
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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Öflugt 
starf

Hjá HölluMargt þarf 
að laga

Sólseturshátíðin 
haldin í þrettánda sinn
Það var líflegt á Garðskaga um síðustu helgi en þá fór fram 
Sólseturshátíðin. Þessi bæjarhátíð er nú haldin í þrettánda 
sinn og nýtur ávallt vinsælda.

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.

Volvo Penta á Íslandi | Brimborg  •  Bíldshöfða 6  •  Sími 515 7070  •  volvopenta.is

ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM
hjá volvo penta á íslandi
Öflug Volvo Penta þjónusta
Hjá Volvo Penta á Íslandi | Brimborg starfar framúrskarandi 
teymi sem samanstendur af öflugum fagmönnum
Brimborgar og samstarfsaðilum um land allt. 
Komdu í dag og ræddu við ráðgjafa.

HAFÐU SAMBAND Í DAG
•  Sími: 515 7067 | 869 7537 Guðmundur Gísli
•  Netfang: volvopenta@brimborg.is
•  Heimasíða: volvopenta.is

Kauptu bestu varahlutina
Volvo Penta á Íslandi | Brimborg er með gott úrval varahluta 
á lager og á mjög hagstæðu verði. Varahlutasérfræðingar 
okkar veita þér fyrirtaksþjónustu og ráðgjöf við kaup.

Volvo Penta Kubbur_10x10_20170615_Draft1.indd   1 20.6.2017   13:47:16

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is
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Heilsugæslustöð 
þarf að vera í Garði 
og Sandgerði

Heilbrigðismál hafa undanfarin misseri verið mikið í um-
ræðunni. Flestir telja að heilbrigðismálin eigi að vera í fyrsta 
sæti hjá okkur hvað varðar forgangsmál. Suðurnesin eru 

engin undantekning hvað þetta varðar. Íbúar eru orðnir langþreyttir á 
því að þurfa að bíða dögum saman 
eftir að geta fengið viðtal við heim-
ilislækni. Fólki er bent á að fara síð-
degis á vaktina,en þar þarf yfirleitt 
að bíða klukkutímum saman. Í grein 
hér í blaðinu í dag er fjallað um þessi 
mál undir fyrirsögninni,Margt sem 
þarf að laga. Þar er vitnað í úttekt 
á starfsemi Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja.Þar kemur einmitt fram 
að ástand mála á dagvinnutíma er 
mjög svo ófullnægjandi. Ein af ástæð-
um sem rætt er um er skortur á lækn-
um og hjúkrunarfræðingum. Miðað 
við í hvaða forgang almenningur set-
ur heilbrigðismálin hljóta ráðamenn 
þjóðarinnar að leggja við hlustir og berjast fyrir úrbótum. Það vantar 
mun meiri þunga frá þingmönnum okkar og sveitarstjórnarmönnum. 
Það er ekki hægt að búa við þetta ástand áfram.

Í Garði eru búsettir um 1600 íbúar og í Sandgerði eru búsettir 1700 
íbúar. Í þessum sveitarfélögum er engin heilsugæslustöð og er það aft-
urför frá því sem áður var. Það er með öllu óþolandi að íbúar svo stórra 
sveitarfélaga geti ekki leitað eftir læknaþjónustu í sinni heimabyggð. Það 
hlýtur að vera krafa íbúa þessara sveitarfélaga að sveitarstjórnarmenn 
taki sig nú til og setji þessi mál í forgang. Það þarf baráttu og þrýsting til 
að koma málum áfram.

Á Suðurnesjum er mikil þörf fyrir byggingu nýs hjúkrunarheimil-
is. Auglýst hefur verið eftir umsóknum í Framkvæmdasjóð aldraðra,en 
umsóknafrestur er til 14.júlí n.k. Það verður fróðlegt að fylgjast með því 
hvort sveitarfélögin á Suðurnesjum senda inn umsókn.

Reyndar er það svo með Framkvæmdasjóð aldraðra að hann var fyrst 
og fremst hugsaður til nýbygginga hjúkrunarheimila. Síðustu ár hefur 
Alþingi samþykkt ákvæði til bráðabyrgða hvert ár að nota 1/3 af tekj-
um sjóðsins í rekstuir. Það hreinlega gengur ekki. Þingmenn Suðurkjör-
dæmis þurfa að hafa forystu um að þessari vitleysu ljúki. Það er fáránlegt 
að skerða fjármagn sem á að nota til nýbygginga hjúkrunarheimila. Eldri 
borgurum fjölgar mjög næstu árin. Meini menn eittjhvað með að sinna 
þurfi ölruðum betur gengur það ekki að skerða fjármagnið. Nú er tæki-
færi hjá ykkur þingmenn Suðurkjördæmi að beita ykkur. Einnig geta 
sveitarstjórnir á svæðinu tekið þetta baráttumál upp.

Flott framtak
Hin árlega Skötumessa verður í Gerðaskóla 19.júlí n.k. Skötumessan 
nýtur mikilla vinsælda meðal Suðurnesjamanna og fleiri. Allur ágóði 
rennur til góðgerðarmála. Það hefur sýnt sig síðustu árin að hagnaður-
inn hefur runnið til að styrkja mörg góð mál og einstaklinga. Þetta fram-
tak Ásmundar Friðrikssonar alþingismanns er til mikillar fyrirmyndar.

Afurvirkni til sumra
Það vekur sífellt athygli þegar kjararáð eða kjaradómur ákveður að 
hækka laun toppembættismanna um hundruðir þúsunda á mánuði. 
Ekki nóg með að launahækkunin sé uppá tugin prósneta heldur er hún 
atfurvirk um marga mánuði. Þetta er ekki reglan hjá þeim sem eru á 
almenna markaðnum.

Eldri borgarar fengu á sínum tíma leiðréttingu á sínum kjörum. Þá 
var annað hljóð uppi. Afurvirkni á þeim leiðréttingum kæmi alls ekki til 
greina. Þrátt fyrir áskoranir og tillögur á Alþingi var það alls ekki sam-
þykkt. Nú eru þeir embættismenn sem fengð hafa hækkanir að undan-
förnu alls ekki illa haldnir og því fáránlegt að þeir fái afturvirkar sínar 
launahækkanir svo skiptir mörgum mánuðum. Það er eðlilegt að þeim 
svíði sem lægstar hafa tekjurnar.

 Sigurður Jónsson

leiðAri
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ReykjANeS eR dReifT í 10.000 eiNTÖkUM  
ókeypiS í ALLAR íBúðiR Á ReykjANeSi.

Næsta blað Nú verður smá sumarhlé 
á útgáfunni. Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 24.ágúst 2017.

Starfsmanna-
könnun jákvæð
Á síðasta fundi Fræðslunefndar Voga 
lágu fyrir niðurstöður starfsmanna-
könnunar Stóru-Vogaskóla. 

Niðurstaða starfsmannakönnun-
ar Skólapúlsins vegna starfsmanna 
Stóru-Vogaskóla liggur fyrir. Niður-
stöður könnunarinnar er í öllum 
megin atriðum jákvæð.

Gjaldfrjáls grunn-
skóli - ókeypis 
skólagögn 
Á fundi Skólanefndar Garðs var agt fram 
minnisblað frá formanni skólanefndar 
þar sem lagt er til að skoðaður verði 
kostur þess að sveitarfélagið beri kostn-
að vegna skólagagna allra nemenda í 
Gerðaskóla og þeim kostnaði verði létt 
af fjölskyldum nemenda. 

Minnihlutinn á 
móti gjaldtöku
Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 
22.júní s.l var rætt um almennings-
samgöngur - gjaldtaka

Guðlaugur Helgi Sigurjónsson 
sviðsstjóri umhverfissviðs mætti á 
fundinn og gerði grein fyrir málinu.

Bæjarráð samþykkir framlagða til-
lögu um gjaldtöku almenningsvagna 
með 3 atkvæðum meirihluta. Þar sem 
minnihlutinn hefur lagst gegn gjald-
töku í almenningsvögnum, situr hann 
hjá við útfærslu að gjaldtöku.

Vonbrigði með 
viðhaldsáætlun
Á fundi bæjarráðs Garðs 15.júní s.l var 
til umræðu ástand þjóðvega í Sveitar-
félaginu Garði.

Svar frá Vegagerðinni. 
Lagt fram svar frá Vegagerðinni dags. 
22.05.2017, við erindi frá sveitarfé-
laginu þar sem óskað er eftir úttekt 
á ástandi þjóðvega í sveitarfélaginu. 
Í svarinu er gerð grein fyrir mati á 
ástandi vega og áætlun um viðhalds-
framkvæmdir á þessu ári. Bæjarráð 
lýsir vonbrigðum með þá viðhaldsá-
ætlun sem fram kemur í svari Vega-
gerðarinnar. 

Slæmt ástand Garðvegar og Garð-
skagavegar kallar á mun meira viðhald 
og úrbætur en Vegagerðin áformar.

 

landsfundur 
Sjálftsæðis-
flokksins
Ákveðið er að Lands-
dundur Sjálfstæðis-
flokksins verði haldinn helgina 3.- 5. 
Nóvember 2017.

Stefnumótun í málefnum aldraðra 
í Garði og Sandgerðisbæ

Bæjarráð Garðs fjallaði á síð-
asta fundi sínum um málefni 
eldri borgara. Reykjanes hafði 

samband við Magnús Stefánsson,bæj-
arstjóra til að fá upplýsingar.

„Í janúar 2017 samþykktu bæjarráð 
Garðs og Sandgerðisbæjar tillögur um 
sameiginlega vinnu sveitarfélaganna 
við stefnumótun í málefnum aldraðra. 
Jafnframt skipuðu bæjarráðin fulltrúa 
sína í vinnuhóp um verkefnið. Vinnu-
hópurinn var skipaður tveimur full-
trúum frá hvoru sveitarfélagi og starf-
aði félagsmálastjóri sveitarfélaganna 
með vinnuhópnum. Vinnuhópurinn 

setti sér m.a. það markmið að efla og 
auka þjónustu við aldraða til að gera 
öldruðum kleift að búa sem lengst á 
eigin heimili. Vinnuhópurinn fundaði 
nokkrum sinnum, aflaði sér ýmissa 
gagna og upplýsinga varðandi hag 
aldraðra og fundaði sérstaklega með 
fulltrúum sveitarfélaganna í Öldunga-
ráði Suðurnesja.

Með skilabréfi dags. 13. júní 2017 
gerði vinnuhópurinn skil á sínu ver-
kefni til bæjarráða sveitarfélaganna. 
Skilabréfið, ásamt ítarlegri saman-
tekt um málefni aldraðra og tillögu 
að framkvæmdaáætlun í málefnum 

aldraðra 2018-2022 var á dagskrá bæj-
arráðs í Garði þann 15. júní. Á fundi 
bæjarráðs voru gögnin kynnt og yf-
irfarin, en frekari afgreiðslu frestað. 
Í framhaldi verður farið nánar yfir 
þær tillögur sem fyrir liggja, sumt af 
þeim þarf að kostnaðarmeta og verða 
tillögurnar væntanlega teknar til af-
greiðslu fljótlega.

Framlag vinnuhópsins er mikil-
vægt við stefnumótun í málefnum 
aldraðra í sveitarfélögunum, sem mið-
ar að því að auka og bæta þjónustu 
sveitarfélaganna í þágu aldraðra íbúa 
þeirra“.

Míla hefur lokið upp-
setningu ljósnets í Garði
Síðustu vikur hefur Míla unnið að 

uppsetningu ljósnets til heimila 
í Garði. Nú hefur þeim áfanga 

verið náð að nánast öll heimili í Garði 
eru orðin tengd ljósneti. Þar með geta 
heimilin nýtt sér háhraðanetstengingu 
um ljósnetið en til þess þarf að hafa 
samband við sitt fjarskiptafyrirtæki og 
panta þjónustuna. Öll fjarskiptafyrir-
tæki á markaði geta boðið þjónustu til 
notenda um kerfi Mílu.

Ljósnet er tenging sem byggir á svo-
kallaðri VDSL-tækni. Þetta eru algeng-
ustu háhraðanetstengingar í Evrópu 
og þar eru þessar tengingar gjarnan 
nefndar „Fiber-tengingar“. Ljósleiðari 
er tengdur alla leið í götuskáp/sím-
stöð í nágrenni við heimilin og þar er 
settur upp búnaður sem tryggir hraða 
um koparendann, sem notaður er síð-
asta spölinn inn til notanda. Hraðinn 
sem fæst með ljósneti í Garði nægir 
auðveldlega fyrir nokkur háskerpu 
sjónvörp, til að vafra á netinu, spila 
tölvuleiki yfir netið, hlusta á tónlist 
og horfa á sjónvarpsveitur, allt á sama 
tíma, án truflana.

Settur hefur verið upp VDSL bún-
aður í símstöðvum á öllum þéttbýlis-
stöðum á landinu. Sumstaðar dugir 
þessi búnaður til að þjóna öllum heim-
ilum á staðnum, en þar sem vegalengd-
ir frá símstöð til heimila eru of miklar, 
eru settir upp götuskápar fyrir VDSL 
búnaðinn og þjóna þeir hlutverki 
símstöðvar fyrir heimilin í nágrenni 
við hann. Misjafnt er hversu marga 
skápa þarf að setja upp til að ná til allra 
heimila. Nú þegar hefur Míla klárað 
að ljósnetsvæða marga þéttbýlisstaði 

víðsvegar um landið og er stefnt á að 
því verkefni verði lokið að mestu í lok 
þessa árs.

Ljósnet er einfaldasta og fljótlegasta 
leiðin til að veita háhraðanetstengingar 
til allra og er það orðið aðgengilegt yfir 
90% heimila á Íslandi. Með lagningu 
ljósnetsins er að auki kominn ljós-
leiðari í nágrenni við öll heimili og 
auðveldar það framkvæmd á næsta 
skrefi í þróuninni sem verður að 
bjóða notendum ljósleiðara alla leið. 
(Heimasíða Garðs)

Að VeNju er FjölBreytt 
SkeMMtidAGSkrá;
n Dói og baldvin, Páll rúnar Pálsson, 
Hermann Ingi og Helgi Hermannssynir, 
gullkistan; ásgeir Óskarsson úr Stuð-
mönnum
n gunnar Þórðarson úr Hljómum, Jón 
Ólafsson úr Pelican og

n Óttar Felix Hauksson úr Pops.
Ræðumaður; Ólafur Helgi Kjartansson 
lögreglustjóri.

Styrkveitingar til einstaklinga og félaga-
samtaka er hluti af dagskrá .

Verð kr. 4,000 sama verð ár eftir ár.

Greiðið inn á reikning Skötumessunnar; 
0142-05-70506, kt. 580711-0650

Þeir sem greiða í forsölu fá örugg sæti en 
alltaf er uppselt á Skötumessuna.

Skötumessan er áhugafélag um velferð 
fatlaðra (Fréttatilkynning)

Skötumessan 2017
Verður haldinn í Miðgarði Gerðaskóla í Garði miðvikudaginn 19. júlí kl. 19.00
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
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Geta ekki stutt 
niðurrif á kálfi
á fundi bæjarráðs Grindavíkur 

var rætt um íþróttamannvirki: 
Áfangi 3, hönnunSviðsstjóri 

skipulags- og umhverfissviðs mætti á 
fundinn og kynnti hann málið.

Fundargerð verkefnisnefndar 
íþróttamannvirkja, dags. 7. júní sl. lögð 
fram.

Sviðsstjóri skipulags- og um-
hverfissviðs óskar eftir viðauka til að 
klára hönnun á mannvirkinu á árinu 
2017 en í fjárhagsáætlun 2016 voru 
30.000.000 kr. vegna hönnunarinnar en 
það fé nýttist ekki á því ári. Gert er ráð 
fyrir að sá hönnunarkostnaður verði 
30.000.000 kr.

Bæjarráð samþykkir samhljóða 
viðauka við fjárhagsáætlun 2017 að 
fjárhæð 30.000.000 kr sem fjármagnað-
ur verður með lækkun á handbæru fé.

tillaga
Bæjarráð samþykkir að kálfurinn 
verði rifinn og að farið verði í jarð-
vegsframkvæmdir nú í haust þannig 
að bygging hússins getur hafist strax í 
ársbyrjun 2018. Sviðsstjóra skipulags- 

og umhverfissviðs er falið að gera verð-
könnun og í kjölfarið að koma með 
viðaukabeiðni til bæjarráðs.

Samþykkt með 2 atkvæðum, Ásrún 
greiðir atkvæði á móti.

Bókun
Sú tillaga nefndarinnar að taka út 
ákveðna verkliði úr heildarútboði og 
hefja jarðvinnu og niðurrif á ,,kálfi" 
geta undirritaðar ekki stutt. 

Eins og sviðsstjóri skipulags - og 
umhverfissviðs bendir á í fundargerð 
nefndarinnar þann 7. júní sl. þá er mik-
ilvægt að skilgreina verkliði vel og sam-
ræmingu byggingastjóra milli verkliða. 

Í þeim þrönga húsakosti sem til 
staðar er gegnir ,,kálfurinn" stóru hlut-
verki og mikilvægt er að nýta hann eins 
lengi og kostur er.

Einnig skal það tekið fram að ekki 
er búið að samþykkja teikningar af 
framkvæmdinni né klár kostnað-
aráætlun og eru það vinnubrögð sem 
okkur hugnast ekki og ekki til heilla 
fyrir Grindavíkurbæ.

Fulltrúar B og S lista

fullveldisafmæli 
verði hátíð þjóðarinnar
á fundi Skólanefndar Garðs var tekið 

fyrir erindi frá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga þar sem gert er grein fyr-
ir hátíðahöldum í tilefni aldarafmælis 
fullveldis Íslands þar sem reynt verði að 
virkja sem flesta til þátttöku. Gert er ráð 
fyrir 200 milljónum króna til aldaraf-
mælisins. Horft verður til aldarafmælis 

kosningaréttar kvenna sem fyrirmyndar 
í hátíðahöldunum. Leitað er eftir þátt-
töku skóla, sveitarfélaga og félagasam-
taka. Áhugasamir geti sótt um styrk  

Skólastjóra Gerðaskóla og leikskól-
ans Gefnarborgar falið að kanna hug-
myndir í stofnunum sínum vegna ver-
kefnisins.  

Aflafréttir

ekki MArGir NetA-
BátAr Að róA NúNA
Það er frekar rólegt um að vera 

í höfnum á Suðurnesjunum 
núna um þessar mundir. Fáir 

bátar á veiðum nema strandveiði-
bátarnri sem eru flestir í Sandgerði. 
Þar er reyndar Hulda HF að landa og 
hefur báturinn verið á handfæraveið-
um og er að einbeita sér að ufsanum á 
Eldeyjarsvæðinu. Þar um borð er skip-
stjóri Róbert Georgson eða Robbi eins 
og hann er kallaður og hann er enginn 
nýgræðingur í þessum að eltst við ufs-
ann. Hann var nefnilega með Ragnar 
Alfreðs GK í mörg ár og á honum þá 
náði hann að fiska það vel af ufsanum 
á handfærin að Ragnar Alfreðs GK var 
aflahæstur nokkur ár í röð yfir smá-
bátanna varðandi ufsann. Núna hefur 
Robbi landað 23,2 tonn í 4 róðrum á 
Huldu HF og stærsti róðurinn var 8,7 
tonn.

Þeir fáu línubátar allavega þeir 
stóru eru allir komnir á flakk um 
landið og það þýðir að fyrirtækið Jón 
og Margeir fær nóg að gera við að 
keyra fiskinum til Grindavíkur. Páll 
Jónsson GK hefur landað 233 tonní 3, 
og landaði á Djúpavogi. Þar kom líka 
Jóhanna Gísladóttir GK og hefur alls 
landað 210 tonn í 3. Sighvatur GK er 
með 161 tonn í 2 landað í Grindavík 
og Skagaströnd. Kristín GK er líka að 
landa þar og með 143 tonní 2 sem og 
Fjölnir GK með 118 tonní 2. Tómas 
Þorvaldsson GK 141 tonní 2 á Siglu-
firði önnur löndunin.

Hjá minni bátunum þá eru þeir 
líka á flakki og flestir fyrir austan. 

Von GK er með 43 tn í 10 á 
neskaupstað, þar er líka Dóri 
GK sem hefur landað 56 tn 
í 9. Bergur Vigfús GK með 
20 tn í 6 á Hvammstanga. 
Guðbjörg GK er búinn að 
sigla ansi mikið. Byrjaði á 
Skagaströnd. Fór þaðan til 
Bolungarvíkur. Þaðan til 
Grindavík og síðan austur 
til Djúpavogs. Hefur landað 
alls 78 tonn í 11. Óli á Stað 
GK er fyrir norðan og er 
með 78 tonn í 15. Katrín GK 
er á Skagaströnd og hefur 
landað 27 tn í 9, þar er líka 
Daðey GK með 23 tn í 7  

Þeir eru ekki margir 
netabátarnir sem eru að róa 
núna. Steini Sigvalda GK er frá veið-
um í einhvern tíma eftir eldsvoðann 
sem kom upp í bátnum þegar hann lá 
við bryggju í Þorlákshöfn seint í maí 
á þessu ári. Grímsnes GK er því eini 
stóri báturinn sem Hólmgrímur er 
með sem er að fiska og hefur honum 
gengið ansi vel og hefur Grímsnes GK 
landað 95 tonn í 8 róðrum og af þeim 
afla þá er langa um 61 tonn og ufsi 27 
tonn. Stærsti róður 26 tonn,

Erling KE er fyrir norðan að veiða 
grálúðu og ekkert mok er hjá honum 
eins og var í fyrra og hefur báturinn 
landað 112 tonn í 5 og mest 30 tonn. 
Maron GK var með 22 tonn í 4.

Dragnótabátarnir eru ekki margir, 
enn Sigurfari GK hefur verið að fiska 
vel. Landað 116 tonn í 8 og þar af 45 

tonn í einni löndun sem landað var í 
þorlákshöfn.

Siggi Bjarna GK er með 42 tonn í 5.
Aftur á móti þá eru tveir fyrrum 

suðurnesjabátar að mokveiða núna 
í dragnótina frá Bolungarvík. Finn-
björn ÍS gamli Farsæll GK er kominn 
með 234 tonn í 14 róðrum og mest 
28,7 tonn í róðri. Ásdís ÍS sem er 
gamli Örn GK er með 273 tonní 15 og 
mest 33,3 tonn í einni löndun.

Annars er þessi pisitill síðasti pist-
ill núna í bili því að Reykjanes er að 
fara í sumarfrí og næsti pistill mun 
verða skrifaður á einum aðaldeginu 
á árinu. Nefnilega 20.ágúst og það er 
einmitt afmælisdagurinn minn.

Gísli R,

RÖSTIN 
VEITINGASTAÐUR

VIÐ ERUM STOLT FYRIRTÆKI Í GARÐI
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ekki MArGir NetA-
BátAr Að róA NúNA

Háþrýstiþvottur er óhjá-
kvæmilegur undanfari 
stórra málningarverkefna 

utanhúss og ákaflega skilvirk aðferð til 
að gera hús og byggingar klárar undir 
málningu. Fyrirtækið ÁÁ Verktakar 
ehf. er leiðandi á sviði háþrýstiþvottar 
hér á landi og hefur yfir að ráða afar 
öflugum búnaði til slíkra verka, sem er 
allur í eigu fyrirtækisins.

Til að hreinsa málningu af húsum 
er notast við 500 bara hitadælur sem 
geta hitað vatn upp í 100 gráður. Slíkar 
dælur eru einnig notaðar í alls konar 
fitu- og olíuhreinsanir og víðar þar 
sem við á.

„Íbúðarhús eru oft hreinsuð með 
um 300 til 500 bara þrýstingi og köldu 
vatni sem dugar til að hreinsa óhrein-
indi og gróður af húsum. En svo geta 
verið öndunarvandamál og vatns-
pokar og þá þarf að hreinsa gömlu 
málninguna alla af, þ.e. alhreinsun. Þá 
þarf að nota heitt vatn,“ segir Áslaug-
ur Einarsson, framkvæmdastjóri ÁÁ 
Verktaka.

Fyrirtækið var stofnað árið 1991 
og hefur það vaxið og dafnað allar 
götur síðan. Auk háþrýstiþvottar sér-
hæfir ÁÁ Verktakar ehf. sig í viðhaldi 
fasteigna, til dæmis múrviðgerðum, 
málningarvinnu, trésmíðavinnu og 
annarri viðhaldsvinnu fasteigna.

Sem fyrr segir er búnaður ÁÁ 
Verktaka til háþrýstiþvotta afar öflug-
ur: „Við erum með 3.000 bara dælur 

sem eru notaðar til að hreinsa máln-
ingu af stáli. Enn fremur við hreins-
anir á túrbínuhjólum og ýmsu öðru. 
Þrýstingurinn á þeim er afar hár og 
þær mjög öflugar. Enn fremur erum 
við með 1.500 bara dælur, mjög vatns-
miklar, þær eru meðal annars notaðar 
í virkjanir, til að hreinsa úr borholum 

og rörum og vörmum,“ segir Áslaugur.
Háþrýstidælurnar koma annars 

vegar frá Þýskalandi, frá framleiðand-
anum Falch, og hins vegar frá Banda-
ríkjunum, frá fyrirtækinu Garden 
Denver, en báðir aðilar eru afar öflugir 
framleiðendur háþrýstidæla.

ÁÁ Verktakar ehf. er í Reykjanes-

bæ en að sögn Áslaugs eru langflest 
verkefni þeirra á höfuðborgarsvæð-
inu. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru 
af ýmsu tagi, til dæmis almennir hús-
eigendur sem ætla að mála hús sitt og 
þurfa á háþrýstiþvotti að halda til að 
gera klárt undir málun. Einnig er al-
gengt að málarameistarar leiti til fyrir-

tækisins eftir tilboðum í háþrýstiþvott.
Háþrýstiþvotturinn er einnig oft 

hluti af stærri verkefnum fyrirtækisins 
enda sinni það margs konar húsavið-
gerðum og er með fjölda múrara í 
vinnu. Einnig hefur fyrirtækið unnið 
mikið fyrir orkufyrirtæki við að beita 
hinum öflugu háþrýstidælum við 
hreinsanir úr borholum og fleira. Þá 
hefur ÁÁ Verktakar ehf. unnið mikið 
fyrir útgerðarfyrirtæki og sinnir öll-
um þvotti fyrir Stálsmiðjuna Framtak, 
sem rekur Slippinn í Reykjavík.

Sem fyrr segir hefur verið mikil 
vöxtur í starfseminni: „Starfsemin hef-
ur vaxið jafnt og þétt frá því við byrj-
uðum og tækjakosturinn hefur fylgt 
með. Það varð vissulega dálítið stopp 
eftir hrunið eins og hjá mörgum en 
síðan hefur þetta legið upp á við. Sem 
dæmi um það keyptum við 3.000 bara 
háþrýstidæluna árið 2013 og var það 
fyrsta dælan af slíku tagi sem seld var 
frá Þýskalandi innan Evrópu. Einnig 
höfum við bætt við okkur skæralyft-
um og spjótum til að nota þegar unnið 
er við hærri byggingar,“ segir Áslaug-
ur að lokum.

ÁÁ Vertakar eru mjög vel tækjum 
búnir til að þurslípa plötur og flota.

Flotuðum flísalögnum í flugstöð 
Leifs Eírikssonar og einnig Hótel Bláa 
lónsins sem er fyrsta 5 stjörnu hótel 
landsins.

 Við skilum bara fyrsta flokks 
vinnu og ekkert verk er of stórt fyrir 
ÁÁ Verktaka ehf.

ÁÁ Verktakar ehf. Fitjabraut 4 260 
Reykjanesbær Símar: 421-6530 og 
898-2210 aaverktakar@aaverktakar.is 
Heimasíða: www.aaverktakar.is.

leiðANdi í 
HáÞrýStiÞVotti

ÁÁ Verktakar

unnið við háþrýstiþvott 
á einbýlishúsi

Háþrýstiþvottur á fjölbýlishúsi

Myndin hægra megin sýnir einbýl-
ishús eftir háþrýstiþvott - vinstra 

megin er sama hús eftir pússningu 
og fíltun.

Háþrýstiþvottur á 
bárujárnshúsi

eruM Stoltir Að VerA 
orðNir 20 árA Með SöMu 
keNNitölu oG eNGAr 
AFSkriFtir. Hjá okkur 
StArFA 4 MúrArAMeiSt-
ArAr oG 45 MúrArAr í 
AlMeNNu MúrVerki oG 
FlíSAl0GNuM.
Flotu SteyPA SlíPA 
Plötur HeildArFjöldi 
StArFSMeNNA 65-70-MANS. 
Allt FAGMeNN á SíNu 
SViði

kyNNiNG
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úttekt á heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

Margt sem þarf að laga
Fyrir liggur hlutaúttekt á 

Heilsugæslu HSS þar sem fram 
fór mat á gæðum og öryggi 

þjónustu. Reykjanes birtir hér hluta úr 
skýrslunni.

„Forsendur fyrir góðri, öruggri og 
skilvirkri heilbrigðisþjónustu er að 
stefna og hlutverk hverrar starfsein-
ingar sé vel skilgreint. Mikilvægt er 
að yfirmenn og starfsfólk viðkomandi 
einingar þekki vel til stefnu hennar 
og viti til hvers er ætlast af hverjum 
og einum. Embætti landlæknis ber að 
fylgjast með gæðum og öryggi heil-
brigðisþjónustunnar og stuðla að um-
bótum á því sviði. Því beindist úttekt 
Embættis landlæknis aðallega að eftir-
farandi spurningum:

Er stefnumörkun starfsemi 
heilsugæslu HSS skýr og sýnileg öllu 
starfsfólki? 2. Er stjórnun heilsugæslu 
HSS í samræmi við nútímakröfur 
um góða stjórnun? 3. Er vinnulag 
heilsugæslunnar varðandi gæði og ör-
yggi í samræmi við nútímaviðhorf um 
öryggismenningu, s.s. leiðbeiningar 
Embættis landlæknis (Eflum gæði 
og öryggi í íslenskri heilbrigðisþjón-
ustu 2016)? 4. Hvernig er húsnæði, 
mönnun og starfsaðstaða?

Aðgengi á dagvinnutíma 
ábótavant
Ljóst er að stefnumótun og stjórnun 
heilsugæslu HSS uppfyllir í mörgum 
tilfellum ekki kröfur um góða stjórn-
un og skýra stefnumótun. Ekki er 
um heildræna gæðastefnu að ræða á 
heilsugæslu HSS. Árangur heilsugæsl-
unnar hvað varðar gæði og öryggi er 
ekki sýnilegur, þjónustukönnun ekki 
verið gerð síðan árið 2012 og gæða-
vísar ekki notaðir. Það er því erfitt að 
meta gæði og öryggi þjónustunnar. 
Heilsugæsla HSS hefur á að skipa hæfu 
starfsfólki sem gerir sitt besta oft við 

erfiðar aðstæður. Aðgengi að læknis-
þjónustu á dagvinnutíma er ábótavant, 
biðtími eftir tíma hjá sérstökum lækni 
langur. Hjúkrunarmóttaka er hins vegar 
öflug á dagvinnutíma og sinnir marg-
víslegum verkefnum. Um skipulagða 
þverfaglega teymisvinnu er ekki að 
ræða. Mönnun lækna og hjúkrunar-
fræðinga er ónóg og má lítið út af bera 
til að öryggi sé hugsanlega ógnað vegna 
ófullnægjandi mönnunar. Heilsugæslan 
er augljóslega undirmönnuð af fag-
fólki, sérstaklega er ástandið slæmt í 
geðteymi og meðferðarteymi barna. 
Húsnæði heilsugæslu HSS í Keflavík 

er barn síns tíma og uppfyllir ekki nú-
tímakröfur sem gerðar eru til húsnæð-
is heilsugæslustöðvar. Hins vegar er 
húsnæði heilsugæslunnar í Grindavík 
rúmgott og bjart.

Húsnæðisvandi setur starfinu 
ákveðnar skorður
Að hluta til má rekja vandamál 
heilsugæslunnar í Keflavík til húsnæð-
isvanda sem setur starfinu ákveðnar 
skorður og uppfyllir ekki kröfur sem 
gerðar eru til húsnæðis heilsugæslu. 
Hins vegar er húsnæði heilsugæslunn-
ar í Grindavík nýrra og aðbúnaður 
betri. ÁBENDINGAR EMBÆTT-
IS LANDLÆKNIS ∙ Skýra hlutverk 
starfsemi heilsugæslu HSS Embætti 
landlæknis hvetur framkvæmdastjórn 
HSS til að skilgreina betur megin-
hlutverk heilsugæslunnar, setja fram 
skýra stefnumörkun og tímasetta að-
gerðaráætlun. ∙ Fylgjast með þjónustu 
og skilvirkni heilsugæslunnar Emb-
ætti landlæknis hvetur stjórnendur 
heilsugæslu HSS til að fylgjast mark-
visst með aðgengi/biðtíma eftir læknis-
þjónustu og vinna skipulega að því að 
stytta biðtíma eftir þjónustu á dag-
vinnutíma.

ráða þarf bót á mönnun lækna 
og hjúkrunarfræðinga
Skilgreina gæðavísa Embætti landlæknis 
hvetur stjórnendur heilsugæslunnar til 
að skilgreina gæðavísa, s.s. biðtíma eftir 
þjónustu, niðurstöður. skipulagða teymis-
vinnu Embætti landlæknis hvetur stjórn-
endur heilsugæslunnar að endurskoða 
verkferla og taka upp skipulagða teym-
isvinnu með það að markmiði að auka 
skilvirkni og hagkvæmni. Leggja áherslu 
á að þjálfa starfsfólk í teymisvinnu, t.d. 
kynna sér hvernig aðrar heilsugæslu-
stöðvar hafa útfært teymisvinnu. ∙ Ráða 
bót á mönnun lækna Embætti land-
læknis hvetur framkvæmdastjórn til að 
endurskoða mönnun lækna með það 
að leiðarljósi að minnka vaktabyrði og 
frítökurétt. Tryggja þarf að aukastörf 
lækna valdi ekki hagsmunaárekstrum. ∙ 
Ráða bót á mönnun hjúkrunarfræðinga 
Embætti landlæknis hvetur fram-
kvæmdastjórn til að leita allra leiða til að 
fjölga stöðugildum hjúkrunarfræðinga 
svo hægt sé að manna sólarhringsvaktir 
með hjúkrunarfræðingum. ∙ Ráða bót á 
mönnun sérfræðinga í geðteymi og með-
ferðarteymi barna Embætti landlæknis 
hvetur framkvæmdastjórn til að grípa til 
aðgerða hið fyrsta í því skyni að styrkja 
geðteymin faglega“.

Góð þátttaka í kvenna-
hlaupinu í Sandgerði

Góð þátttaka var í kvenna-
hlaupinu í Sandgerði þann 
18. júní s.l. Þáttakendur voru 

á öllum aldri og sá Aneta zúmbasnill-
ingur um að koma fólki í rétta gírinn 
áður en hlaupið hófst. Þegar allir voru 

komnir í dúndrandi stuð var hlaupið af 
stað, hver á sínum hraða. Þátttakend-
ur fengu verðlaunapening, drykk og 
glaðning þegar komið var í mark. Sum-
ir skelltu sér í sund til að kæla sig niður 
eftir átökin. (Heimasíða Sandgerðis)

SAMNiNGAr
Sveitarfélagið gerir samninga við 

ýmsa aðila á mörgum sviðum. 
Nú hafa verið gerðir samningar 

við Norræna félagið í Garði og Hollvini 
Unu í Sjólyst. Um er að ræða fram-
lengingu á fyrri samningum um sam-
starf sveitarfélagsins við þessi ágætu 

félagasamtök. Bæjarstjórinn og Erna M 
Sveinbjarnardóttir formaður beggja fé-
lagasamtakanna undirrituðu samning-
ana síðasta föstudag. Sveitarfélagið á 
gott samstarf við hin ýmsu félagasam-
tök í Garði, íbúunum og byggðarlaginu 
til heilla.(Molar Magnúsar bæjarstjóra)
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Sterkir 
í Stálinu í 
yfir 45 ár

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

Við bjóðum 10% sumarafslátt af öllum garðhúsum 
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum 
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

SUMARTILBOÐ
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á aðalfundi ÞHS fyrir starfsárið 
2016 voru eftirtaldir kosnir 
í stjórn; Ásmundur Friðriks-

son formaður, Theodór Guðbergsson, 
Freymóður Jensson, Ævar Ingi Guð-
bergsson, Sigurbjörn Þór Sigurðsson, 
Benedikt Benjamínsson, Eiður Ó. Eyj-
ólfsson, Petrína Sigurðardóttir, Rúnar 
Benediktsson, Sóley Birgisdóttir, Sum-
arrós Hildur Ragnarsdóttir.

Það er mikilvægt að samsetning 
stjórnarmeðlima endurspegli þann 
breiða hóp sem fatlaðir eru í samfé-
laginu og það er einnig mikilvægt að 
fatlaðir eigi sinn fulltrúa í stjórninni 
og verður lögð áhersla á það í framtíð-
inni. Okkur tekst að ná þessum mark-
miðum með því að velja fólk í stjórn-
ina sem hefur þekkingu og reynslu á 
viðfangsefninu og þeim verkefnum 
sem við erum að vinna að, að þessu 
sinni húsnæðismálunum sem tekið 
hafa mikinn tíma síðustu ár. Að okkar 
mati skiptir mestu máli að samstarfið 
í stjórninni hefur verið afar gott og 
gefandi, þar sem hagsmunir fatlaðra 
einstaklinga og fjölskyldna þeirra er 
haft að leiðarljósi.

Fjármálin í lagi
Með aðhaldi og góðri stjórn fjármála, 
sölu eigna og greiðslu skulda er staða 
félagsins betri en mörg undanfarin ár 
eins og fram kemur í rekstrarreikningi 
Þroskahjálpar.

Sú vinna hefur tekið töluvert af 
starfsþreki stjórnar en tekist vel eins 
og niðurstaða ársreiknings ber með sér. 
Það er fyrst og fremst að þakka ábyrgð í 
rekstri og ekki síður góðu utanumhaldi 
fjármuna sem Jóna Hallsdóttir hefur 
séð um síðustu ár. Við horfum fram á 
bjartari tíma í fjármálum og málefna-
stöðu félagsins. Ragnarsel hefur verið 
selt og húsnæði okkar að Iðavöllum 
sem áður hýsti Dósasel er til sölu og 
selst vonandi á næstu dögum.

dósasel í nýtt húsnæði
Við keyptum Hrannargötu 6 í lok síð-
asta árs alls rúmlega 1300 fermetra og 
höfum tekið í notkun 400 fermetra og 
flutt alla starfsemi Dósasels þangað 
auk skrifstofu Þroskahjálpar. Algjör 
bylting er í allri aðstöðu fyrir starfs-
menn Dósasels og einnig fyrir stjórn 
félagsins og starfsmann sem hefur góða 
skrifstofu í 100 fermetra starfsmanna-
aðstöðu í Dósaseli.

Ólíkt öðrum félögum innan 

Landsambands Þroskahjálp-
ar þá stendur Þroskahjálp á 
Suðurnesjum í rekstri og rekur 
Dósasel sem er umboðsaðili 
fyrir Endurvinnsluna í Reykja-
vík. Þar er tekið við flöskum og 
dósum og þar eru tvö stöðugildi 
almennra starfsmanna og 8 
fatlaðir einstaklingar vinna þar 
virka daga frá kl. 09.00-17.00. 
Reksturinn er í góðum mál-
um og umsjónarmaður/kona 
Dósasels Inga Jóna Björgvins-
dóttir er réttur starfsmaður á 
réttum stað.

Með bættri aðstöðu, auknu 
húsnæði og tækjakosti sem 
Endurvinnslan vill leggja okk-
ur til má auka verðmæti og 
spara töluverðar upphæðir 
í flutningi á gleri og dósum. 
Verulegur hluti þeirrar verð-
mætaaukningar kemur í hlut 
Dósasels og því mikilvægt fyrir 
starfsemina auk þess sem stöðugild-
um fatlaðra starfsmanna gæti fjölgað í 
starfseminni.

Með tilkomu nýrrar starfsmanna-
aðstöðu höfum við tekið upp þá ný 
breytni að byrja alla vinnudaga á því að 
gefa starfsfólki okkar hafragraut sem 
er eldaður á staðnum. Þá er líka í boði 
hádegismatur og á næstu vikum mun-
um við taka afstöðu til þess hvernig 
staðið verður að greiðslu hádegismat-
ar en þar getur komið til greiðsla með 
vinnuframlagi eða með beinni áskrift. 
Hádegismaturinn kemur frá Skóla-
mat og er mikil ánægja með matinn 
og þessa nýbreytni okkar sem hefur 
tryggt okkar starfsfólki góða undir-
stöðu í mat alla vinnudaga.

lokaorð
Við erum stolt af þeim rekstri sem 
við erum að standa að og skilar okk-
ur ekki aðeins mikilvægum tekjum 
heldur líka mikilvægum störfum sem 
fatlaðir einstaklingar geta sinnt. Það 
er líka til fyrirmyndar hvernig búið 
er að okkar fólki eins og fram hef-
ur komið með betri aðstöðu og mat 
á staðnum. Mörg sveitarfélög leggja 
sambærilegri starfsemi mikið lið með 
kostun á húsnæði greiðslu launa for-
stöðumanns og annars kostnaðar sem 
slíkum vinnustað fylgir. Á sama tíma 
stendur Þroskahjálp á Suðurnesjum 
undir allri sinni starfsemi án sérstak-
legra rekstrarstyrkja, en við erum 

þakklát Reykjanesbæ fyrir allan stuðn-
ing við starfsemina, góðan skilning og 
hjálpsemi þegar við keyptum af þeim 
húsnæðið á Hrannargötu 6. sem er 
að gjörbreyta allri aðstöðu félagsins 
og starfsemi Dósasels. Við erum líka 
þakklát þeim stofnunum, fyrirtækj-
um og einstaklingum sem gefa starf-
seminni dósir og flöskur, en gjafasjóð-
urinn stendur að stórum hluta undir 
launum starfsmanna okkar.

Við búum í góðu samfélagi sem 
hefur stutt við bakið á okkur við upp-
byggingu Dósasels á Hrannargötu og 
við getum með stolti sagt að við njót-
um mikils skilnings í samfélaginu. Á 
formlegri opnun Dósasels föstudaginn 
16. júní sl. voru 50 aðilum þakkað 
fyrir stuðninginn við uppbyggingu 
Hrannargötu 6 og má segja að heildar-
stuðningurinn metinn til fjár hafi 
numið tveimur tugum milljóna í ým-
iskonar framlögum.

Mikilvægast af öllu er þó þau 
verðmæti að fá að vinna með góðu 
og skemmtilegu fólki sem nýtur þess 
að lifa í sátt og samlyndi og leggur 
samfélaginu til þjónustu sem það er 
sérfræðingar í og nýtir þannig örðu-
vísi hæfileika sína sjálfum sér og sam-
félaginu til góðs. Það er okkar mál 
að halda hagsmunum þeirra og fjöl-
skyldna þeirra til haga. Við erum þakk-
lát öllum sem lagt hafa okkur lið og 
fögnum opnun Dósasels af auðmýkt.

Ásmundur Friðriksson formaður.

í Grindavík er fottur veitinga-
staður á Víkurbraut 62. Það eru 
fimm ár síðan veitingastaðurinn 

Hjá Höllu hóf rekstur en þá var hann 
í Vigtarhúsinu. Það er eitt og hálft ár 
síðan Hjá Höllu opnaði á Víkurbraut 
62. Þetta er huggulegur veitingastað-
ur,sem n´´ytur mikilla vinsælda. 
Reykjanes leit við einn daginn og 
hitti Höllu. Hún segir að þau leggi 
áherslu á heilsusamlegan mat og að 
allt sé eldað frá grunni. Á morgn-
ana frá kl 06 til 10 er nóg að gera 
við að útbúa sendingar til fyrirtækja 
til Reykjavíkur og Reykjanesbæj-
ar. Halla segir að það sé þó nokkuð 
um að erlendir ferðamenn komi til 
hennarþ Það er nó að gera. Staður-

inn nýtur vinsælda. Við erum 12 sem 
vinnum hérna.

Það er svo sannarlega hægt að 
mæla með þessum stað.

dropinn sem holar steininn
Að loknum fundi í velferðarráðuneyti

Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja 
fór á fund í velferðarráðu-
neytinu í morgun. Við ætluðum 

að fá fund með heilbrigðisráðherra en 
hann hafði ekki tök á að hitta okkur. 
Í stað þess sátu tvær ágætar konur 
fundinn fyrir hans hönd. Það var gott 
að geta komið erindum okkar til ráðu-
neytisins. Áður vorum við búin að fara 
á fund Alþingismanna í Suðurkjör-
dæmi sem einnig tóku okkur afar vel. 
Við höfum átt fundi með bæjarstjórn-
um enda er það hlutverk Öldungaráðs 
að vera ráðgefandi fyrir sveitarfélögin 
í öldrunarmálum. Ég veit ekki betur 
en allir séu sammála okkur um hver 
vandinn er og hvað er brýnast að gera.

Eftir þennan fund í morgun hef ég 
verið mjög hugsi. Þrátt fyrir velvilja og 
skilning gerist ekkert. Hvað er það sem 
er að? Svarið er víst einfalt; það skortir 
fjármagn. Ef ég man rétt þá voru kosn-
ingaloforð allra flokka fyrir síðustu 
kosningar að koma á miklum úrbótum 

í heilbrigðismálum. Eldra fólk átti ekki 
að gleymast í þeim pakka. Fjármagn 
hlýtur að fylgja loforðum, það er þarna 
einhvers staðar.

Vinna stjórnar Öldungaráðs 
Suðurnesja hefur nánast einskorðast 
við þrennt frá upphafi. Við höfum þó 
reynt að líta jafnframt á okkar nærum-
hverfi en eftirfarandi verkefni hafa ver-
ið á okkar forgangslista:

Skortur á hjúkrunarrýmum hefur 
verið mál málanna í störfum stjórnar 
Öldungaráðs Suðurnesja frá upphafi. 
Á hverjum tíma eru biðlistar nokkurn 
veginn samsvarandi því að hér vanti 
eina deild þó fjöldinn sveiflist nokkuð. 
Biðtíminn eftir plássi er lengstur hér 
og er hann nokkuð góður mælikvarði 
á þörfina. Við gerum þá kröfu að strax 
sé hafist handa við undirbúning á 
byggingu. Í stað þess eru Suðurnesin 
ekki nefnd á forgangslista ráðherra 
næstu fimm árin. Þetta er algjörlega 
óásættanlegt. Sagt er að sveitarfélögin 

á Suðurnesjum þurfi að sækja saman 
um að byggja hjúkrunarrými. Hvers 
vegna spyr ég? Ekki er gerð krafa um 
það í öðrum sveitarfélögum.

Formleg samþætting heimahjúkr-
unar og félagslegrar heimaþjónustu 
er annað brýnt hagsmunamál eldri 
borgara. Að unnið verði á skipulagðan 
og faglegan hátt að samstarfi þessara 
meginstofnana í samfélaginu. Það 
mun stuðla að betri heilsu og inni-
haldsríkara lífi hjá öldruðum og þeir 
hafi möguleika á að búa lengur á eigin 
heimilum. Jafnframt mun samstarfið 
gera þjónustuna markvissari og gefa 
möguleika á enn öruggari þjónustu 
sem væri veitt allan sólahringinn, alla 
virka daga og um helgar. Þessi þjónusta 
gæti einnig haft þau áhrif að fjölgun á 
biðlista eftir hjúkrunarrými yrði ekki 
eins hröð. Fjármagn þarf að fylgja.

Læknaskortur og þjónusta 
heilsugæslunnar er á þann veg að erfitt 
er að sætta sig við. Hvers vegna eru ekki 

útstöðvar lengur í Sandgerði og Garði 
þar sem hægt er að fá þjónustu? Hluta-
úttekt landlæknis um heilsugæslu HSS 
segir sína sögu.

Krafa okkar Suðurnesjamanna er 
því að stjórnendur Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurnesja, Landlæknisembættið 
ásamt Heilbrigðisráðuneytinu, þing-
mönnum og öðrum sem málið varðar 
taki höndum saman og vinni að því að 
gera Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að 
stofnun, sem við getum verið stolt af.

Það er hugur í okkur í stjórn 
Öldungaráðs Suðurnesja. Stundum 
finnum við fyrir vonleysi, það er eins 
og ekkert gerist, sama hve marga fundi 
við sitjum, hve margar greinar við 
skrifum eða tölum við mann og ann-
an. Ár eftir ár. Við trúum því engu að 
síður að orð okkar og gjörðir hafi vægi, 
kannski eins og dropinn sem holar 
steininn. Það er bara ekki nóg. Verum 
saman í þessari baráttu, hún er fyrst 
og fremst háð ykkar vegna sem yngri 

eruð. Kerfið virðist starfa á hraða snig-
ilsins og við eldri, -væntanlega förum á 
margumræddan biðlista.

Erna M. Sveinbjarnardóttir,
formaður Öldungaráðs Suðurnesja

eldað frá grunni 
Hjá Höllu

Heiðursborgarar Voga 
heiðraðir 17. júní 2017

Sveitarfélagið Vogar ákvað fyr-
ir nokkru að setja sér reglur 
um heiðursborgara, og voru 

þær síðan samþykktar í bæjarstjórn 
í febrúar 2016. Samkvæmt reglunum 
er heimilt að útnefna hvern þann 
íbúa, fyrrverandi sem núverandi, 
sem heiðursborgara. Við valiði skal 
m.a. hafa í huga að störf viðkom-
andi hafi haft veruleg jákvæð áhrif 
á samfélagið, störf og framgangna 
hafi verið til fyrirmyndar og til eftir-
breyti og að viðkomandi hafi skapað 
jákvæða ímynd bæði innan sveitar-
félagsins sem utan.

Bæjarstjórn ákvað á fundi sínum 
þann 29. maí 2017 að útnefna tvo 
heiðursborgara í sveitarfélaginu. Það 
eru þau Guðrún Lovísa Magnús-
dóttir og Magnús Ágústsson. Þau eru 
bæði fædd árið 1922, og verða því 95 
ára í ár. Þau eru jafnframt elstu íbúar 
sveitarfélagsins. 

Guðrún Lovísa (sem oftast er 
kölluð Lúlla) hefur látið til sín taka 
í samfélaginu á margvíslegan hátt. 
Hún og eiginimaður hennar, Guð-
mundur Björgvin Jónsson, eignuð-
ust 12 börn, sem öll komust á legg. 
Afkomendur Lúllu er nú orðnir 126 
talsins, margir þeirra búsettir í Vog-
unum. Til margra ára hafa afkom-
endurnir safnast saman á heimili 
Lúllu á laugardagsmorgnum, þar 
sem stórfjölskyldan kemur saman 
hjá ættmóðurinni. Lúlla hefur haldið 

dagbók allt frá árinu 1959, og gerir 
enn. Þannig er til í handriti drög að 
endurminningum hennar, sem er 
ómetanleg heimild um líf fólksins 
í Vogum og á Vatnsleysuströnd. Í 
viðurkenningarskjali bæjarstjórnar 
segir svo: Bæjarstjórn samþykkir að 
Guðrún Lovísa Magnúsdóttir verði 
kjörin heiðursborgari SVeitarfélags-
ins Voga fyrir framlag sitt til mann-
lífs og menningar í sveitarfélaginu.

Magnús lauk vélstjóraprófi árið 
1944. Hann stundaði útgerð frá 
unga aldri, fyrst á árabátum úr Hala-
kotsvör. Róið var til fiskjar í Garðs-
sjó með eina 10 neta trossu. Upp úr 
1940 var byggt frystihús í Vogum, og 
síðar fest kaup á mótorbátum. Síðar 
voru stærri skip keypt og útgerðar-
félagið Valdimar stofnað. Útgerðin 
var alla tíð mikil lyftistöng í samfé-
laginu. Kona Magnúsar var Hallveig 
Árnadóttir, sonur þeirra er Árni 
Magnússon. Magnús lét til sín taka 
í félagsmálum í sveitarfélaginu, var 
m.a. í hreppsnefndinni í 28 ár sam-
fleytt frá árinu 1965. Hann var jafn-
framt oddviti hreppsnefndar í 8 ár. Í 
viðkurkenningarskjali bæjarstjórnar 
segir svo: Bæjarstjórn samþykkir 
að Magnús Ágústsson verði kjörinn 
heiðursborgari Sveitarfélagsins Voga 
fyrir framlag sitt til atvinnuupp-
byggingar, þátttöku í sveitarstjórn 
sem og fyrir framlag sitt til mannlífs 
og menningar.(Heimasíða Voga)

Öflugt starf hjá 
Þroskahjálp Suðurnesja
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VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKNLÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

í svefnsófa frá Lúr

HVerFiN í lit Skemmtilegur siður 
á Sólseturshátíðinni í garði er að skipta 
bænum í lituð hverfi.

Sólseturshátíðin í Garði fór fram 
um síðustu helgi. Hátíðin er 
nú haldin í þrettánda sinn og 

nýtur vinsælda. Að venju var boðið 
uppá fjölbreytta dagskrá. Svæðið á 
Garðskaga hentar vel til hátíðahalda.

FlottAr 
MyNdir 
Í tengslum 
við Sólset-
urshátíðina 
var lista og 
menningarfé-
lagið ím garði 
með sýningu 
í stóra salnum 
í húsnæði 
bæjarskrifstof-
unnar.

ViNSæl BæjArHátíð

ViNNuStoFA Verður oPiN lista-og menningarfélagið í garði var 
með sýningu á Sólseturshátíðinni. ragnhildur guðrún ragnarsdóttir,myndlistar-
kennari í gerðaskóla er hér við sýningarvegg sinn. ragnhildur er formaður lista-
og menningarfélagsins í garði. Hún sagði að þau yrðu áfram með vinnustofu í 
stóra salnum í húsnæði bæjarskrifstofunnar. Fólki væri velkomið að líta við. Svo 

verða Ferskir vindar í desember.

MiðNæturMeSSA Það er að verða fastur liður í 
dagskrá Sólseturshátíðarinna að hafa miðnæturmessu 
í Útskálakirkju. Séra bára Friðriksdóttir stjórnar en allt er 
þetta á léttum nótum.
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Glæsilegt 
tjaldsvæði 
í Grindavík

deilt um 
leiktæki 
á skólalóð
á síðasta fundi bæjarráðs 

Grindavíkur deildu menn 
um viðauka við fjár-

hags´ætlun vegna leiktækja á skóla-
lóð.“Skólastjóri óskar eftir viðauka 
við fjárhagsáætlun 2017 að fjárhæð 
4.500.000 kr. til að setja upp leiktæki 
á skólalóðinni á Ásabraut.

Beiðni um viðauka er hafnað með 
2 atkvæðum gegn atkvæði Ásrúnar.

Bókun
Í ljósi þess að mikið var skorið nið-
ur til Grunnskólans í fjárhagsáætlun 
ársins 2017 þá er ákvörðun fulltrúa 
Lista Grindvíkinga og Sjálfstæðis-
manna merkileg. Ákvörðun að láta 
leiktækið vera í geymslu þannig að 
nokkur hundruð nemenda fái ekki 
notið þess á næsta skólaári er skýrt 
dæmi þess hver forgangsröðun 
meirihlutans er.

Fulltrúar B og S lista.

Bókun
Meirihluti bæjarráðs bendir á að 
stjórnandi skólans verði að fara eftir 
fjárhagsáætlunum. Hann óskaði eftir 
fjármagni til viðhalds og uppsetn-
ingar á eldri leiktækjum á skólalóð 
samkvæmt fjárhagsáætlun 2017. 
Hins vegar er búið að fjárfesta í 
nýju leiktæki að fjárhæð tæpar 4,4 
milljónir króna. Nú er óskað eftir 
viðauka upp á 4,5 milljónir króna 
vegna kostnaðar við uppsetningar á 
leiktækinu. Að þessu gefnu er ekki 
hægt að samþykkja beiðnina held-
ur skoða málið í fjárhagsáætlunum 
næsta haust.

Fulltrúar D- og G-lista

tillaga
Lagt er til að vísa erindinu til fjár-
hagsáætlunarvinnu vegna fjárhags-
áætlunar 2018.

Samþykkt samhljóða“.

tillaga um 
verndarsvæði 
í byggð
á fundi bæjarráðs Garðs 

var lagt fram erindi frá 
Minjastofnun Íslands, þar 

sem tilkynnt er að sveitarfélagið fái 
styrk 

að upphæð kr. 7.935.000 til undir-
búnings að tillögu um verndarsvæði 

í byggð. Fram kemur að nýta verði 
styrkinn fyrir árslok 2018  

Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra að undirrita samning um 
styrk úr húsafriðunarsjóði vegna 
verkefnisins.

Slök mæting 
meirihlutans 
vekur athygli

á b æ j a r s t ó r n a r f u n d i 
Reykjanesbæjar bókuðu bæj-
arfulltrúar Sjálfstæðisflokks 

og Framsóknarflokks .„Undirritaðir 
bæjarfulltrúar vekja athygli á og gera 
athugasemdir við afar slaka mætingu 
nefndarmanna meirihlutans hjá Um-
hverfis- og skipulagsráði. Fyrir utan 
formann nefndarinnar, sem hefur 
sinnt sínum verkefnum með ágæt-
um, skipar meirihluti bæjarstjórnar 
tvo nefndarmenn í Umhverfis- og 
skipulagsráð. Hefur annar þeirra um 
60% mætingarhlutfall á fundi þessa 
árs en hinn aðeins innan við 15%. Þrátt 
fyrir slaka mætingu nefndarmanna 
meirihlutans á fundi heyrir nánast til 
undarntekninga að varamenn þeirra 
séu boðaðir í staðinn. Á síðasta fundi 
nefndarinnar voru aðeins 3 af 5 að-
alfulltrúum mættir, þar af vantar tvo 
fulltrúa meirihlutans á fundinn og 
enginn varamaður var boðaður. 

Baldur Þ. Guðmundsson, Böðvar 
Jónsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, 
Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guð-
mundsdóttir.

GERÐASKÓLI – ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ GARÐS – BYGGÐASAFNIÐ Á GARÐSKAGA – SÓLSETURSHÁTÍÐ
SVEITARFÉLAGIÐ GARÐUR

Það er glæsilegt tjaldsvæðið sem 
boðið er upp á í Grindavík. Síðasta 
fimmtudag þegar Reykjanes leit 

við voru nokkrir að koma sér vel fyrir.
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M1 ehf. er framsækið fjöl-
skyldufyrirtæki sem 
sinnir almennu fasteigna-

viðhaldi – öllu því sem viðkemur 
múr- og steypuviðgerðum, almennu 
múrverki og málningarvinnu, bæði 
innan- og utanhúss, endursteiningu 
og múrklæðningu. Fyrirtækið eiga 
hjónin Kolbeinn Hreinsson, sem er 
múrara- og málarameistari, og Helena 
Hermansen, sem er málarameistari og 
 viðskiptafræðingur. M1 ehf. er félagi í 
Samtökum iðnaðarins.

Í kringum átta manns starfa að 
jafnaði í fyrirtækinu sem hjónakornin 
stofnuðu árið 2010, eftir að hafa lært 
húsamálun í kjölfar hrunsins 2007. 
Starfsmönnum fjölgar þó yfir sum-
artímann og eru þá oft 15–20 manns 
starfandi auk undirverktaka. Kol-
beinn og Helena hafa alltaf unnið sjálf 
í fyrirtækinu með mannskapnum og 
fylgst vel með öllu. „Við höfum aldrei 
viljað vera mjög stór, því við viljum 
vinna í fyrirtækinu og sjá um verk-
stjórn. Börnin okkar hafa líka unnið 
með okkur og er t.d. Sindri verkstjóri 
við framkvæmdir við Hallgrímskirkju 
og Kristín málar með mér á  sumrin,“ 
segir Helena.

Kolbeinn hefur unnið við múr-
verk síðan um fimmtán ára aldur og 
hefur því gríðarlega reynslu. „Við 
leggjum mikla áherslu á að vanda til 
verks og nota eingöngu viðurkennd 
efni. Starfsmenn okkar fá líka oft hrós 
fyrir góða umgengni og framkomu,“ 
bætir Kolbeinn við. „Svo getum við al-
veg unnið saman þótt við séum hjón,“ 
segir Helena og Kolbeinn bætir við: 
„Einmitt, ég fæ alveg að ráða hvenær 
ég vaska upp.“ Þau eru bæði sammála 
um að húmor sé einn mikilvægasti 
hlekkurinn í vel heppnuðu samstarfi 
og nauðsynlegur til að halda uppi 
góðum starfsanda.

M1 ehf. tekur þátt í bæði opnum 
og lokuðum útboðum á vegum verk-
fræðistofa og hefur fengið fjölda ver-
kefna gegnum þessi útboð. Einnig er 
mikið um að einstaklingar og húsfé-
lög leiti beint til M1.

M1 hefur undanfarið m.a. unnið 
að eftirfarandi verkefnum:

Suðurhlíð 38
„Eldra múrkerfi tókum við af í fyrra, 
gerðum við allar múr- og steypu-
skemmdir, og húsið var svo steinað 
upp á nýtt. Við tókum einnig allar 
flísar af svalagólfum og settum dúk 
og gúmmíflísar ofan á öll svalagólf, 
þar sem svalagólfin eru að hluta til loft 
íbúðarinnar fyrir neðan.“

Sólvallagata 66–68
Húsið er tilbúið að framan. 
„Við gerðum við framhliðina 
og endursteinuðum hana árið 
2012 og klárum bakhliðina í 
sumar.“

Safamýri 59
„Þar var öll málning tekin af 
húsinu og gert við allar múr-
skemmdir. Síðan var heilfilt-
að yfir alla steinfleti og loks 
málað.“

Hallgrímskirkja
„Núna erum við að gera við 
Hallgrímskirkju. Það eru 
töluverðar skemmdir í steypunni og 
lekavandamál, þá sérstaklega á þök-
um og stuðlabergssúlunum. Við tók-
um gamla þakdúkinn og munum setja 
nýjan,“ segir Kolbeinn. ,,Skemmd 
steypa er brotin í burtu og gert við 

járnabindinguna í steypunni áður en 
endursteypa á súlum hefst, einnig er 
megnið af múrkápunni fjarlægt og ný 
múrkápa (svokallaður munsturmúr) 
sett á með sömu áferð,“ bætir Helena 
við. „Undanfarin ár höfum við einnig 

séð um málningarvinnu innanhúss í 
Hallgrímskirkju.“

„Fjölbreytt verkefni eru í gangi hjá 

okkur í dag og sýna svolítið hvað við 
erum að fást við dagsdaglega Þessi 
verkefni eru Hallgrímskirkja, Kletta-

skóli (múrvinna innanhúss), blokk 
í Álfkonuhvarfi (gluggamálun) og 
Hraunstígur (viðgerðir, filtun og mál-
un). Auk þess sem mörg önnur verk-
efni eru á döfinni þetta árið.“

Kolbeinn vill meina að best sé að 
hafa reglulegt viðhald á húsum enda 
sé það ódýrast til lengri tíma litið. Það 
þarf nefnilega að halda viðhaldinu við. 
„Já, maður sér það núna að kreppan 
bitnaði töluvert á viðhaldi húsa,“ segir 
Helena.

Það hefur verið nóg að gera hjá 
hjónakornunum í M1 og útskýrir Hel-
ena skilgreininguna á ehf. á skemmti-
legan hátt: „Ehf. stendur eiginlega fyr-
ir ekkert helv... frí“ og skellir upp úr. 
„Það hef ég frá góðri vinkonu minni 
sem hefur reynslu af því,“ bætir Hel-
ena við. Húmorinn er greinilega í lagi 
hjá þeim báðum. „Við hjá M1 bjóðum 
einstaklingum og húsfélögum að leita 
til okkar til að taka út eignir og gera 
 verktilboð í kjölfarið. Ef fólk hefur 
áhuga á að spjalla við okkur þá mæl-
um við með að það sé gert sem fyrst. 
Við erum byrjuð að bóka verkefni 
fyrir sumarið 2018,“ segir Kolbeinn. 
Hins vegar er viðhaldsvinnan ekki 
eingöngu bundin við  sumartímann, 
hægt er að vinna megnið af undirbún-
ingsvinnunni yfir veturinn. Því er um 
að gera að hafa samband sem fyrst við 
M1 og semja um viðhald á eignum.

Hægt er að hafa samband við 
Kolbein í síma 896-6614 og Helenu í 
síma 843-3230. Vefpóst er svo hægt að 
senda á veffangið m1@simnet.is.

Fyrirtækið er staðsett að Marar-
götu 8, Vogum á Vatnsleysuströnd.

FjölSkylduFyrirtæki 
í FASteiGNAViðHAldi
M1 ehf.

kyNNiNG
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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!

óhress 
Hafna-
maður
íbúi einn í Höfnunum hafði sam-

band við Reykjanes og kvartaði 
yfir að það sæust sjaldan fréttir 

þaðan. Hann taldi íbúa í Höfnum 
oft gleymast. Sagði að þeir hefðu t.d. 
ekki 4G í símanum.

Vankantar 
voru á reglum
Bæjrráð Garðs fjallaði á síðasta 

fundi sínum umfundargerð 
Fjölskyldu- og velferðarnefnd-

ar.
Í fundargerðinni er Sérstakur hús-

næðisstuðningur: tillaga um breytingu 
á reglum  

Í fundargerðinni kemur fram að 
nefndin leggur til að sveitarfélagið 
samþykki þær breytingar á reglum um 
sérstakan húsnæðisstuðning sem fjall-
að er um. Nefndin bendir sérstaklega á 
vankanta núgildandi reglna sem leiða 
til þess að tekjulægstu umsækjend-

urnir njóta ekki þess stuðnings sem 
reglunum er ætlað að tryggja  

Samþykkt samhljóða að staðfesta 
þær breytingar á reglum um sérstak-
an húsnæðisstuðning sem lagt er til að 
gerðar verði.  

uppsafnaður halli á félagslega hús-
næðiskerfinu 1,6 milljarður frá 2002
Friðjón Einarsson, bæjarfull-

trúi og formaður bæjarráðs 
Reykjanesbæjar, gerði margra 

ára hallarekstur Fasteigna Reykjanes-
bæjar að umtalsefni á síðasta bæjar-
stjórnarfundi.

Fasteignir Reykjanesbæjar ehf. eru 
alfarið í eigu Reykjanesbæjar og telst 
til b-hluta stofnana sveitarfélagsins. 
Félagið á og rekur um 240 íbúðir til 
afnota fyrir fjölskyldur og einstak-
linga, sem geta ekki séð sér fyrir hús-
næði vegna félagslegra aðstæðna, sem 
og fyrir aldraða.

Félagið hefur verið rekið með 
miklu tapi frá stofnun árið 2002 og 
nemur uppsafnað tap nú rúmlega 1,6 
milljörðum króna. Ef tekið er meðal-
tal síðustu þriggja rekstrarára er tapið 
ríflega 45 milljónir króna á ári og út-

lit fyrir 45 til 50 milljóna króna tap á 
rekstri félagsins árið 2017.

Leiguverð félagins er í mörgum til-
fellum afar lágt, allt frá 800 krónum á 
fermetra. Jafnframt er mikill munur á 
leiguverði á milli íbúða innan félagsins 
og nemur sá munur rúmlega 40% þar 
sem bilið er mest.

Löggiltir endurskoðendur félags-
ins hafa ítrekað bent á rekstrarvanda 
þess og þá óvissu er ríkir um rekstr-
arhæfi en það er ljóst að við óbreytt-
ar forsendur mun rekstur félagsins 
hvorki geta staðið undir afborgunum 
lána né eðlilegu viðhaldi húsnæðis. 
Eitt af meginverkefnum félagsins er 
því að finna leiðir til þess að bregðast 
við þessum vanda og er unnið að úr-
bótum á tekjustofnum félagsins sem 
og hagræðingu í rekstri.

Í samræmi við að-
lögunaráætlun sveitarfé-
lagsins er gert ráð fyrir 
að eignir og skuldir Fast-
eigna Reykjanesbæjar 
ehf, sem nú er hluti af 
samstæðu Reykjanes-
bæjar, verði færðar til 
sjálfseignarstofnunar-
innar Almennar íbúðir 
hses á grundvelli nýrra 
laga um almennar íbúðir 
sem sett voru í maí 2016.



13   29. júní 2017

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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ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér  
innanlands vinsæl og vönduð  
smáhýsi sem nýtast við 
allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 

karlaveldi í 
reykjanesbæ
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 

ákvað á fundi sínum að í bæj-
arráð sitji.Uppástunga kom 

um aðalmenn Gunnar Þórarinsson, 
Guðbrand Einarsson, Friðjón Einars-

son, Árna Sigfússon og Böðvar Jóns-
son og voru þeir kjörnir með öllum 
greiddum atkvæðum.

Karlaveldið í Reykjanesbæ vekur 
athygli.

Sveinn tekur tímabundið við stöðu 
byggingarfulltrúa reykjanesbæjar
Sveinn Björnsson byggingar-

tæknifræðingur og löggiltur 
aðalhönnuður hefur tekið 

tímabundið við stöðu byggingarfull-
trúa Reykjanesbæjar.

Sveinn hefur á undanförnum árum 

starf við eignaumsýslu hjá Reykjanes-
bæ. Sveinn hefur margs háttar reynslu 
af byggingartæknistörfum og starf-

aði um skeið sem byggingarfulltrúi í 
Stykkishólmi. Sveinn hefur auk þess 
unnið hjá Tækniþjónustu SÁ ehf., 

OMR verkfræðistofu ehf., THG Arki-
tektum.

StöNduM 
SAMAN
á dögunum komu fulltrúar 

Öldungaráðs Suðurnesja þau 
Sigurður Jónsson, Erna Svein-

bjarnardóttir, Eyjólfur Eysteinsson 
og Jórunn Guðmundsdóttir á fund 
stjórnar S.S.S. Erna Sveinbjarnardótt-
ir flutti stutta tölu en áhersluefnin 
Öldungaráðsins eru bætt heimahjúkr-
un, heimaþjónusta og uppbygging á 
hjúkrunarheimilum. Eyjólfur lagði 

áherslu á nauðsyn þess að sveitarfé-
lögin standi saman þegar kemur að 
því að óska eftir uppbyggingu á hjúkr-
unarrýmum á Suðurnesjum en ekki er 
gert ráð fyrir nýju hjúkrunarheimili á 
næstu 5 árum í gögnum Heilbrigðis-
ráðherra. Jórunn sagði frá verkefninu 
„Brúum bilið“. Að lokum þakkaði Sig-
urður fyrir þjónustuna sem sveitarfé-
lögin á Suðurnesjum veita nú þegar.

Aukið fjármagn 
til sóknaráætlunar
ráðherra sveitarstjórnamála 

hefur aukið framlag til 
Sóknaráætlunar landshluta 

vegna ársins 2017. Framlög til sókn-
aráætlunar Suðurnesja hækka um kr. 
12.417.557,-

Stjórn S.S.S. leggur til að kr. 
3.417.557,- renni til átaksverkefnis um 
að útbúa fræðsluefni fyrir starfsfólk 

fyrirtækja í ferðaþjónustu. Verkefnið 
verður unnið leitt af Reykjanes Geop-
ark og í samtarfi við Markaðsstofu 
Reykjaness og Keili.

Það sem eftir stendur af framlög-
um ársins renni í Uppbyggingarsjóði 
og verði auglýst til úrhlutunar í des-
ember.

Margt jákvætt
Niðurstöður nemenda-

könnunar Skólapúlsins vegna 
nemenda Stóru-Vogaskóla 

liggur fyrir. Margt jákvætt er í niður-
stöðunum, auk þess sem markvisst er 
unnið að úrbótaverkefnum.
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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

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
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95 
ÁRA 

1922 - 2017

Í tæpa öld hefur Ormsson þjónað landsmönnum á sviði heimilistækja og hafa mörg 

þeirra merkja sem prýða fyrirtækið verið hjá okkur í áratugi. Þetta endurspeglar traust 

viðskiptavina fyrirtækisins og fyrir það erum við þakklát. 

Þjónusta og traust
í tæpa öld

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
nýr vefur
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Í tilefni þessara tímamóta ætlar Ormsson á næstu mánuðum að bjóða góð tilboð á þeim gæðavörum 
sem verslunin hefur til sölu. Sölumenn okkar eru fagmenn á sínu sviði og viðskiptavinurinn gengur 

að því vísu að fá bestu upplýsingar og ráðgjöf.

HAFNARGÖTU
REYKJANESBÆ

MIÐVANGI
EGILSSTÖÐUM

LÁGMÚLA
REYKJAVÍK

SÍÐUMÚLA
REYKJAVÍK

FURUVÖLLUM
AKUREYRI

Netverslun

Góð tilboð!


