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Fornbílar 
aka ekki

Stöðva verður 
rekSturinn

Flokkur fólksins 
á fleygiferð

allt hefur sinn vanagang. Smám 
saman er sumarið að kveðja okk-
ur og við tekur haustið og vetur-

inn. Þeim tíma fylgir að skólastarf hefst 
aftur að loknu sumarleyfi. Skólarnir eru 
nú að kalla nemendur og starfsfólk til 

starfa. Hér á Suðurnesjum er unnið mjög 
gott skólastarf sem við getum verið stolt af. 
Myndin er tekin í Stóru-Vogaskóla

nýtt skólaár að hefjast
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• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

BPK552220W BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Multifunctional oven with integrated
steam functions

•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring (70) + bottom + fan (fs),
Ring + bottom + fan (fs), Ring + fan
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 2 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Electronic Child Lock safety function•
Residual heat indication•
Retractable knobs•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses, Baking chart with symbol•
Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : HEXAGON•
Electronic Oven Control : Hexagon 5K-T.T.P.F-DS•
Feature Electronics : Acoustic signal, Automatic switch off only
oven, Check result, Child lock (off mode), Cleaning reminder,
Count up timer, Demo mode with code, Display with Symbols,
Door switch for light, Duration, Electronic temperature regulation,
Electronical door lock, End Time, Evaporator, Fast heat up
selectable, Food sensor, Food sensor automatic switch off, Food
sensor core temperature indication, Food sensor estimation,
Function lock (running mode), Minute minder, Oven light on/off
selectable, PlusSteam, Pyrolytic cleaning (2 cycles), Pyrolytic

•

Product Description :
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Fylgi Flokks fólk-
sins á fleygiferð 
upp

Í síðustu skoðunakönnunum hefur það 
birst okkur að Flokkur fólksins er að 
bæta verulegu fylgi við sig. Takist 

flokknum áfram að ná eyrum kjósenda er 
örugg að hér mun koma nýtt afl í sali Al-
þingis. Nú segja menn þetta eru nú bara 
skoðunakannanir en ekki alvöru kosn-
ingar og því getum við í hinum flokkunum 
verið alveg róleg. Þetta mun breytast. Þau 
ná aldrei þessu fylgi. En er það svo? Geta 
gömlu flokkarnir verið alveg vissir um að 
halda í sína kjósendur.

Inga Sæland er mjög öflugur talsmaður Flokks fólksins og setur sitt 
mál fram með rökum og bendir á marga hluti sem eru alls ekki nógu 
góðir. Það er sárt fyrir margt fólk,sem hefur eingöngu lágmarkslaun eða 
rétt þar fyrir ofan að horfa á allt óréttlætið í kringum sig.

Kjör margra eldri borgara eru mjög erfið. Margir sem hafa verið á 
vinnumarkaði yfir 40 ár fá skammarlega lágar greiðslur frá Lífeyris-
sjóði sínum. Svo er fólki refsað ætli að að vinna sér inn örfáar krónur á 
mánuði.

Margir eldri borgarar og þeir sem voru á lægstu launum héldu 
að það væri stórt og mikið skref í réttlætisátt þegar Samfylkingin og 
Vinstri græn náðu hreinum meirihluta árið 2009. Þessi hreinræktaða 
vinstri stjórn var felld svo hressilega í kosningunum 2013 að það varð 
Evrópumet í fylgishruni eftir að hafa setið í ríkisstjórn. Auðvitað sátu 
þau við völd á erfiðum tímum og þurftu að beita niðurskurði víða.

En forgangsröðin var furðuleg. Eldri borgarar fengu svo sannarlega 
að finna hressilega fyrir þeim niðurskurði,margir alveg inn að beini. Það 
hefur ekki tekist að vinna til baka allar þessar skerðingar.

Það þarf því ekki að koma á óvart að eldri borgarar yfirgefi Samfylk-
inguna og Vinstri græn í stórum stíl Þeim dettur ekki í hug að styðja 
Samfylkingu og Vinstri græn vitandi um þeirra stjórunarhætti.

Sjálfstæðisflokkurinn átti alltaf mikið fylgi meðal eldri borgara.
Sú var tíðin að Sjálfstæðisflokkurinn gat treyst á það að eiga öruggt 

fylgi meðal eldri borgara landsins. Nú hefur orðið breyting á. Ætli Sjálf-
stæðisflokkurinn ekki að bretta upp ermar og sinna af alvöru málefnum 
eldri borgara á næstunni má gera ráð fyrir að fylgið hrynji meðal eldri 
borgara landsins.

Það getur ekki verið í anda stefnu Sjálfstæðisflokksins að refsa fólki 
fyrir að vilja leggja hluta af launum sínum gegnum tíðina til að eiga til 
ráðstöfunar þegar kemur að því að starfsævinni lýkur. Það getur ekki 
verið í anda stefnu Sjálfstæðisflokksins að refsa eldra fólki sem vill vinna 
sér inn tekjur með því að fólk missi 73 af hverjum 100 í skerðingar og 
skatta.

Mörg sveitarfélög veita afslætti af fasteignagjöldum vilji fólk búa í 
sínu eigin húsnæði sem lengst. Þetta getur skipt miklu máli,en auðvitað 
ættu svitarfélögin að fara leið Vestmannaeyinga og fella niður fasteinga-
skatta hjá þeim eldri borgurum sem náð hafa 70 ára aldri.

Tíminn líður hratt og eldri borgarar eru stór hópur kjósenda. Sjálf-
stæðisflokkurinn verður að átta sig á þeim breytingum sem hafa orðið 
meðal kjósenda. Fólk er ekki lengur bundið einum flokki alla sína ævi. 
Ungu fólki finnst ekkert athugavert að kjósa annan stjórnmálaflokk 
heldur en gert var síðast.

Þessi þróun er í auknum mæli einnig að færast yfir til eldri borgara. 
Margir þola ekki lengur það óréttlæti sem viðgengst í þjóðfélaginu. Þess 
vegna er jarðvegur fyrir málflutning Flokks fólksins.

Ég vil trúa því að Sjálfstæðisflokkurinn, sem alla tíð hefur átt mest 
fylgi meðal eldri borgara átti sig á alvarleika stöðunnar. Sjálfstæðisflokk-
urinn er í forystu ríkisstjórnar og hefur enn möguleika á að rétta sinn 
hlut með því að hlusta á málflutning eldri borgara og breyta eftir því.

 Sigurður Jónsson

leiðari

næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 7.september 2017
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Gert ráð fyrir 

10% framlegð

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur 
samþykkt samþykkt tillögu 
um fjárhagsramma fyrir árið 

2018 þar sem gert er ráð fyrir 10% 
framlegð.

Fyrir nokkrum árum bundu 
menn miklar vonir við að 
endurreisa atvinnulífið á 

Suðurnesjum með stóriðjustefnu í 
Helguvík. Nú lítur út fyrir að stóriðjan 
í Helguvík sé að kveðja og eftir munu 
standa byggingar sem minnisvarði um 
það sem ekki varð.Engar líkur eru á að 
álverið fari nokkurn tímann í gang. 
Silicon Unedit á varla mikla framtíð 
fyrir sér. Sífelldar bilanir og meng-
un,sem íbúar munu ekki sætta sig við. 
Fyrirtækið hefur nú fengið g  reiðslu-
stöðvun,en engan vegin er víst að það 
nægi til að rekstri verði haldið áfram.

Sem betur fer hafa aðrir þætt-
ir orðið til að lyfta atvinnulífinu 
upp,þannig að framtíðin er björt á 

Suðurnesjum,þótt engin stóriðja verði 
gangandi á svæðinu.

Stjórn Landsambands eldri 
borgara hefur sent frá sér álykt-
un. „Með ákvörðun kjararáðs 

og kjaradóms á síðustu mánuðum um 
verulegar hækkanir til æðstu embætt-
ismanna og stjórnmálamanna hefur 
tónninn verið sleginn fyrir aðra hópa 
þjóðfélagsins. Það er ekki nóg með að 
launahækkanir séu miklar, heldur eru 
þær afturvirkar allt að 19 mánuðum. 
Afturvirkar greiðslur nema hundruð-
um þúsunda og milljónum, til viðbót-
ar við launahækkanirnar.

Stjórnmálamenn horfa aðgerðar-
lausir á, að með þessum ákvörðunum 

er verið að mismuna fólki. Við slíkt 
verður ekki unað. 

Landsamband eldri borgara bend-
ir á að leiðréttingar og afturvirkni 
eru orð,sem stjórnvöld hafa gjörsam-
lega hafnað þegar eldri borgarar eiga 
í hlut,þrátt fyrir loforð um að allar 
skerðingar frá 2009 yrðu leiðréttar. Frá 
2009 hafa eldri borgarar beðið eftir 
leiðréttinu vegna sinna kjaraskerðinga 
sem námu um 17 milljörðum króna.

Landsamband eldri borgara mót-
mælir því harðlega að félögum okk-
ar sé refsað vinni þeir sér inn tekjur 
umfram 25 þúsund krónur á mánuði. 

Eftir það eru aðeins 27% af tekjunum 
sem fara í veski þeirra.

Landsambandið telur það eigna-
upptöku að refsa félögum fyrir að hafa 
lagt hluta launa sinna í lífeyrissjóð. 
Greiðslur frá Tryggingastofnun eru 
skertar vegna greiðsla úr lífeyrissjóð-
um.

Landssamband eldri borgara telur 
að nú sé mælirinn fullur. Það sé ekki 
hægt að sætta sig við það óréttlæti sem 
viðgengst í þjóðfélaginu og mun sam-
bandið taka upp harða baráttu til að 
stjórnvöld hlusti á kröfur þeirra sem 
eldri eru í samfélaginu“.

er stóriðjustefnan að 
kveðja á Suðurnesjum

ekki hægt að sætta 
sig við óréttlætið

Grindavíkurbær 

kaupir námsgögn

Bæjarráð Grindavíkur sam-
þykkir viðauka við fjárhagsá-
ætlun ársins 2017 að fjárhæð 

2.500.000 kr. til að kaupa námsgögn 
fyrir nemendur og að viðaukinn verði 
fjármagnaður með lækkun á hand-
bæru fé.

aðalfundur SSS

aðalfundur Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum  verður 
haldinn 28.-29.september.W



FARÐU MILDUM HÖNDUM UM  
ÞIG, ÞVOTTINN OG UMHVERFIÐ

Með því að nota mild þvottaefni 
eins og MILT, dregur þú úr líkum 
á því að þú eða einhverjir í þinni 
fjölskyldu fái ofnæmi eða exem. 

ÁN OFNÆMIS- 
VALDANDI EFNA

Þú þarft minna 
af MILT því það 
er sérþróað fyrir 
íslenskt vatn.

60 ÞVOTTAR 
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Reykjanes hafði samband við Kristján Ásmundsson skólameistara FS til að fá 
upplýsingar um fjölda nemenda og fleira.

1.Hvað margir nemendur hefja nám í Fjölbrautarskæola Suðurnesja að þessu sinni. 
960 nemendur að heFja nám við Skólann nú Í hauSt. Þetta 
er Svipaður Fjöldi oG var SÍðaStliðið hauSt. 
(Strákarnir eru fjölmennari en stúlkurnar, hlutfall þeirra er 56,6% en hlutfall stúlkna 43,4%)
2.Þar af hvað margir nemendur hefja byrjun náms í skólanum?
  nýnemar eru 254 oG eru Strákar Fleiri en Stelpur.
3. Hvað margir kennarar starfa í skólanum?
kennarar, Stjórnendur oG námSráðGjaFar eru 76
4.Hver er heildarstarfsmannafjöldi við skólann?
heildarFjöldi StarFSmanna eru 98 ,við erum enn að 
leita eFtir Stundakennurum Í einStaka Greinar 

(við bætast stundakennarar, almennir starfsmenn og starfsmenn mötuneytis) 

Jóhann Geirdal skólastjóri Gerðaskóla svaraði spurningum Reykjaness.

1.Hvað margir nemendur hefja nám í gerðaskóla að þessu sinni? 212
2.Þar af hvað margir nemendur hefja nám í 1.bekk?26
3.Hvað margir kennarar starfa í grunnskólanum?26(þar af sumir í hlutastarfi)
4.Hvað margir eru með kennsluréttindi?22

5.Hver er heildarstarfsfjöldi við grunnskóla bæjarins?44

Reykjanes sendi Helga Arnarssyni Fræðslustjóra Reykjanesbæjar eftirfarandi 
spurningar. Hér koma hans svör.

1. Hvað margir nemendur hefja nám í grunnskólum reykjanesbæjar að þessu sinni?  
2366 nemendur
2. Þar af hvað margir nemendur hefja nám í 1. bekk? 284 nemendur
3. Hvað margir kennarar starfa í grunnskólanum? 217 kennarar
4.Hvað margir eru með kennsluréttindi? 174

5. Hver er heildar starfsmannafjöldi við grunnskóla bæjarins?376

um 50 nemendur koma til með 
að stunda nám við Fisktækni-
skóla Íslands í Grindavík 

haustið 2017 -   þar af um 14 nýnem-
ar.  Auk nemenda í Grindavík stunda 
aðrir 60 nemendur grunnnám í Fisk-
tækni samkvæmt námskrá skólans á 
þremur stöðum á landinu - á Sauð-

árkróki, Dalvík og á Höfn í Horna-
firði.  Námið á þessum stöðum er kennt 
í samstarfi framhalsskóla, símenntun-
armiðstöðva og fyrirtækja í sjávarút-
vegi á hverjum stað og með stuðningi 
skólans í Grindavík.  Sjö fastir starfs-
menn eru við   Fisktækniskóla Íslands 
í Grindavík auk fimm stundakennarar.

t jaldstæðið í Grindavík opn-
aði sumarið 2009. Mjög góð 
aðstaða fyrir ferðamenn sem 

gista í tjöldum, fellihýsum, húsbílum 
og hjólhýsum. Tveir leikvellir fyrir 
börnin, grillaðstaða, rafmagn, ferða-
klósett-losun

Sumarið 2009 var nýtt og glæsilegt 
tjaldsvæði tekið í notkun í Grindavík. 
Þá var nýtt 200 fermetra þjónustuhús 
tekið í notkun í maí 2011. Um er að 
ræða 13.500 fm svæði sem staðsett 
er við Austurveg 26. Þar eru 42 stæði 

fyrir húsbíla, fellihýsi og tjaldvagna. 
Afgirt svæði og sérhannað Fullkomin 
aðstaða til seyrulosunar. Malbikuð og 
hellulögð bílastæði í innkomu tjald-
svæðisins. Tvö leiksvæði fyrir börn 
með rólum, 2 köstulunum, kóngu-
lóarneti o.fl. Í nýja þjónustuhúsinu er 
aðstaða til að elda, sturtur, þvottahús 
og aðgangur að interneti.

Nú er verið að byggja nokkur 
smáhýsi á tjaldstæðinu í Grinda-
vík,þannig að enn er aukið við þjón-
ustuna. 

Reykjanes hafði samband við Svövu Bogadóttur skólastjóra Stóru-Vogaskóla

1.Hvað margir nemendur hefja nám í Stóru-Vogaskóla að þessu sinni? um 180
2.Þar af hvað margir nemendur hefja nám í 1.bekk? 15
3. Hvað margir kennarar starfa í grunnskólanum? 25
4. Hvað margir eru með kennsluréttindi? 
17 (7 þeirra sem eru ekki með kennsluréttindi eru háskólamenntuð og nokkur í kennslu-
réttindanámi, búin með 1-5 ár)
5. Hver er heildarstarfsmannafjöldifjöldi við grunnskólann? 41

Strákarnir eru fjölmennari 
en stúlkurnar

Um 50 nemendur í 
Fisktækniskólanum 

smáhýsi rísa á tjald-
stæðinu í Grindavík

174 af 217 með kennsluréttindi

um 180 nemendur í Stóru-vogaskóla

212 nemendur í Gerðaskóla

REYKJANESAPÓTEK
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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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á síðasta fundi bæjarráðs Voga 
var fjallað yum eftirfarandi. 
Svarið ehf. sækir um leyfi til 

að byggja þjónustuhús á lóð Vega-
gerðarinnar við mislæg gatnamót 
Reykjanesbrautar Afgreiðsla bæj-
arráðs: 

Bæjarráð tekur jákvætt í erindið, 
en bendir umsækjanda á að um er 
að ræða s.k. veghelgunarsvæði Vega-
gerðarinnar, þar sem óskað er eftir 

að reisa umbeðið þjónustuhús. Að-
alskipulag sveitarfélagsins gerir ekki 
ráð fyrir byggingu húsnæðis á þessu 
svæði, og þarf því til að koma breyting 
á aðalskipulagi til að svo geti orðið. 
Umsækjanda er bent á að málið snýr 
fyrst og fremst að Vegagerðinni, og að 
áður en unnt er að ráðast í breytingu á 
aðalskipulagi þurfi til að koma samráð 
við Vegagerðina og samþykki stofn-
unarinnar fyrir breytingunni.

vegna aukinna öryggiskrafna 
munu fornbílar ekki aka nið-
ur Hafnargötu á aðaldegi 

Ljósnæturhátíðar, laugardaginn 2. 
september. Bifhjól frá Bifhjólaklúbbn-
um Erni munu hins vegar aka niður 

Hafnargötuna að venju og fornbílar 
verða til sýnis á Keflavíkurtúni frá 12:30 
á laugardeginum. Ökumenn fornbíla 
geta lagt á Keflavíkurtúni á tímabilinu 
kl. 10:00 og 12:30 þar sem bílarnir verða 
svo til sýnis fram eftir degi.

kvartað hefur verið undan 
lykt frá verksmiðju United 
Silicon undanfarna daga. 

Ástæðan er sú að ofninn var keyrður 
á skertu álagi vegna vandamála með 
eitt rafskautið í ofninum.

Í gærkvöldi var því slökkt á ofn-
inum þannig að hægt væri að stytta 
rafskautið og koma rekstri ofnsins í 
jafnvægi. Unnið var að þessu alla síð-

ustu nótt og lauk verkinu í morgun. 
Ofninn var svo settur inn aftur 
klukkan 11:40 í morgun og verð-
ur keyrður upp samkvæmt venju-
bundnu uppkeyrsluplani. Búast má 
við lykt frá verksmiðjunni meðan á 
uppkeyrslunni stendur og vindátt er 
til bæjar.

Beðist er velvirðingar á þeim 
óþægindum sem fólk verður fyrir 

vegna þessa. Af þessu tilefni viljum 
við þó minna á niðurstöður mælinga 
á losun frá verksmiðjunni. Norska 
loftgæðastofnunin, NILU hefur ann-
ast mælingarnar og samkvæmt þeim 
berast ekki hættuleg efni í skaðandi 
mæli frá verksmiðjunni. Þetta á við 
bæði íbúa í Reykjanesbæ og starfs-
menn verksmiðjunnar.(Frétt frá 
United Silicon 11.ágúst s.l.)

Í lífi hvers manns 
er alltaf einn 
dagur sá dagur 

sem mætti kalla stóri 
dagurinn.   Það er að 
sjálfsögðu afmælis-
dagur hvers manns.  
Og þessi fyrsti pist-
ill eftir sumarfrí er 
skrifaður á svona 
degi.  Afmælisdeg-
inum mínum.  Stóra 
deginum mínum.

Ég er nú reyndar ekki bátur eða 
fiskur og því er ekki hægt að segja 
neina aflafrettir af mér.  Og því för-
um við bara í hvað er að gerast í fisk-
veiðum á suðurnesjunum núna þessa 
daganna.

Það er nú reyndar frekar rólegt um 
að vera og hefur verið framan af enda 
júlí og ágúst fram að þessum tíma.  
t.d voru flest allir stóru línubátarn-
ir stopp.  Aðeins einn línubátur frá 
Þorbirni réri í undir lok júli og núna 
í ágúst.  Tómas Þorvaldsson GK.  
Valdimar GK og Sturla GK hafa báð-
ir verið í Hafnarfirði í smá viðhaldi.  
Reyndar hefur aflin hjá línubátunum 
verið  mjög tregur og hefur t.d Tómas 
Þorvaldsson GK landað einungis 44 
tonnum í 2 róðrum.  

Vísis bátarnir eru einungis bún-
ir að landa einni löndun hver bát-
ur núna í ágúst  því þeir voru stopp 
framan af þessum mánuði.  Páll Jóns-
son GK og Jóhanna Gísladóttir GK 
eru báðir með 85 tonn í einni löndun 
hvor bátur.  Kristín GK 63 tonn í 1.  
Fjölnir GK 46 tonn í 1 og Sighvatur 
GK 42 tonn í 1.  

Hjá minni línubátunum þá er 
enginn þeirra að landa í höfnum á 
Suðurnesjunum því þeir eru allir fyrir 
austan, nokkrir fyrir norðan.  Nýi Óli 
á Stað GK er með 87 tonn í 13 og mest 
16 tonn.   Gísli Súrsson GK 84 tonn í 
11 og Auður Vésteins SU 80 tonní 11.  
Dóri GK 49 tonn í 11.  

Von GK 51 tonn í 10.   Dúddi Gísla 
GK 16,4 tn í 4 og landar báturinn á 
Skagaströnd.  

Dragnótabátunum fækkar og 
fækkar því að Arnþór GK var seldur 
til Stykkishólms eins og var greint frá 
hérna í þessum pistlum fyrir sum-
arfrí. Og eru því einungis eftir 4 til 
5 bátar sem landa að jafnaði í Sand-
gerði og er þá Aðalbjörg RE talin með 
í þeim hópi.  Benni Sæm GK er með 
47 tn í 7.  Siggi Bjarna GK 38 tn í 6 
og Sigurfari GK 22 tn í 5.  Reyndar er 
einn bátur að landa í Grindavík og er 
það Svanur KE sem Grétar Þorgeirs-
son fyrrum skipstjóri og útgerðar-
maður á Farsæli GK er skipstjóri á.  
Hefur hann landað 32 tn í 6 róðrum.

Netabátunum hefur sömuleiðis 
fækkað um einn því að eftir brunan 
sem varð í Steina Sigvalda GK þegar 

hann lá við bryggju 
í Þorlákshöfn í lok 
maí á þessu ári þá 
var ákveðið að leggja 
bátunum og fór hann 
með í togi bátinn 
Kristbjörg HF sem 
hét líka Tjaldanes GK 
enn báðir þessir bát-
ar voru gerðir út af 
Hólmgrími og í raun 
þá voru sami skip-
stjóri á báðum bátun-

um.  Guðjón Bragason úr Sandgerði.  
Gírinn í Kristbjörgu HF hrundi og 
var því Þórsnes II SH sett í slipp og 
lagað til og sett á nafnið Steini Sig-
valda GK.  Báðir þessir bátar eru 
farnir erlendis í niðurrif.

Guðjón hefur tekið við skip-
stjórn á Grímsnesi GK og er eins og 
staðan er núna eini báturinn sem er 
að stunda netaveiðar á ufsa og hef-
ur verið að veiðum við suðurlandið 
frá Þjórsárósum og að Vík í Mýrdal.  
Hefur honum gengið  nokkuð vel og 
landað 64 tonn í 7 róðrum og þar af 
14,3 tonn í einni löndun.  Hólmgrím-
ur er reyndar með 2 aðra báta á sín-
um snærum og er það Maron GK sem 
hefur fiskað nokkuð vel og er með 37 
tonní 13 róðrum og Hraunsvík GK 
sem er með 10 tonn í 10 rórðum.  

Erling KE er ennþá að veiða grá-
lúðu í net fyrir norðan land og gekk 
bátnum feikilega vel núna í júlí því 
að aflinn hjá þeim á bátnum fór í 390 
tonn í 9 róðrum og mest 55 tonn í 
róðri.  Núna í ágúst þá er báturinn 
búinn að landa 76 tonn í 3 rórðum.  

Það er er helst í gangi núna er nátt-
úrulega makrílveiði handfærabát-
anna og er mikið fjör í þeim veiðum 
enda hafa veiðarnar gengið mjög 
vel hjá þeim bátum sem eru á þeim 
veiðum.  Núna í ágúst þá er Fjóla GK 
aflahæst og er kominn með 104 tonn 
í 18 róðrum.  Siggi Bessa SF 88 tonn í 
17.  Dögg SU 55 tonn í 10.  Ingibjörg 
SH 44 tonn í 11.  Bergur Vigfús GK 41 
tonn í 8.  Ragnar Alfreðs GK 37 tonn 
í 9.  allir þessir bátar hafa landað bæði 
í Sandgerði og Keflavík.  Þótt mest í 
Keflavík,

Fleiri báta má nefna .  Addi Afi GK 
er með 67 tonní 13.  Guðrún Petrína 
GK 54 tonní 11.  Hlöddi VE 40 tonní 
8.  Skalli HU 36 tonní 8.  Signý HU 16 
tonní 3.  Hringur GK 16 tonn í 7.  

Sunna Rós SH 70 tonn í 19 enn 
þessi bátur er ekki nema um 8 tonn 
að stærð enn hefur róið mikið og 2 
eða jafnvel 3 landað sama daginn.  
Skarpi GK 8 tonní 6. 

Svo þótt að bolfiskurinn sé ekki 
mikill í höfnum á Suðurnesjunum 
núna um þessar mundir þá er samt 
sem áður mikið um að vera útaf  
makrílnum.  

   Gísli R

aflafréttir

mikið fjör í makrílveiði

Beðist velvirðingar 
á óþægindum

snýr fyrst og fremst að Vegagerðinni

Fornbílar aka ekki niður 
hafnargötu á ljósanóttLaxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

Kostir kassans eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri flök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol 

 stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn 
er viðkvæmur

og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur 
en sambærilegar umbúðir.

60
ára
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Kynntu þér starfið á

og sæktu um

VILT ÞÚ VAXA MEÐ OKKUR?
Við leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum sölumanni með brennandi áhuga á 
húðvörum og mannlegum samskiptum í okkar frábæra teymi í verslunum okkar í 
Bláa Lóninu og Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um er að ræða framtíðarstörf á vöktum 
í 50-100% starfshlutfalli.

HÆFNISKRÖFUR
 
- Rík þjónustulund og jákvæðni
- Afburðargóð samskiptahæfni
- Frumkvæði
- Mikill áhugi á mannlegum samskiptum og  
 ólíkum menningarheimum
- Áreiðanleiki og stundvísi
- Sjálfstæði og öguð vinnubrögð
- Góð enskukunnátta og önnur    
 tungumálakunnátta er mikill kostur
- Snyrtifræðimenntun er kostur

Rútuferðir til 
og frá vinnu

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

Góð 
fríðindi

Þjálfun og 
fræðsla

Einstakt 
umhverfi

Skemmtilegt 
félagslíf

Góður 
matur

Frábær 
starfsandi
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Bæjarráð Reykjanesbæjar sam-
þykkti samhljóða á fundi sín-
um fyrir viku eftirfarandi.

„Kísilmálmverksmiðja Sameinaðs 
sílikon hf. hefur nú verið starfrækt í 9 
mánuði án þess að tekist hafi að stöðva 
mengun frá verksmiðjunni en meng-
un sem þessi gengur þvert á forsendur 
starfsleyfis verksmiðjunnar.

Hluti íbúa Reykjanesbæjar hefur ít-
rekað orðið fyrir verulegum óþægind-
um og vanlíðan vegna þess og slíkt er 
með öllu ólíðandi. 

Í samtölum við forsvarsmenn fyrir-

tækisins hefur komið fram að nú liggi 
fyrir listi yfir atriði sem enn þarfnast 
lagfæringar og úrbóta sem taka mun 
vikur eða jafnvel mánuði að hrinda í 
framkvæmd.

Að óbreyttu má því búast við áfram-
haldandi mengun frá verksmiðjunni 
með tilheyrandi óþægindum fyrir íbúa.

Í ljósi þessa telur bæjarráð 
Reykjanesbæjar nauðsynlegt að rekstur 
verksmiðjunnar verði stöðvaður hið 
fyrsta, á meðan unnið er að nauðsyn-
legum úrbótum, svo koma megi í veg 
fyrir áframhaldandi mengun.“

Það má segja að íbúar í Vogum 
hafi ekki getað verið heppnari 
með veðrið sem var við völd 

á þeirra fjölskyldudögum. Reykjanes 
leit við þegar hverfin í sínum litum 
stormuðu í swinni göngu um götrn-
ar. Við heimsóttum líka flottan garð í 
Akurgerði,þar sem fjölskyldan hefur 
lagt mikla vinnu í að skreyta í rauða 
hverfinu. Hér koma nokkrar myndir.

laugardaginn 26. ágúst frá klukk-
an 11 – 17 verður bókagerðanám-
skeið í Bókasafni Reykjanesbæjar. 

Listakonan Kolbrún Inga Söring heldur 
námskeiðið sem hugsað er fyrir einstak-
linga og sem samverustund fjölskyldunn-
ar. Kolbrún Inga er ættuð og uppalin í 
Keflavík en hefur búið erlendis sl. 12 ár 
þar sem hún hefur m.a. stundað nám 
við Hogeschool van Kunsten Utrecht í 
Hollandi.

Á námskeiðinu verður farið yfir það 
hvernig hægt er að búa til sína eigin 

bók frá grunni. Bækurnar verða alveg 
handunnar og kennd verða handtök við 
að brjóta, sauma, líma og festa bókakápur. 
Bókaformið er í dag uppáhalds listform 
Kolbrúnar en hún segir það tilvalið til að 
geyma gersemar á borð við ljóð, myndir 
og fleira sem hugurinn geymir.

,,Mig langar að kenna bókbindingu, 
svo að saman, getum við komið okkar 
eigin list í bók á hilluna.“  – Kolbrún 
Inga Söring

FjölSkyldudaGar Í voGum 
Í FráBæru veðri

stöðva verður reksturinnFanzine bókagerðanámskeið
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hinir árlegu Sandgerðisdagar 
standa nú yfir. Eins og alltaf 
er boðið uppá fjölbreytta 

dagskrá dagana sem hátíðin stend-
ur yfir. Í kvöld fimmtudag er boðið 
upp á hina sívinsælu Loddugöngu. Á 
morgun föstudaginn 26.ágúst er ým-
islegt í boði allan daginn og kvöldið 
endar með stórdansleik í Samkomu-

húsinu.  Laugardaginn 27.ágúst eru 
alls konar uppá komur allan daginn. 
Um kvöldið er Hátíðarsvið við 
Grunnskólann þar sm fjölbreytt dag-
skrá er í boði. Loks er það svo flug-
eldasýning. 

Sunnudaginn 28.ágúst er það 
svo golfmót og kl. 13:00 er það 
göngumessa. 

Fjölbreytt á 
Sandgerðisdögum

með SOUL í auga -Stuð 
tregi og urrandi ástarjátn-
ingar SOUL tónlist allra 

tíma er viðfangsefni tónleikaraðar-
innar ,,Með blik í auga" þetta árið 
sem gengið hefur fyrir fullu húsi á 
Ljósanótt í Reykjanesbæ undanfar-
in 6 ár. Sálartónlistin er allstaðar; 
í diskó, blús og rokki. Það verður 
því stuð, tregi og urrandi ástarjátn-
ingar í boði tónlistarmanna eins og 
Stevie Wonder, Arethu Franklin, 
Otis Redding og Van Morrison, svo 
fáeinir séu nefndir. Einvalalið söngv-

ara og hljóðfæraleikara tekur þátt 
í sýningunni og eru söngvarar í ár 
þau Jóhanna Guðrún, Stefanía Svav-
ars, Jón Jónsson, Eyþór Ingi og Helgi 
Björns. Hljómsveitarstjóri er Arnór 
B. Vilbergsson og kynnir er að venju 
ólíkindatólið Kristján Jóhannsson 
sem farið hefur á kostum hingað til. 
Sýningar fara fram í Andrews leik-
húsinu á Ásbrú og er frumsýning 30. 
ágúst kl.20:00. Tvær sýningar verða 
sunnudaginn 3. september kl. 16:00 
og 20:00.

með sOUL í auga

ein af stóru bæjarhátíð-
um landsins er Ljósanótt í 
Reykjanesbæ. Í ár verður 

Ljósanótt haldin dagana 30.ágúst til 
3.september n.k. Eins og alltaf er boð-
ið uppá glæilega og fjölbreytta dagskrá 
þessa daga,auk þess að verslanir og 
fyrirtæki taka virkan þátt í hátíða-
höldunum. Sýningar eru um allan bæ. 
Allt hefst þetta við Myllubakkaskóla 
með setningu Ljósanætur kl 10:30 
miðvikudaginn 30.ágúst. Þar mæta 
um 2500 nemendur grunnskólanna 
og elstu árgangar leikskólanna.

Nokkrir liðir skipa fastan sess á 
hátíðinni. Kjötsúpa í boði Skólamatar, 
Árgangaganga,bryggjuball,Dansleik-
ur á Nesvöllum, Tónleikar, í Andrews 
Theatre Ásbrú, Með soul í auga, flug-
eldasýning auk fjölmargra annarra dag-
skrárlið,sem vert er að kynna sér. Ljósa-
nótt hefur laðað að sér mikinn fjölda 
gesta síðustu árin og það verður örugg-
lega engin undantekning á því í ár.

Fyrir fjórumn mánuðum opn-
aði Sigríður Pálína Arnardóttir 
fimmta apótekið í Reykajnes-

bæ.Í spjalli við Reykjanes sagði hún 
móttökurnar hafi verið mjög góðar.
Hún sagði að markaðurinn þyldi al-
veg þennan fjölda apóteka. Það væri 
mikil íbúafjölgun á Suðurnesjum. 
Reykjanesapótekið leggur áherslun á 
umhverfisvæna þáttinn og er grænt 
apótek. Með lyfjagáttinni hefur fólk 
frjálsval um það í hvaða apóteki er 

verslað. Reykjanesapótekið getur af-
greitt öll lyf frá læknum.

Opnunartíminn er virka daga frá 
09:00-20.00 og um helgar frá 12:00 
-19:00. Við erum að koma til móts 
við fólk vegna læknavaktarinnar með 
þessum langa opnunartíma.

Við bjóðum upp á blóðþrýstings-
og sykurmælingar auk lyfjaráðgjafar.

Að lokum sagðist Sigríður Pálína 
var bjarsýn á framtíð Reykjanessapó-
teks.

Sigurjón bakari Héðinsson hef-
ur opnað glæsilegt kaffihús í 
Hólmgarði. Sigurjón segist hafa 

staðið bakaravaktina í 29 ár. Næsta ár 
verður haldin heljarmikil veisla fyrir 
bæjarbúa en þá fagna ég 30 ára afmæli 
bakarísins og sjálfur verð ég 60 ára.

Móttökur nýja kaffihússins hafa 
farið fram, úr björtustu vonum. Það 
hefur verið óhemju gott að gera.Margir 
Keflvíkinga segja þetta hverfiskaffihús 
lífga upp á hverfið.Eldri borgara koma 
til okkar eftir púttið. Krakkar úr Fjöl-
braut mæta. Það kemur svo mikið af 
ferðamönnum til okkar sérstaklega 

á morgnana. Við erum með súpu og 
brauð í hádeginu,sem fólk getur borð-
að á staðnum eða tekið með sér heim.
Og auðvitað margir svo til að kaupa 
brauð og kökur úr bakaríinu til að 
taka með sér heim.

Hjá okkur eru núna 15 í vinnu.
Framundan er að opna lítinn sal, 

þar sem litlir hópar geta komið saman.
Einnig ætla ég að bjóða upp á þjón-
ustu á staðnum til að fólk geti haldið 
barnaafmæli.

Að lokum sagði Sigurjón að á 
Ljósanótt yrðu í alls konar tilboð í 
gangi.

Bjartsýn á framtíðina

kaffihús Sigurjóns vinsælt

ljósanótt 30.ágúst til 3.september 
2017

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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á fundi bæjarráðs Voga var 
rætt um  Samgönguáætl-
un 2018 - 2021: Áhersl-

ur Sveitarfélagsins Voga. Halldór 
Karl Hermannsson, hafnarstjóri 
Reykjaneshafna, mætir á fundinn 
undir þessum lið og kynnir upp-
byggingaráform Helguvíkurhafnar 
og mikilvægi þess að sveitarfélögin 

á Suðurnesjum styðji við þau áform. 
Afgreiðsla bæjarráðs: Lagt fram. 
Bæjarráð er sammála um mikilvægi 
uppbyggingar Helguvíkurhafnar sem 
farmflutningahafnar landshlutans og 
hvetur fjárveitingarvaldið til að veita 
uppbyggingaráformum hafnarinnar 
brautargengi í Samgönguáætlun 2018 
- 2021

loksins er hún 
komin! Fyrst 
lagði Paula 

Hawkins heiminn að 
fótum sér með Kon-
unni í lestinni en nú er 
það Drekkingarhylur. 
Síðustu dagana fyrir 
dauða sinn hringdi Nel 
Abbott margoft í Jules 
systur sína, en hún 
hundsaði hróp hennar 
á hjálp – og Nel drekkti 
sér. Jules hafði heitið 
sjálfri sér því að snúa 
aldrei aftur til smábæj-
arins Beckford, en á nú 
engra kosta völ. Jules 
óttast minningarnar,-
húsið sem þær systur 
ólust upp í, öll and-
litin úr fortíðinni. En 
mest af öllu óttast 
hún hylinn í ánnisem 
rennur í gegnum bæ-
inn.Fyrr um sum-
arið drukknaði ung 
stúlka í honum. Og 
Jules veit að Nel hefði 
aldrei stokkið sjálf út 
í hann.Paula Hawk-
ins sigraði heims-
byggðina með fyrstu spennusögu 
sinni, Konunni í lestinni. Hér snýr 
hún aftur með magnaðan sálfræði-

trylli um tvær systur og smábæ sem 
er fullur af myrkum leyndarmálum. 
Ingunn Snædal þýddi. Arndís Lilja 

G u ð m u n d s d ó t t -
ir hannaði kápu og 
Aðalsteinn Svanur 
Sigfússon braut um-
.„Drekkingarhylur 
er jafn spennandi og 
taugatrekkjandi og 
Konan í lestinni en 
ber vott um þroskaðri 
höfund og sagan 
mun ýta aðdáendum 
Hawkins aftur fram 
að brúninni.“ – Star 
Tr i b u n e „ D r e k k -
ingarhylur er algjör-
lega á pari við Kon-
una í lestinni.“ – New 
St ate s man „ S af ar í k 
spennusaga ... Stingið 
ykkur til sunds. Verð-
launin eru magnaður 
endir. Frábær glæpa-
saga á ströndina en þið 
hugsið ykkur kannski 
tvisvar um áður en þið 
dýfið tánni í hið dimma, 
kalda vatn.“– USA 
Today***** Sunday Ex-
press„Æsispennandi ... 
launráðin birtast stig 
af stigi í margbrotinni 
sögu þar sem óvæntar 
afhjúpanir opinberast á 

lokasíðunum.“– The Wall Street Jo-
urnal

Bæjarráð Reykjanesbæjar  sam-
þykkir að úthluta Pílufélaginu 
til afnota aðstöðu að Keilis-

braut 755 og fjárstuðning að fjárhæð 
kr. 500.000.

kæru foreldrar, Ljósanótt, 
menningar- og fjölskylduhátíð 
Reykjanesbæjar, er að ganga í 

garð og stendur fram á sunnudag. Lögð 
hefur verið áhersla á að hátíðin sé fyrir 
alla fjölskylduna, þar sem börnin okkar 
skipa stóran sess. Mikil tilhlökkun er hjá 
börnunum okkar við setningu hátíðar-
innar þar sem grunnskólabörn og börn 
úr elstu deild leikskólanna koma saman 
og setja hátíðina. Dagskráin er fyrir alla 
aldurshópa og ánægjulegt hefur verið 
að sjá fjölskyldur skemmta sér saman. 
Við foreldrar berum ábyrgð á börnun-
um okkar, allt til 18 ár aldurs þeirra. Við 
njótum samverustunda með börnunum 
okkar, fylgjumst með þroska þeirra og 
erum leiðbeinendur þeirra á þessum 
árum. Í bernsku hafa foreldrar mikil áhrif 
á líf barnsins en með hækkandi aldri fer 
jafningjahópurinn að skipa stærri sess 
í lífi þeirra. Áður en að unglingsárum 
kemur er mikilvægt að foreldrar eigi gott 
samband við börn sín. Þar skiptir máli að 
foreldrar veiti börnunum sínum tilfinn-
ingalegan stuðning, gott eftirlit og eyði 
tíma með þeim. Rannsóknir hafa sýnt að 
börn sem eru alla jafna undir eftirliti for-
eldra sinna, fá mikinn stuðning frá þeim 
og verja með þeim tíma, eru ólíklegri en 
önnur börn til að eignast vini sem hafa 
neikvæð áhrif á líf þeirra. Þau eru einnig 

l í k l e g r i 
en önnur börn til að standast hóp-
þrýsting frá jafnöldrum. Foreldrar geta 
haft mikil áhrif á unglingsár barna sinna 
og mikilvægt að vera þeim góðar fyrir-
myndir. Þann fyrsta 1. september breyt-
ist útivistartími barna, en þá mega börn 
12 ára og yngri ekki vera lengur úti en til 
kl. 20:00 nema í fylgd með fullorðnum. 
Börn á aldrinum 13 – 16 ára skulu ekki 
vera ein á almannafæri eftir kl. 22:00. 
Við viljum biðla til allra foreldra að 
standa saman, verja tíma með börnun-
um sínum, virða útivistarreglur og gera 
hátíðina ánægjulega fyrir börnin okkar, 
frá upphafi til enda. Gleðilega ljósanótt.
Þórdís Elín Kristinsdóttir, félagsráðgjafi 
í barnavernd Hafþór Barði Birgisson, 
íþrótta- og tómstundafulltrúi Anna 
Hulda Einarsdóttir og Anna Sigríður Jó-
hannesdóttir, verkefnastjórar FFGÍR

pílufélagið fær 
húsnæði og fjárstuðning

mikilvægi 
uppbyggingar                

drekkingarhylur

Ljósanótt er hátíð fyrir 
alla fjölskylduna 

Vogar sækja ekki um aðild

á fundi bæjarráðs Voga 
16.ágúst s.l. var tekið fyrir 
erindi Samtaka sjávarútvegs-

sveitarfélaga, boð til sveitarfélaga þar 
sem stundað er fiskeldi að sækja um 
aðild að samtökunum. Afgreiðsla bæj-

arráðs: Lagt fram. Bæjarráð þakkar 
boðið, en sveitarfélagið hyggst ekki 
sækja um aðild að Samtökum sjávar-
útvegssveitarfélaga að svo stöddu.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



Þurrkbox

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr44.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

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

Tilboð
89.990 Í þakrennur

Hitavír

Haltu rennunum 
hreinum í vetur.

Tilboð
3 fyrir 2

Tilboð
kr. / m1.450

í ferðavagnin 
fyrir veturinn
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Þorsteinn Jóhannsson fæddist 
27. júlí 1963. Hann lést árið 
2014.Þorsteinn bjó alla sína 

ævi í Garðinum. Hann nam logsuðu 
í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og fór 
snemma að vinna. Hann vann ýmis 
störf, s.s. í Vélsmiðju Einvarðs og 
Guðmundar, seinna við uppbyggingu 
Flugstöðvar LE og svo sem verkstjóri 
í hlaðdeild í mörg ár. Einnig vann 
hann hjá Nesprýði við verkstæði og 
síðustu fimm ár ævinnar vann hann 
við og rak fyrirtækið Dúddana í 
Garði með fjölskyldu sinni. Þorsteinn 
var markvörður hjá Knattspyrnufé-
laginu Víði og seinna í stjórn Víðis. 
Sextán ára gekk Þorsteinn í Björg-
unarsveitina Ægi í Garði. Hann var 
gjaldkeri hjá Ægi í fjölda ára.Í minn-
ingargreinum má m.a. lesa: „Störf 
þín fyrir Knattspyrnufélagið Víði og 
Björgunarsveitina Ægi tala sínu eig-
in máli. Þú gafst þig alltaf að fullu 
í þau verkefni sem þú tókst að þér 
og leystir með stakri prýði, hvort 
heldur sem var í leik eða starfi.Litla 
samfélagið í Garði hefur misst einn 
af sínum betri sonum, dreng sem 
lét sér annt um samfélag sitt og var 
alltaf til í að leggja sitt af mörkum 
til að bæta það“„Steini var mikill 
handleiks- og þúsundþjalasmiður. 
Má þar nefna fallega heimilið þeirra, 
garðinn sem fékk verðlaun, glæsi-
lega sælureitinn þeirra á Laugavatni 
og lengi má upp telja. Ófá eru falleg 
og vel unnin handtök sem liggja eftir 
hann. Allt lék í höndum hans.Mikill 
er missir samfélagsins í Garðinum 
þar sem störf hans voru mörg á ýms-
um sviðum en þar vann hann meðal 

annars fyrir Knattspyrnufélagið Víði, 
Björgunarsveitina Ægi og var hann 
einn af aðalskipuleggjendum hins 
merka þorrablóts sem er haldið ár-
lega í bæjarfélaginu.Ofarlega í huga 
okkar er hversu hjálpsamur hann 
var. Alltaf var hann reiðubúinn til að 
aðstoða ef á þurfti að halda og aldrei 
var það spurning um það hvort hann 
gæti það heldur hvenær“.„Varði hann 
mark Víðis upp alla yngri flokka fé-
lagsins og spilaði oft upp fyrir sig 
eins og það var kallað þegar yngri 
leikmaður spilaði með sér eldri leik-
mönnum. Steini var þekktur á seinni 
árum fyrir að standa að brennunni 
við Víðisvöllinn á gamlársdag en 
færri vita að Steini byrjaði ungur að 
safna í brennu, ekki byrjaður í skóla, 
og það var áhugamál sem hann varð 
aldrei leiður á“. 

Bæjarráð Grindavíkur þakk-
ar Vegagerðinni greinargóða 
skýrslu á öryggisúttekt sem 

unnin var á Grindavíkurvegi í vor. 
Vegagerðin hefur forgangsraðað til-
lögunum sem er ætlað að bæta um-
hverfi vegarins og gera hættuminni þar 
sem slys vegna útafaksturs eru tíðust. 

Bæjarráði er ljóst að Vegagerðin hef-
ur reynt eftir fremsta megni að vinna 
með það takmarkaða fjármagn sem til 
er í öryggisaðgerðir og viðhald vega og 
telur bæjarráð að auka þurfi það fjár-
magn verulega. Bæjaráð ítrekar brýna 
nauðsyn þess að ráðast í framkvæmd-
ir sem fyrst á veginum til að lagfæra 

slitlag, vegaxlir og fjö lga útskotum. 
Bæjarstjórn Grindavíkur, bæjarstjóri 
og samráðshópur munu halda áfram 
að þrýsta á stjórnvöld og fjárveitinga-
valdið að koma veginum á samgöngu-
áætlun. Hann er bæði fjölfarinn og 
hættulegur og mikilvægt að aðgreina 
akstursstefnur sem fyrst

reykjanesbær færir Tjarnarseli 
söguskilti á 50 ára afmæli-
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar, 

Kjartan Már Kjartan sson afhjúpaði 
síðasta föstudag, ásamt nokkrum af 
elstu leikskólabörnum Tjarnarsels, 
nýtt söguskilti við Stein og Sleggju. 
Söguskiltið er gjöf til leikskólans á 50 
ára afmæli, en hugmynd að skiltinu og 
útsýnispallinum milli steintröllanna 
kemur einmitt frá leikskólanum. Þá 
sögu má lesa á skiltinu bæði á íslensku 
og ensku. Bæjarbúar eru hvattir til að 
taka sér ferð á hendur um Strandleið í 
dag eða næstu daga til að kíkja á nýja 
skiltið. Það er fallega myndskreytt 
með teikningum barnanna.Eftir af-
hjúpun sagði Árdís Jónsdóttir leik-
skólastjóri á Tjarnarseli nokkur orð 
um lýðræðisstarfið í leikskólanum, 
en skiltið er afsprengi þess starfs. Þá 
voru sungin nokkur lög, m.a. afmæl-
issöngurinn með ferföldu húrrahrópi 
í lokin. Hann lengi lifi....Söguskiltið 
við Stein og Sleggju er fyrsta skiltið 
sem sett er upp við Strandleið á ís-
lensku og ensku,utan fuglaskilta, 
en þeim mun fjölga á næstu vikum. 
Ferðamönnum hefur fjölgað mikið í 

bænum og sýna þeir skiltunum tölu-
verðan áhuga. Þau sem þýdd hafa 
verið og endurunnin fjalla um sögu 
bæjarins, sögu þjóðar og landafræði.
Um leikskólann Tjarnarsel segir á vef 
leikskólans: „Tjarnarsel er elsti leik-
skóli Reykjanesbæjar og tók til starfa 
18. ágúst 1967. Hann er staðsettur í 
hjarta bæjarins steinsnar frá Ráðhúsi 
Reykjanesbæjar og skrúðgarðinum.
Árið 1954 réðust kvenfélagskonur í 
Keflavík í að byggja dagheimili og fé-
lagsheimili sem þær nefndu Tjarnar-

lund. Var þetta fyrsta dagheimilið í 
Keflavík.Árið 1967 afhentu kvenfé-
lagskonur Keflavíkurbæ lóð til eignar 
undir annan leikskóla sem nefndur 
var Tjarnarsel og hófst starfsemin þar 
1967. Bærinn keypti síðan Tjarnar-
lund af kvenfélaginu árið 1983 undir 
rekstur leikskóla. Fram til ársins 2000 
fór starfsemin fram í tveimur húsum. 
Árið 1999 var ráðist í að byggja tengi-
byggingu á milli húsanna, í dag fer 
öll starfsemi fram undir sama þaki.“ 
(Heimasíða Reykjanesbæjar)

merkir 
Suðurnejamenn

Færir tjarnarseli 
söguskilti á 50 ára afmæli

Nauðsynlegt að ráðast í framkvæmdir

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



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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oddný Steina Valsdóttir, formaður 
Landssamtaka sauðfjárbænda, 
sendi öllum alþingismönnum 

bréf í dag þar sem vakin er athygli á þeirri 
vá sem steðjar að íslenskri sauðfjárrækt 
vegna fyrirhugaðrar afurðaverðlækkunar 
í haust sem rekja má til ýmissa samverk-
andi utanaðkomandi þátta.Í bréfinu vísar 
formaðurinn til minnisblaðs sem unnið 
var fyrir samtökin af Ráðgjafaþjónustu 
landbúnaðarins (RML) og byggir á skýr-
sluhaldi og reikningum fjölda sauðfjár-
búa. Úr þeim má lesa að afkoma eftir 
hverja kind var í fyrra jákvæð fyrir af-
skriftir, fjármagnsliði og skatta um 1.180 
kr. en verður neikvæð um 3.250 kr. í ár 
ef boðuð 35% afurðaverðslækkun hausts-
ins gengur eftir.Samanlagt heildartap 
íslenskra sauðfjárbænda vegna yfirvof-
andi lækkunar gæti orðið allt að 1.859 

milljónir kr. Úr því sem komið er eigi 
bændur almennt ekki annan möguleika 
en að mæta þessari lækkun með öðru 
en að skerða eigin laun, enda þegar búið 
að leggja út nánast allan kostnað vegna 
lambakjöts framleiðslu haustsins.Að 
jafnaði geti sauðfjárbændur því búist við 
a.m.k. 56% launalækkun. Hún verði þó 
í raun enn meiri þegar búið sé að taka 
tillit til afskrifta, fjármagnsliða og skatta. 
Afleiðingarnar geti orðið fjöldagjaldþrot 
til sveita með tilheyrandi byggðaröskun.
Fram kemur í bréfi formannsins bænd-
ur hafi ítrekað bent á alvarleika þessarar 
stöðu en margra mánaða viðræður við 
stjórnvöld um bráðaaðgerðir hafi hins 
vegar litlu skilað. Landssamtök sauðfjár-
bænda telji wþví einsýnt að bændur og 
Alþingi taki höndum saman og bregðist 
við þessum bráðavanda án tafar.

Fjöldi flugvéla í gegnum íslenska 
úthafsflugstjórnarsvæðið á ein-
um mánuði fór í fyrsta skipti yfir 

20.000 vélar nú í júlí, en samtals flugu 
20.265 vélar um svæðið. Áætla má að 
um fimm milljónir farþega hafi ferðast 
með þessum flugvélum. Tuttuguþús-
undasta flugvélin var Air Canada, flug-
númer 845, sem flýgur milli Frankfurt 
og Calgary. Flugi sem fer um íslenska 
flugstjórnarsvæðið er stjórnað úr flug-
stjórnarmiðstöð Isavia í Reykjavík og 
sendu flugumferðarstjórar þaðan kveðju 
til flugfélagsins þar sem tilkynnt var um 

þessa tölfræði. Kveðjunni var komið 
til áhafnar vélarinnar og var henni vel 
tekið.  Umferð hefur aukist í Flugstjórn 
alla mánuði sem liðnir eru af árinu, bæði 
hvað varðar fjölda flugvéla og floginna 
kílómetra. Ríflega þriðjungur umferðar 
um íslenska svæðið er til og frá Íslandi. 
Önnur umferð er yfirflug milli Evrópu 
og Ameríku annars vegar og Ameríku og 
Asíu hins vegar. Flugið milli Ameríku og 
Asíu hefur aukist síðustu árin en oft er 
stysta leiðin á milli álfanna yfir norður-
pólinn og þannig í gegnumíslenska flug-
stjórnarsvæðið.

öll sveitarfélögin, eigendur SS 
hafa nú tekið til afgreiðslu 
tillögu stjórnar SS um að 

hefja flokkun úrgangs við heimili. 
Öll sveitarfélögin hafa samþykkt til-
löguna án athugasemda nema bæj-
arráð Voga, sem leggur jafnframt til 
að í útboðsgögnum verði gert ráð 

fyrir þeim möguleika að gera ráð fyrir 
þriggja tunnu kerfi eða eftir atvikum 
grenndargám fyrir plastúrgang í stað 
þriðju tunnunnar og frá bæjarráði 
Sandgerðis komu nokkrar spurningar 
frá umhverfisráði bæjarins. Fram-
kvæmdastjóra falið að fylgja fram-
gangi málsins eftir.

iðnaður hefur átt 
stóran þátt í núverandi 
efnahagsuppsveiflu
iðnaður er mjög umfangsmikill í 

íslensku efnahagslífi. Greinin er 
fjölþætt og snertir nær alla þætti 

hagkerfisins. Hefur greinin átt stóran 
þátt í núverandi efnahagsuppsveiflu 
og skapað nær eitt af hverjum fjórum 
störfum sem myndast hafa í hagkerf-
inu frá því að það byrjaði að taka við 
sér 2010. Greinin hefur þannig átt 
stóran þátt í því að ná niður atvinnu-
leysinu sem var eitt helsta mein ís-
lensks hagkerfis eftir efnahagsáfallið 
2008. Hefur greinin skilað um þriðj-
ungi hagvaxtarins á þessum tíma.

 iðnaður skapar 29% lands-
framleiðslunnarÍslenskur 
iðnaður er umfangsmikill í íslensku 
efnahagslífi. Innan iðnaðar er fjöl-
breytt flóra af fyrirtækjum sem eru 
samofin öllum sviðum efnahagslífs-
ins. Iðnaðarstarfsemi hér á landi er 

því afar mikilvægur þáttur í gangverki 
hagkerfisins sem skapar margvísleg 
störf. Skapaði greinin ríflega 29% 
landsframleiðslunnar með beinum 
hætti á árinu 2016 eða 705 ma.kr. 
Ef með er tekinn óbeint framlag 
greinarinnar til verðmætasköpunar 
hagkerfisins er umfang hennar um-
talsvert meira. 

einn af hverjum fimm í iðnaði 
Iðnaður er umfangsmikill á íslensk-
um vinnumarkaði. Ríflega 38 þúsund 
launþegar voru í iðnaði á síðastliðnu 
ári. Eru störfin fjölbreytileg á sviði 
framleiðsluiðnaðar, byggingarstarf-
semi og mannvirkjagerðar og tækni- 
og hugverkaiðnaðar. Í fyrra voru 
21% launþega hér á landi í iðnaði eða 
ríflega einn af hverjum fimm. Nánar 
má lesa um þátt greinarinnar í vinnu-
markaði hér.

iðnaður skapar 36%  
gjaldeyristekna
Gjaldeyristekjur fyrirtækja í iðnaði 
námu í fyrra 422 mö.kr. eða 36% af 
heildargjaldeyristekjum þjóðarbúsins 
af útflutningi vöru og þjónustu árið 
2016. Tekjurnar eru af fjölþættri starf-
semi iðnaðar á sviði framleiðslu-, hug-
verka- og byggingariðnaðar.

velta í iðnaði 1.357 milljarðar 
króna á síðasta ári
Velta í iðnaði nam 1.357 mö.kr. á síð-
asta ári. Um er að ræða um 33% af allri 
virðisaukaskattskyldri veltu fyrirtækja 
í landinu. Undirstrikar það hlutfall 
mikið umfang iðnaðar í hagkerfinu. 
Er hlutfalliðsvipað og það hefur mælst 
að meðaltali í þessari efnahagsupp-
sveiflu.

Ingólfur Bender, hagfræðingur 

Fréttatilkynning frá 
landssamtökum 
sauðfjárbænda

öll vilja flokka

metFjöldi 
FluGvÉla Í júlÍ



Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.



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


