leiddi hvað af öðru, Víkingarnir stofn-
uðu undirbúningshóp sem sá um alla 
skipulagningu. Farmiðar og hótel voru 
pöntuð og ákveðið var að eyða einnig 
fáeinum dögum í Kaupmannahöfn 
og halda tónleika þar. Kórinn komst í 
samband við Kvindekoret Dóttir sem 
æfir í Jónshúsi. Ljóst var að mikið ann-
ríki var framundan hjá söngsveitinni.

Það var glaður hópur Víkinga og 
kvenna þeirra sem mætti í Leifsstöð 
að morgni uppstigningardags. Spenn-
ingur lá í loftinu og komið var að því 
að uppskera árangur allra æfinganna. 
Þegar komið var til Kastrup beið rúta 
hópsins og þar biðu formaður Norræna 
félagsins í Nybro og formaður Nybros 
Manskör. Þau lögðu á sig rútuferðina, 
fjóra tíma hvora leið til að taka á móti 
hópnum. Svona voru móttökurnar 
frá fyrstu stundu. Þegar ferðin var um 
það bil hálfnuð var stoppað á áningar-

stað við veginn og boðið upp á sænska 
snúða, sandköku og kaffi. Meðlætið 
hafði formaðurinn bakað kvöldið áður 
til að bjóða hópinn velkomin. Voru 
þessu gerð góð skil í blíðunni en veðrið 
var einstakt alla dvölina í Svíþjóð.

Ekki hafði verið hægt að panta hótel 
í Nybro þar sem viðgerðir fóru fram í  
Stora hotellet. Því var ekið til Kalmar 
og gist þar. Það var einnig ánægjulegt 
að skoða þann fornfræga bæ. Kal-
markastali blasir við víða að en þar var 
Kalmarsáttmálinn undirritaður við 
lok fjórtándu aldar. Við þann gjörning 
urðu öll Norðurlöndin eitt ríki sem 
reyndar stóð ekki lengi, kannski tvö 
hundruð ár. Sagan er blóðug en nátt-
úran í Smálöndum einstaklega falleg. 
Fyrir utan Kalmar er hin fallega eyja 
Öland og er brú yfir sundið á milli.

Það var þreyttur hópur sem lagði sig 
til svefns á fimmtudagskvöld. Dagskrá 
föstudagsins hófst á móttöku í ráðhúsi 
Nybro. Þar tók á móti hópnum forseti 
bæjarstjórnar og skrifstofustjóri. Boðið 
var upp á veitingar og síðan var farið 
yfir helstu verkefni sveitarfélagsins og 
það markverðasta sem þar er að sjá. 
Þeir státa til dæmis af grunnskólum 
sem eru í hópi þeirra bestu í Svíþjóð. 
Þegar heimsókninni lauk þökkuðu Vík-
ingarnir fyrir sig með söng og var því 
vel tekið. Að því loknu var gengið um 
bæinn og notið hins góða veðurs.  Síð-
an var ekið um hina fögru skóga eins og 
leið lá til Målerås sem hefur sérhæft sig 
í glerblæstri og framleiðslu listmuna. 
Afar áhugavert að sjá og heyra. Þar var 
hópnum boðið í mat og var það Nor-
ræna félagið í Nybro sem bauð.  Aftur 
var ekið til Nybro, á torginu fór fram 
viðburður sem nefndist  „Smaka på 
verden“ en þar var á boðstólum matur 

frá hinum ýmsu heimshornum. Á nor-
ræna borðinu var í boði harðfiskur sem 
Víkingarnir höfðu komið með. Fólk var 
frekar hrætt við að smakka, spurning 
hvað olli því? Þarna var svið og fluttu 
margir listamenn tónlist, meðal annars 
tóku Víkingarnir nokkur lög.

Sjálfur tónleikadagurinn var tek-
inn snemma, göngugarparnir í hópn-
um fóru í gönguferð um Kalmar með 
formmanni Norræna félagsins. Göngu-
ferðinni lauk  á því að skoða Kalmar 
Musemum sem er afar áhugavert 
safn. Þar hittust síðan allir og borðuðu 
saman. Víkingarnir fóru til æfinga með 
Nybros Manskör. Tónleikarnir áttu að 
hefjast kl. 17:00 í Madesjö kyrka rétt 
fyrir utan Nybro. Yndisleg kirkja sem 
á þekkta sögu allt frá 1652 en er í nú-
verandi gerð frá 1885. Þetta var heitasti 
dagur í maí í 126 ár á þessu svæði, 29°. 
Þegar konurnar komu á staðinn voru 
kórarnir komnir í búningana og allt 
að byrja. Það var spenningur í lofti, 
hvernig skyldi nú takast til? Það er 

óhætt að segja að þetta voru einstakir 
tónleikar, hljómurinn í kirkjunni var 
afar góður. Kórarnir sungu í sitthvoru 
lagi og saman, allt frá ættjarðarlögum, 
Bítlunum og Bellmann. Frábær tónlist-
arveisla að ekki sé meira sagt. Sjaldan 
hefur íslenski þjóðsöngurinn hljómað 
betur en tónleikunum lauk með þeim 
flutningi.

Eftir tónleikana var boðið til veislu í 
prestbústaðnum rétt hjá kirkjunni sem 
nú er safn og menningarhús. Þetta var 
veisla að norrænum hætti sem eru afar 
skemmtilegar að segja megi. Þríréttuð 
máltíð, eftirrétturinn fræg ostakaka 
frá Smálöndum. Ræður voru haldnar 
og skipst á gjöfum. Það sem einkenndi 
þessa veislu umfram aðrar er að þarna 
komu fimmtíu félagar karlakóra saman 
og það var sungið mikið og fallega. 
Skemmtiatriðin urðu til á staðnum 
og ekki af verri endanum. Þetta var 
kveðjustund því Kaupmannahöfn beið 
næsta dag. Óhætt er að þakka frábærar 
móttökur í Nybro kommun.

Þegar komið var til til Danaveldis 
og hópurinn búinn að koma sér fyrir 
á hóteli var haldið til Jónshúss, menn-
ingar- og samkomuhúss Íslendinga. 
Þar tóku á móti hópnum  ljúfir tónar 
Kvennakórsins Dóttir og hlýjar mót-
tökur forstöðukonu hússins. Þarna 
fór fram sameiginleg æfing kóranna 
en tónleikarnir voru á dagskrá daginn 
eftir í Mariendal Kirke á Fredriksberg. 
Falleg kirkja frá 1908, nokkru minni en 
sú sem fyrri tónleikarnir voru haldn-
ir í. Mánudagurinn var frjáls fram að 
tónleikunum kl. 19:30. Menn röltu um 
gömlu höfuðborg Íslands og nutu lífs-
ins, hver á sinn hátt. Víkingarnir áttu að 
mæta fyrr í kirkjuna til æfinga en kon-
urnar mættu tímanlega. Kvennakórinn 
Dóttir hefur einstaklega skemmtilega 
framkomu í túlkun sinni á lögunum. 
Það var spennandi að sjá og heyra 
hvernig bjartar raddir þeirra blönduð-
ust röddum Víkinganna. 

Enginn varð fyrir vonbrigðum. 
Eins og áður sungu kórarnir í sitthvoru 
lagi og saman. Nokkuð breytt dagskrá 
hjá Víkingum en þetta var afar falleg-
ur söngur hjá báðum kórum, önnur 
og öðruvísi tónlistarveisla og góður 
hljómur í kirkjunni. Sendiherra Íslands 
og frú mættu á tónleikana sem var 
ánægjulegt. 

Það er mat bæði lærðra og leika að 
þetta hafi verið afar vel heppnuð tón-
leikaferð hjá Söngsveitinni Víkingar. 
Allir þeir sem lögðu hönd á plóginn 
og gerðu ferðina mögulega fá innilegar 
þakkir. Vonast er til að móttökukór-
arnir, Nybros Manskör og Kvindekor-
et Dóttir eigi þess kost að heimsækja 
Víkingana og þeirra ljúfu tónar fái að 
hljóma hér á Suðurnesjum. 

Erna M. Sveinbjarnaróttir

Norrænir kórar sameinast í söng;

Söngsveitin Víkingar á ferðalagi

kjartan Már Kjartansson  tók til 
máls á síðasta bæjarstjórnar-
fundi  í afgreiðslum á fundar-

gerðum bæjarráðs til þess að fara yfir 
málin varðandi framkvæmdir við Flug-
velli og skýrsluna Staðardagskrá 21 í 
Reykjanesbæ, en Kjartan Már var for-
maður stýrihóps um gerð skýrslunnar.

„Eins og bæjarfulltrúar eflaust vita 
hefur talsverð umræða farið fram síð-
ustu daga og vikur, bæði í fjölmiðlum 
og á samfélagsmiðlum, um svæðið 
fyrir ofan Iðavelli sem fengið hefur 
nafnið Flugvellir. Ástæðan er sú að 
þegar uppgröftur og gatnagerð hófst 
á svæðinu koma ýmislegt járnarusl og 
annað drasl í ljós en einnig grófu menn 
niður á tjörutunnur sem fór að leka úr. 
Við það stöðvaði Heilbrigðiseftirlit 
Suðurnesja framkvæmdir og ákvað 
að rannsaka svæðið nánar. Ég ætla 
nú, með leyfi forseta, að fara aðeins 
yfir þetta mál eins og það birtist mér 
og upplýsa bæjarfulltrúa og íbúa um 
stöðu málsins eftir bestu getu um leið.

Áður en bandaríski herinn sett-
ist endanlega að í herstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli var hér til staðar 
bandarískt setulið. Á vegum þessara 
aðila voru reistir hér braggar og önn-
ur mannvirki úr járni og stáli og þegar 
þeir höfðu lokið hlutverki sínu voru 
þeir rifnir niður og að einhverju leyti 
komið fyrir á þessu svæði. Smátt og 
smátt safnaðist á þessu svæði alls konar 
járnarusl og drasl auk þess sem þarna 
risu svo olíutankar af ýmsum stærð-
um. Á einhverjum tímapunkti kom 
herinn þarna fyrir talsverðu magni af 
tunnum sem innihéldu tjöru og sagan 
segir að bæjarbúar hafi einnig lagt sitt 
af mörkum af drasli og úrgangi á þetta 

svæði s.s. járnarusl, timbur, plast, bíl-
hræ o.fl. 

Eftir því sem tíminn leið færðist 
byggðin ofar í Keflavík og nær flugvell-
inum. Þetta svæði var lengst af innan 
öryggissvæðis flugvallarins og á sín-
um tíma þótti ólíklegt að þarna yrði 
nokkurn tíma byggt. Það átti hins vegar 
eftir að breytast og þegar gatnagerð 
við Iðavelli hófst uppúr 1970 var búið 
að minnka öryggissvæði flugvallarins 
þannig að heimilt var að nýta þetta 
svæði ef menn vildu. Því var ákveðið að 
þekja svæðið með 4-5 metra lagi af jarð-
vegi og urða það járnarusl og drasl sem 
þarna var. Síðar var það tyrft að hluta 
og þar komið fyrir knattspyrnuæfinga-
svæði sem var þó víkjandi.

Árið 1992 gerðu bæjaryfirvöld í 
Keflavík svo samning við Utanríkis-
ráðuneytið um leigu á landinu og í því 
samkomulagi tók sveitarfélagið ábyrgð 
á að hreinsa svæðið ef ákveðið yrði að 
fara í framkvæmdir og í ljós kæmi að 
fjarlægja þyrfti áðurnefnt járnarusl 
og/eða olíumengaða jarðveg. Í því 
samkomulagi er ekkert talað um tjöru 
eða önnur mögulega meira mengandi 
efni.

Staðardagskrá 21
Þegar vinna við gerð Staðardagskrár 
21 stóð sem hæst [árið 1999] ræddi 
stýrihópurinn, sem í voru auk undir-
ritaðs bæjarfulltrúarnir Björk Guð-
jónsdóttir og Ólafur Thordersen, við 
ýmsa aðila bæði fyrirtæki, stofnanir 
og einstaklinga. Engar frumrannsókn-
ir eða kannanir voru gerðar í tengslum 
við þessa vinnu, einungis stuðst við 
vitneskju og sögur sem mönnum voru 
þegar kunnar.

Í einu slíku samtali, sem ég man því 
miður ekki við hvern var, kom fram að á 
þessu svæði væru þúsundir tjörutunna 
grafnar í jörð. Viðkomandi gat því mið-
ur ekki staðsett þær nákvæmlega en var 
þess fullviss að þær væru þarna. Það 
staðfestu fleiri bæjarbúar sem mundu 
eftir fuglum og öðrum dýrum sem áttu 
það til að festast í tjörunni. Þetta var sett 
í skýrsluna á bls. 15 og orðað þannig; 
„við hlið íþróttasvæðis á Iðavöllum eru 
grafnar mörg þúsund tunnur af tjöru.“ 
Reyndar urðu svo einhverjir til þess að 
draga úr þessu eftir að skýrslan kom út 
og sögðu þetta ekki hafa verið svo mik-
ið magn. Nær væri að tala um einhverja 
tugi, í mesta lagi hundruð tunna en 
aldrei nokkur þúsund.

Skýrsla Stýrihóps Staðardagskrár 
21 hafði enga formlega stöðu í stjórn-
sýslunni og var ekki dreift eða send 

út til umsagnar eða kynningar heldur 
einungis kynnt í bæjarráði og bæj-
arstjórn Reykjanesbæjar. Einhverjir 
fjölmiðlar, m.a. Morgunblaðið, fjöll-
uðu um hana og vitnuðu í hana. Eftir 
sveitarstjórnarkosningar árið 2002 var 
stýrihópurinn svo lagður niður og verk-
efnið Staðardagskrá 21 fært undir bæj-
arráð. Mér er því miður ekki kunnugt 
um hvort ef þá eitthvað var gert meira í 
málinu eftir þá breytingu.

Engar athugasemdir bárust 
vegna endurskoðað skipulags
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 
hófst vinna við endurskoðun Aðal-
skipulags Reykjanesbæjar og stóð allt 
kjörtímabilið þar til það var afgreitt 
árið 2010. Á meðal þeirra nýjunga 
sem komu til sögunnar var svæði und-
ir flugtengda starfsemi á umræddu 
svæði. Engar athugasemdir bárust 
við þennan hluta aðalskipulagsins, 
hvorki frá íbúum, Heilbrigðiseftirliti, 
ríkinu ( Kadeco) eða öðrum. Engar 
ábendingar eða athugasemdir komu 
heldur frá öðrum aðilum. Skipulags-
stofnun samþykkti því nýja aðal-
skipulagið án þess að nokkur úttekt 
eða rannsókn hefði farið fram á 
svæðinu. Því var mönnum ekkert að 
vanbúnaði að hefja vinnu við gerð 
deiliskipulags, byggt á hinu nýja að-
alskipulagi, og var þá strax gert ráð 
fyrir starfsemi sem tengdist flugi eða 
ferðaþjónustu s.s. fyrir bílaleigur með 
tilheyrandi þjónustu. Ekki kom til 
lóðaúthlutana á þessum forsendum 
og lítil eftirspurn reyndist þá eftir lóð-
um undir slíka starfsemi. Árið 2015 
fundum við hins vegar fyrir vaxandi 
áhuga og þörf frá ýmsum aðilum fyr-

ir lóðir undir margháttaða starfsemi 
tengda alþjóðafluginu og var ákveðið 
að deiliskipuleggja svæðið uppá nýtt, 
fyrst og fremst með bílaleigur í huga, 
sem þyrftu að geta byggt rúmgóðar 
þjónustubyggingar en einnig að hafa 
næg bílastæði undir hundruð eða þús-
undir bíla. Það er það skipulag sem nú 
er í gildi og úthlutaðar lóðir taka mið 
af.

Engin alvarleg  
mengun í jarðveginum
Þegar gatnagerð hófst nú í vor komu 
menn fljótlega niður á járnarusl 
ýmis konar og síðan áðurnefndar 
tjörutunnur. Hvorki starfsmenn USK 
né Heilbrigðiseftirlitið vissu af þeim 
eða höfðu lesið hina 17 ára gömlu 
skýrslu Stýrihóps Staðardagskrár 21. 
Undirritaður, sem tók ekki beinan 
þátt í gerð deiliskipulagsins mundi því 
miður ekki sérstaklega eftir þessari 
setningu í skýrslunni enda fjölmargt 
áhugavert í henni sem fróðlegt hef-
ur verið að rifja upp síðustu dag. Það 
hefði svo sem heldur engu breytt 
því það stóð alltaf til að nýta þetta 
svæði undir flugtengda starfsemi og 
járnaruslið og tjaran verður fjarlægð. 
Rannsóknir sem gerðar voru af Heil-
brigðiseftirliti Suðurnesja og sendar til 
rannsóknar hjá Háskóla Íslands stað-
festa einnig að á svæðinu sé hvorki um 
alvarlega mengun að ræða s.s. þung-
málma né þrávirk efni. 

Starfsmenn USK hafa verið í góðu 
sambandi við þá lóðarhafa sem þegar 
hafa tryggt sér lóðir við Flugvelli. Ljóst 
er að einhver seinkun verður á gatna-
gerðinni vegna þessa en vonandi ekki 
nema nokkrar vikur eða mánuðir.“

Engin alvarleg mengun í jarðveginum 
við flugvelli en framkvæmdum seinkar
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Námskeið á hjólum fyrir 
starfsmenn íþróttamið-
stöðvanna í Garði og Sand-

gerði.
Á dögunum fór fram námskeið 

fyrir starfsfólk íþróttamiðstöðvanna 
í Garði og Sandgerði.Tilgangur 
námskeiðsins var að bæta þekkingu 
sundlaugarstarfsmanna á umhverfi,-
náttúru og þjónustu í okkar nærum-
hverfi.

Flestir gestir sem koma til Íslands 
nota sundlaugar.Sundlaugarnar eru 
með lengstan opnunartíma og fá því 
oftast spurningar frá ferðamönnum 
um hvað sé hægt að gera í nágrenni.
Við fáum gesti sem sérstaklega 
spyrja um Reykjanes Geopark.

Markmið námskeiðsins var að 
njóta umhverfis og samveru í góð-
um hópi samstarfsmanna. Auk þess 
að bæta þekkingu starfsmanna á 

þjónustu,menningu og sögu í okk-
ar næsta nágrenni þannig að starfs-
menn geti veitt gestum góða þjón-
ustu og svarað betur spurningum 
sem beinast að þeirra nærumhverfi.

Leiðbeinendur á námskeiðinu 
voru Rannveig Garðarsdóttir,svæð-
isleiðsögumaður og stjórnarmaður 
í ferðamálasamtökum Reykjanes og 
Hansína B.Einarsdóttir,leiðbeinandi 
hjá Skref fyrir skref.

Í tengslum við ferðina var léttur 
spurningaleikur. Dregið var úr rétt-
um svörum þann 8.júní s.l. Góðir 
vinningar voru veittir frá Light-
house-Inn og matur fyrir 2 frá Vit-
anum.

Bæjarstjórarnir Sigrún Árna-
dóttir og Magnús Stefánsson sáu um 
útdráttinn. Vinninga hlutu:Ingvar 
Helgi Kristinsson,Sandgerði og Ein-
ar Karl Vilhjálmsson Garði.

Gufa,grjót og góðir staðir

Hvað á sveitar-
félagið að heita?
Eins og fram hefur komið 

eru nú að hefjast alvöru við-
ræður um hugsanlega sam-

einingu sveitarfélaganna Garðs og 
Sandgerðis. Sumir eru þegar farnir 
að velta fyrir sér hvað nýja sveitar-
félagið muni heita verði af samein-

ingu. Reykjanes hefur heyr nöfnin 
Sveitarfélagið Suðurnes,Miðgarð-
ur,Suðurnesjabyggð,Suðurnesja-
bær, Rosmhvalanes og svo vitan-
lega nafnið Sandgarður. Mörg fleiri 
nöfn eru eflaust í hugmyndabanka 
íbúa.

Una gefur sturtustóla
Á sjómannadaginn afhenti 

Slysavarnardeildin Una í Garði 
gjafir til Íþróttamiðstöðvanna 

í Garði og Sandgerði. Slysavarnar-
deildin Una afhenti sturtustóla, sem 
nýtist fötluðum vel í sturtuklefanum. 

Það var Jón Hjálmarsson forstöðu-
maður íþróttamiðstöðvanna í Garði 
og Sandgerði sem tók við gjöfunum. 
Jón þakkaði Unu fyrir þann velvilja 
og hlýhug sem Slysavarnarkonur sýna 
bæjarfélugunum.

Sjóarinn síkáti var haldinn hátíð-
legur um sjómannadagshelgina 
í Grindavík. Sjóarinn síkáti hef-

ur fest sig í sessi sem ein helsta bæjar-
jhátíð landsins. Grindavík er öflugur 
sjávarútvegsbær og því eðlilegt að degi 
sjómanna séu gerð góð skil.Að venju 
var boðið uppá fjölbreytta dagskrá í 
fallegur sumarveðir.

til heiðurs íslenska 
sjómanninum

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

Sími: 554 6969
www.lur.is

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

í sófa frá Lúr
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Þegar síðasti pistill var skrif-
aðu þá var ég staddur um 
borð í Norrænu á siglingu 

til Íslands.  Núna er maður kominn 
til Íslands og Sjómanndagurinn er í 
gangi.  Hátíð allra sjómanna.  Og það 
er dæmi um hversu miklar breytingar 
eru á útgerð á suðurnesjunum að eini 
staðurinn sem heldur uppá þennan 
dag er í Grindavík.  Bæði í Sandgerði 
og Keflavík eru enginn hátíðahöld.  
Enda er útgerð ekki nema svipur á  
sjón bæði í Keflavík og Sandgerði.  Í 
Keflavik er hún svo til enginn.  En hún 
er ágæt í Njarðvík og er það aðalega 
Hólmgrími að þakka.  Netabátar hans 
róa þaðan sem og Erling KE.  

Í Sandgerði er má segja Nesfiskur 
ehf eini útgerðaraðilinn sem landar 
þar reglulega.  Reyndar var að fækka 
báti frá þeim um einn því að Arnþór 
GK var seldur til Stykkishólms nýlega 
og hefur því dragnótabátunum hjá 
þeim fækkað um einn.  Arnþór GK 
mun fara til hörpuskelsveiða í Breiðar-
firðinum.  

Talandi um dragnótabátanna þá er 
Siggi Bjarna GK kominn  með 42 tonn 
í 5, Benni Sæm GK 16,4 tonn í 5 og í 
Grindavík Svanur KE 7,4 tonn í 3.

Steini Sigvalda GK er úr leik í ein-
hvern tíma eða jafnvel alfarið því að 
eldur kom upp í bátnum þar sem hann 
lá við bryggju í Þorlákshöfn.  Þar var 
hann ásamt Grímsnesi GK að veiða 
löngu og hefur veiðin hjá Grímsnesi 
GK gengið vel.  Grímsnes GK hef-
ur landað 54 tn í 3 og mest 26 tonn í 
einni löndun.  Af þessum afla er langa 
32 tonn.  Erling KE er kominn norð-
ur til Dalvíkur að veiða grálúðu fyrir 
Samherja.  Hefur landað 36 tonn í 2 
róðrum.  

Maron GK er með 22 tn í 4 og 
Hraunsvík GK 12 tn í 4.

Frekar rólegt er núna í byrjun hjá 
línubátunum og er Jóhanna Gísla-
dóttir GK með 88 tonní einni löndun.  
Sighvatur GK 69 tn í 1.  og af minni 
bátunum þá er Guðbjörg GK hæstur 
með 41 tn í 7 og landað víða. Byrjaði 
á Skagaströnd.  Fór þaðan vestur til 

Bolungarvíkur og þaðan alla leið til 
Djúpavogs.  Nýi Óli á Stað GK sem er 
loksins kominn á veiðar er fyrir norð-
an og hefur landað 22 tn í 5 og mest 12 
tonn í róðri.  Dóri GK 21 tn í 3.

Pálína Ágústdóttir GK er með 11,7 
tonní 4 og nú stefnir í að bæði Pálína 
Ágústdóttir GK og Darri EA sem eru 
smábátar muni hætta veiðum því að 
K og G fyrirtækið sem á Hvamm ehf í 
Hrísey hefur keypt togbátinn Sóley SH 
og búið er að skíra hann Pálína Ágúst-
dóttir EA og skrá hann í Hrísey.    Gísli 
sem var skipstjóri á Pálinu Ágústdóttir 
GK öll árin, er hættur á bátnum.  

Núna eru grásleppuveiðar hafnar í 
innanverðum Breiðarfirðinum og af-
hverju er ég að minnast á það hérna, 
jú vegna þess að það er bátur frá Sand-
gerði sem er að róa þaðan.  Birta Dís 
GK.  Birta Dís GK hefur landað 5,7 
tonn í 4 róðrum í Stykkishólmi.  

Sóley Sigurjóns GK og Berglín GK 
eru báðir komnir á rækjuna og munu 
vera á þeim veiðum fram á haust.  
Rækjan er unnin á Hvammstanga af 
báðum skipunum.

Held svo áfram undir lokinn að 
minna á bókina um Ásbjörn RE.  Eins 
og ég hef orðað það þannig að það eru 
þið lesendur góðir sem sjáið um að 
klára lagerinn minn af bókinni.  Sem 
reyndar er nú ekki stór.  Hún fæst hjá 
Eymundson í Keflavík.  

Gísli R.

Aflafréttir

frekar rólegt 
hjá línubátunum

ÓNæði frÁ 
fluGumfErð
Á fundi bæjarráðs Reykjanes-

bæjar frá 8.júní s.l. var lagt 
fram bréf Helga Jónssonar 

dags. 5. júní sl. 
Bæjarráð hefur upplýsingar frá 

Isavía um að í næstu viku megi gera 
ráð fyrir að austur / vestur brautinni 
verði lokað ef allt gengur samkvæmt 
áætlun. Það eru þó ýmsir óvissu-
þættir sem geta haft áhrif á tíma-

setninguna s.s. veðrið o.fl. . Þá hefur 
verið upplýst að hljóðmælingar séu 
í gangi hjá Isavía en seinkun er á 
opnun fyrir vefaðganginn vegna 
tæknilegra örðugleika. Isavia mun 
senda frá sér nánari upplýsingar um 
þetta atriði í vikunni. 

Bæjarstjóri hefur ítrekað komið 
fram kvörtunum til Isavía frá íbú-
um vegna hávaða frá flugvélum.

listasafn Reykjanesbæjar opnar 
sýninguna A17 sem fjallar um 
íslenska abstraktmyndlist við 

upphaf 21.aldar, föstudaginn 9.júní kl. 
18.00 í Listasal Duus Safnahúsa. Þar 
má sjá verk eftir Áslaugu Írisi Katrínu 
Friðjónsdóttur, Höddu Fjólu Reykdal, 
Halldór Ragnarsson, Loga Bjarnason, 
Magnús Helgason, Mörtu Maríu Jóns-
dóttur og Söru Oskarsson.  

Í sýningarskrá segir m.a. : 
„Abstraktmyndlist hefur átt undir 
högg að sækja í íslensku myndlistarlífi 
á undanförnum áratugum og af sam-
tölum við þátttakendur í sýningunni 

má ráða, að til þess að skapa abstrakt-
myndlist hafi þeir nánast þurft að 
kúpla sig út úr íslensku myndlistar-
lífi, finna sér nýja listaskóla og aðra 
„senu“. Þá opnaðist fyrir þeim „nýr 
heimur“, eins og haft er eftir einum 
þátttakenda í sýningunni. Og hvað 
var það sem þessi „nýi heimur“ hafði 
til síns ágætis? Viðmælendur nefna 
m.a. alþjóðlegt tungumál abstraktlist-
arinnar, ríkulegt huglægt myndmál, 
frjálsræði, óútreiknanlega framvindu, 
tilfinningalega „hleðslu“ og þann 
möguleika að skapa sér einkalegt svig-
rúm til tjáningar.“

Allt þetta er fyrir hendi í verkum 
þeirra sjö listamanna sem getur að 
líta á sýningunni í Duus Safnahús-
um. Þeir vilja láta taka sig alvarlega 
og ætla ekki að hliðra fyrir öðrum 
viðhorfum fyrr en í fulla hnefana. 
Sýningarstjórar eru Aðalsteinn Ing-
ólfsson og Bjarni Sigurbjörnsson og 
mun Bjarni verða með leiðsögn um 
sýninguna sunnudaginn 18. Júní  kl. 
15.00. Sýningin stendur til  20.ágúst 
2017.

Listasafn Reykjanesbæjar er stað-
sett í Duus Safnahúsum og er opið 
alla daga frá 12.00-17.00.

íslensk abstraktmyndlist 
við upphaf 21.aldar

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.



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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Á fundi bæjarstjórnar Voga 
var tekið fyrir erindi 
Kölku, Sorpeyðingarstöð 

Suðurnesja, dags. 4. maí 2017, tillaga 
stjórnar um flokkun úrgangs við 
heimili á Suðurnesjum.

  Tillaga stjórnar Sorpeyðingar-
stöðvar Suðurnesja um að hafin 
verði flokkun úrgangs við heimili 
á starfssvæði stöðvarinnar, og að 
stuðst verði við s.k. tveggja tunnu 
kerfi. 

Afgreiðsla bæjarráðs: 
Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga er 
samþykkt tillögunni um að hafin 
verði flokkun sorps við heimili 

á starfssvæði stöðvarinnar. Bæj-
arráð leggur jafnframt til að í út-
boðsgögnum verði gert ráð fyrir 
þeim möguleika að gera ráð fyrir 
þriggja tunnu kerfi eða eftir atvikum 
grenndargám fyrir plastúrgang í stað 
þriðju tunnunnar. 

 Afgreiðsla þessa fundar: 
Lagt fram. 
Bæjarstjórn samþykkir svohljóð-

andi bókun: "Sveitarfélagið Vogar ít-
rekar fyrri afstöðu sína þess efnis, að 
í útboðsgögnum verði gert ráð fyrir 
þriggja tunnu kerfi, tveggja tunnu 
kerfi sem og tveggja tunnu kerfi með 
grenndargám." Samþykkt samhljóða 
með sjö atkvæðum. 

Vilja þriggja tunnu kerfi

innritun fyrir morgunflug með 
Icelandair, WOW air og Primera 
Air verður opnuð á Keflavíkur-

flugvelli á miðnætti í kvöld. Um ný-
breytni er að ræða sem verður til til-
raunar í júnímánuði. Þegar innritun 
opnar á morgnana eru jafnan nokkur 

hundruð farþegar þegar mættir og 
getur það skapað álag og biðrað-
ir. Markmiðið með breytingunni er 
einna helst að minnka þetta álag á 
innritun í morgunflug og auka þjón-
ustu við viðskiptavini flugvallarins.

Um tilraunaverkefni er að ræða 

sem verður prufukeyrt í júní og ef vel 
tekst til er hugsunin að halda verk-
efninu áfram út sumarið. Fyrst um 
sinn gildir þetta einungis fyrir farþega 
Icelandair, WOW air og Primera Air, 
en megnið af flugi á álagstímum á 
morgnana er á vegum þeirra.  

OPið Í iNNrituN 
AllA NÓttiNA

Íslendingar halda upp á þjóð-
hátíðardag sinn laugardaginn 
17. júní 2017. Reykjanes óskar 

lesendum sínum nær og fjár gleði-
legs þjóðhátíðardags.

Gleðilegan 
þjóðhátíðardag

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

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

100 mm

Handþurrkari

Tilboð
kr19.990

-Öflugir á baðið

Ilmolía
1 x olía fylgir með!

Blikktengi

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Tilboð
frá kr17.990

Tilboð
kr.13.942

Rör, beygjur og samsetningar

Tilboð
frá kr23.990

Loftviftur
Haltu loftinu á hreyfingu

Þakblásarar

Rakatæki

Hljóðlátur



Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!





Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

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

PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

LEGOPLAYMO SUMARVÖRUR FÓTBOLTAMYNDIR

NÝJAR VÖRUR



Tvöfaldur Kæliskápur
RFG23UERS1

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 520 lítrar. Kælirými: 396 lítrar. 
Frystirými: 124 lítrar.Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Klakavél. Mál B-H-D í mm: 
908 x 1774 x 774.

Verð: 289.900,-

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, 

aðskilin kælikerfi. 
Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.

Verð: 279.900,-

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 
361 lítrar. Frystirými: 171 lítrar. Twin 

Cooling, aðskilin kælikerfi. Klakavél. Mál 
B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.

Verð: 199.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 

110 lítrar. Mál B-H-D í mm: 
595 x 2017 x 597

Verð: 149.900,-

Gæðavörur frá 
traustum framleiðanda

WW80 Þvottavél
8 KG. 1600 SN.

Eco Bubble
Verð 89.900,-

DV80 Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 119.900,-

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

TM

WF70 Þvottavél
7 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 59.900,-

DV70 Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 96.900,-

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.

Verð 134.900,-

Uppþvottavél í sérflokki Örbylgjuofnar af betri gerðinni 
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu 
stáli / Stillingar ofan á 

hurð, blár litur / Tekur 14 
manna stell / 7 þvottakerfi 

/ Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / 

Orkunotkun á ári (kWst) 
: 266 / Hljóðlát aðeins 

41db / Stillanleg efrigrind 
/ Grind efst fyrir hnífapör 
með sérstökum "FLEX" 
bakka / 2 þvottaarmar + 
"WATERWALL" / Stærð 
(h x b x d): 817 x 598 x 

575 mm

800w

Verð kr. 18.900,-

MS23-F301EAS

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

1000w

Verð kr. 27.900,-

MS28J5255UB

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

Einnig fánleg til 
innbyggingar

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 11-18.

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
nýr vefur


