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Páll borgarstjóri

Flott sýning

14. tölublað, 6. árgangur

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• 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

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027
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Húkkaðu í Happafeng á næsta sölustað.

Nemendum hefur fjölgað úr 1500
í 2500 við setningu Ljósanætur

F

öst hefð er fyrir því að setja Ljósanótt fimmtudagsm,orgun við
Myllubakkaskóla í Reykjanes-

bæ. Nú er hátíðin haldin í 18.sinn. Í
fyrsta skipti voru 1500 nemendur við
setninguna en í ár eru nemendurnir

Alúð s virðing s trAust
Áratuga
reynsla

2500 sem vooru viðstaddir setninguna.
Ánægjuleg þróun.

áreiðanlegur hitagjafi

sverrir

Kristín

Upplýsingar
um kostnað
má finna á
utforin.is
utforin.is / S: 581 3300 & 896 8242 / Auðbrekku 1, Kópavogi

Mest seldu ofnar
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Draghálsi 14 - 16 · Sími 4 12 12 00 · www.isleifur.is
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Hvernig miðar framkvæmdum

R

eykjanes spurði Magnús
Stefánsson,bæjarstjóra, hver
staðan væri á framkvæmdum umhverfis við Útaskálakirkju og
hvernig staðan væri á innanhúsframkvæmdum Útskálahússins. Gert er
ráð fyrir fjármagni til þessara mála á
fjárhagsáætlun 2017.
1. Hvenær hefjast framkvæmdir við
að bæta umhverfið við Útskálakirkju ?
„ Þessar framkvæmdir hófust á síðasta ári,
þegar steyptir sökklar voru fjarlægðir af
svæðinu.  Ný hönnun svæðisins er nánast
tilbúin og var m.a. kynnt á Útskáladegi

í vor.  Áformað er að halda áfram
framkvæmdum nú á síðari hluta þessa
árs.  Umhverfisverkefnið á Útskálum mun
væntanlega halda áfram á næsta ári þar
sem ekki hefur verið gert ráð fyrir að ljúka
framkvæmdinni að fullu á þessu ári“.
2. Hvenær hefjast framkvæmdir
innanhúss í Útskálahúsinu ?
„ Í fjárhagsáætlun ársins er fjárheimild til
þess að vinna að frágangi innanhúss í
húsinu.  Áformað hefur verið að fara í það
verkefni, en eins og verkefnastaðan er hjá
verktökum um þessar mundir er líklegt
að verkefnið vinnist eitthvað síðar en
áformað var“.

Plastlaus september Fallegasti garðurinn í Garði

N

ú er hafið árverkniátak á landsvísu um að takmarka plastnotkun í september. Átakinu er
ætlað að verkja fólk til umhugsunar um
ofgnótt og skaðsemi plasts í umhverfinu
og benda á leiðir til að draga úr notkun á
einnota plasti. Sveitarfélaginu barst fyrir

nokkru hvatning frá íbúa um að taka þátt
í þessu verkefni. Bæjarráð mun fjalla um
málið á fundi sínum í næstu viku, en ég
vil hins vegar nota tækifærið og hvetja
alla til að gefa þessu verðuga árverkniverkefni gaum.(Ásgeir Bæjarstjóri í Vogum skrifar í pisltli sínum Vogahraðferð)

U

mhverfisnefnd Garðs hefur
valið fallegasta garð sveitarfélagsins 2017.
Fyrir valinu varð garðurinn að
Lyngbraut 1. Um er að ræða sérlega
snyrtilegan og vel hirtan garð þar sem
gróðurinn er samansettur af trjám og
runnum sem er afar vel snyrtur.
Eigendur eru Anna Marý Pétursdóttir og Guðmundur Jens Knútsson.
(Heimasíða Garðs)

Engin ástæða að breyta þegar allt
gengur vel

S

ameiningarhugmyndir bæjaryfirvalda í Garði og Sandgerði eru nú á fullri ferð. Oft
hafa menn rætt sameiningarmál
hér á Suðurnesjum en aldrei hefur
verið vilji til sameiningar í Garði
og Sandgerði. Nú skal enn reynt og
nú skal kjósa um sameiningu Garðs
og Sandgerðis í nóvember. Önnur
sveitarfélög hafa einnig verið í sameiningarskoðun. Má þar nefna sveiatrfélögin í Árnessýslu. Þau komust
að þeirri niðurstöðu að ekki væri
ástæða til að stefna á sameiningu.
Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri
í Hveragerði segir ekki ástæða til
breytinga þegar allt gengur vel. Mikil uppbygging sé hjá sveitarfélögunum og fjárhagssatðan nú mun netri
en áður.
Hér á Suðurnesjum er mikil
uppbygging,íbúafjölgun mikil, fjárhagsstaðan hefur batnað mjög og

framtíðin virðist björt. Þrátt fyrir
þetta komast bæjarstjórnir Garðs
og Sandgerðis að allt annarri niðurstöðu en sveitarfélögin í Árnessýslu.
Framundan er að bæjarstjórn-

ir Garðs og Sandgerðis kynni sína
niðurstöðu fyrir íbúunum. En það
eru íbúarnir sjálfir sem ákvarða
hvort þeir vilji sameinast í nóvember næst komandi.

Kosið verði 11.nóvember 2017 um
sameiningu Garðs ogSandgerðis

Páll borgarstjóri? S

F

ram undan er leiðtogakjör
hjá Sjálfstæðismönnum í
Reykjavík. Gengi Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn hefur verið
mjög dapurt síðustu árin og virðist
lítil breyting á samkvæmt skoðanakönnunum. Margir Sjálfstæðismenn leita því lsem mest þeir geta
að leiðtoga sem gæti aflað atkvæða.

Hópur hefur leitað til Páls Magnússonar þingmanns og oddvita Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi
aðm tala leiðtogahlutverkið að sér.
Ekki liggur fyrir hvernig Páll bregst
við. Kannski að Páll Magnússon
verði næsti borgarstjóri í Reykjavík.
Þá kæmi góður dagur í borginni.

Næsta blað Reykjanes kemur næst
út fimmtudaginn 21.september 2017
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amstarfsnefnd hefur skilað
áliti sínu til bæjarstjórnanna
með skilabréfi og greinargerð um störf nefndarinnar dags.
17. ágúst 2017. Greinargerðinni
fylgja eftirtalin gögn: Skýrsla KPMG
sem unnin var að beiðni samstarfsnefndar; Sameining sveitarfélaga,

sviðsmyndir um mögulega framtíðarskipan sveitarfélaganna. Tillaga
um atkvæðaseðil vegna atkvæðagreiðslu íbúanna um tillögu um
sameiningu sveitarfélaganna. Tillaga að auglýsingu í Lögbirtingarblaði og fjölmiðlum um atkvæðagreiðsluna. Samstarfsnefndin kom

A4 með
lægsta
tilboðið

Skora á
Óbreytt
sveitarfélögin gjaldskrá
að lækka
álagningu

E

ftir ákvörðun fræðsluráðs
Reykjanesbæjar í vor var
farið í örútboð á námsgögnum. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp
á um 22 milljónir kr. Nokkur tilboð
bárust, gengið var til samninga við
A4 sem bauð 7.653.000 kr. Útboðið
hefur vakið athygli, töluvert verið
um fyrirspurnir frá öðrum sveitarfélögum.
Verkefnið hefur gengið vel þessa
fyrstu skóladaga.

F

yrir liggur að fasteignamat húsnæðis á Suðurnesjum hækkar
verulega. Að óbreyttri álagningaprósentu sveitarfélaganna koma því
fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis að hækka
verulega. Stjórn Félags eldri borgara
á Suðurnesjum skorar á bæjarstjórnir sveitarfélaganna á Suðurnesjum að
lækka álagningaprósentu á fasteignagjöldum hjá eldri borgurum svo ekki
komi til óeðlilegrar hækkunar á íbúðahúsnæði eldri borgara.

saman á fjórum bókuðum fundum
og hafa fundargerðir nefndarinnar
komið til umfjöllunar í bæjarráðum
sveitarfélaganna.
Samstarfsnefnd
leggur til að atkvæðagreiðsla meðal íbúa um tillögu um sameiningu
sveitarfélaganna fari fram laugardaginn 11. nóvember 2017.

F

ræðsluráð
Reykjanesbæjar leggur til að verð fyrir mat
hjá Skólamat verði óbreytt frá
fyrri gjaldskrá. Fræðsluráð mun óska
eftir niðurstöðum gæðakannanna hjá
Skólamat með reglubundnum hætti.
Helgi sviðsstjóri kynnti fjölskylduafslátt sem gildir frá og með hausti
2017. Afslátturinn gildir á milli allra
aldursstiga en hingað til hefur afslátturinn verið einskorðaður við daggæslu og leikskóla.
Tillaga fræðsluráðs er að gjaldskrá
fræðslusviðs haldist óbreytt að öðru
leyti.

styrkur - ending - gæði

hÁgÆða Danskar

BaðherBergisinnrÉttingar
Þitt er valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang
fyrir þá sem þess óska.

gott skipulag

Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta.
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað.
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

opið:

Mán. - fim. kl. 09 til 18
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

við hönnum og teiknum

Komdu með eða sendu okkur málin af
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu,
anddyrinu eða svefnherberginu - og
við hönnum, teiknum og gerum þér
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð
raftæki á vægu verði.
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Guðni og Jóhannes í
Keflavík og Grindavík

Þ

eir félagar Guðni Ágústsson og
Jóhannes Kristinsson verða með
flotta skemmtidagskrá í Stapanum í Reykkjanesbæ fimmtudaginn
14.september frá kl 20:00 til 22:00.

Einnig verða þeir með skemmtun
í Salthúsinu Grindavík laugardaginn
16.september kl 21:00.
Miðverð er kr.3500 ( Veittur verður
afsláttur til eldri borgara)

Sólheimar gefa Skólamat
lífrænt ræktað grænmeti

Í
AUGLÝSING
Um skipulag í Sveitarfélaginu Vogum.
Tillögur að breytingu á deiliskipulagi
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 30. ágúst 2017
að auglýsa eftirfarandi tillögur að breytingu á deiliskipulagi, skv.
1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

síðustu viku mættu fulltrúar frá
Sólheimum til að gefa Skólamat
lífrænt ræktað grænmeti. Fulltrúar frá Skólamat tóku við grænmetinu
og þökkuðu vel fyrir þetta góða framtak Sólheima.
Á Sólheimum búa og starfa rúmlega 100 manns. Það er gaman að
heimsækja þennan stað og kynnast
starfinu þar. Þar er lögð áhersla á lífrænt vottað hráefni.
Upphaf lífrænnar ræktunar á

Norðurlöndum er á Sólheimum.
Á Sólheimum er lífrænt vottuð
garðyrkjustöð, skógræktarstöð, trjásafn og vottuð eggjaframleiðsla.
Bakarí og matvinnsla Sólheima
eru með lífræna vottun, auk þess sem
kaffihúsið Græna kannan hefur aðeins á boðstólnum veitingar úr lífrænt
vottuðu hráefni.
Á staðnum er verslunin og listhúsið Vala og einnig Græna kannan sem
er veitingastaður.
Fulltrúar Sólheima Sigurður Óskar

Sigurðsson,verslunarstjóri og Sigurður Gíslason heimilismaður á Sólheimum sáu um að afhenda grænmetið.
Jón Axelsson sýndi þeim starfsemina
hjá Skólamat. Á hverjum virkum degi
er keyrðir út 7250 matarskammtar til
25 aðila.
Jón Axelsson sagði það gott að fá
þessa sendingu frá Sólheimum. Það
er gott að geta kynnt lífræt ræktað
grænmeti fyrir skólakrökkunum sem
er fjölmennasti hópurinn sem borðar
holla matinn frá Skólamat.

Iðnaðarsvæði við Vogabraut.

Breytingin felst í eftirfarandi: Lóðirnar við Heiðarholt 2, 2a og 4
eru sameinaðar í eina lóð, Heiðarholt 2. Stærð sameinaðar lóðar
er 6.725 m2. Vegna sameiningar lóðanna eru gerðar breytingar á
bygginarreitum og verður einn byggingarreitur innan sameinaðar
lóðar. Stærð og lega byggingarreitsins er í samræmi við byggingarreiti aðliggjandi lóða til suðurs, sem og bindandi byggingarlína.
Sjálfsafgreiðslustöð eldsneytis sem gert var ráð fyrir á lóðinni fellur
út eftir breytinguna og er því ekki þörf fyrir einstefnu aðkomuleið
akandi umferðar inn á lóðina frá Vogabraut og fellur hún út.
Jarðvegsmön norðan Vogabrautar mun framlengjast um 50 m.
Gert er ráð fyrir húsgerð A innan sameinaðar lóðar og verður
nýtingarhlutfall það sama og fyrir húsgerð A eða 0,4.

Iðndalur.

Breytingin felst í eftirfarandi: Bætt er við aðkomuleið að baklóðum
á milli lóða við Iðndal 15 og 23. Heitisbreyting er gerð á lóðum við
Iðndal 5 og 5A sem verða Stapavegur 5 og 5A. Breyting er gerð á
lóðarmörkum við Stapaveg 5, 5A og 7. Lóð við Stapaveg 7 stækkar
til suðurs og minnka lóðir við Stapaveg 5 og 5A vegna þess. Lóð
við Stapaveg 7 stækkar úr 7.457 m² í 8.294 m². Lóð við Stapaveg 5
minnkar úr 1.075 m² í 813 m². Lóð við Stapaveg 5A minnkar úr 2.078
m² í 1.524 m². Vegna breyttra lóðarmarka breytast byggingareitir
og aðkoma akandi umferðar að lóðum við Stapaveg 5 og 5A.
Lóðarmörk og lóðarstærð við Iðndal 1 eru leiðrétt. Nýtingarhlutfall
lóða hækkar úr 0,4 í 0,5.
Tillögurnar eru settar fram á uppdrætti ásamt greinargerð og vísast
til þeirra um nánari upplýsingar.
Tillögurnar verða til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal
2, 190 Vogar frá og með með þriðjudeginum 5. september 2017
til og með þriðjudagsins 17. október 2017. Tillögurnar eru einnig
aðgengilegar á vef Sveitarfélagsins Voga, www.vogar.is/Skipulag/
Skipulag_i_kynningu/.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillögurnar. Skila skal skriflegum athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar eða á
netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en þriðjudaginn 17. október
2017.
Vogum, 5. september 2017
f.h. bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Fréttatilkynning frá húsnæðissamvinnufélagi Búmanna hsf.

A

ðalfundur
húsnæðissamvinnufélags Búmanna hsf.
var haldinn á Grand hótel s.l.
fimmtudag 15. júní að viðstöddu fjölmenni.
Í ávarpi formanns félagsins kom
m.a. fram að alger viðsnúningur hefur
orðið á stöðu félagsins. Í stað þess að
vera gjaldþrotafélag 2015 er það orðið
stórt félag á íslenskan mælikvarða.
Sala á búseturétti íbúða Búmanna
hefur gengið vel á öllum svæðum Búmanna enda eru engar eignir á lausu.
Þær eignir sem losna og fara í sölu
seljast jafnóðum. Allar íbúðir í Leigufélagi Búmanna eru komnar í útleigu
og við lok leigusamnings eru búseturéttirnir settir í sölu og þannig hafa
þegar nokkrar eignir verið færðar upp
í móðurfélagið. Af 22 íbúðum í Hveragerði, sem stjórnin ákvað að selja út úr
félaginu, hafa þegar 10 þeirra selst.
Ágóðinn af sölu þessara eigna og
búseturétta í eigu Búmanna styrkir

sjóðsstöðu félagsins verulega.
Í máli fulltrúa Íbúðalánasjóðs,
en stjórn Búmanna hefur átt frábært
samstarf með sjóðnum, kom fram
m.a. að mjög góður árangur hefur
náðst í allri úrvinnslu við að bjarga
félaginu frá gjaldþroti, og mun betri
en áætlanir gerðu ráð fyrir í upphafi.
Nefnt var sem dæmi um þennan góða
árangur, að gert var ráð fyrir frystingu
ákveðinna lánasafna í félaginu til
þriggja ára frá 2016 að telja. Frá 1.
júní s.l. eru engin lán til Búmanna í
frystingu hjá Íbúðalánasjóði og öll lán
í skilum. Samningur um fjárhagslega
endurskipulagningu félagsins gildir til
2021 en nú er vonast til þess að hægt
verði að losna undan samningnum og
aflétta öllum kvöðum vegna hans á árinu 2019.
Í ársreikningi Búmanna fyrir árið
2016 kemur fram að velta félagsins
nam 986 milljónum króna. Hagnaður ársins nam 1.206 milljónum króna

samanborðið við 271 milljón króna á
árinu 2015 og hækkar á milli ára um
935 milljónir króna. Heildareignir félagsins námu 15.369 milljónum króna
í árslok 2016 og hækka um 460 milljónir króna á milli ára. Eigið fé félagsins
nemur 2.585 milljónum króna í árslok
2016. Eiginfjárhlutfall í árslok 2016
nam 16.8% samanborðið við 9.2% í
upphafi árs. Langtímalán Búmanna
nema 11.910 milljónum króna í árslok 2016 og lækka um 1.518 milljónir
frá fyrra ári. Lækkunin skýrist af yfirfærslu skulda til leigufélags Búmanna
ehf. að fjárhæð 1.131 mílljóna króna
og eftirgjöf skulda að fjárhæð 561
milljón. Á árinu voru seldar fasteignir til leigufélags Búmanna ehf. Eignir
Leigufélags Búmanna ehf. námu 1.500
milljónir króna. í árslok 2016
Gunnar Kristinsson, formaður Búmanna hsf.

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI!

10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

CANNON HORNSÓFI
Stærð: 265X175cm
Verð: 219.000,ÚTSÖLUVERÐ: 175.200,-

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 260X167cm
Verð: 205.000,ÚTSÖLUVERÐ: 164.000,-

MAXWELL TUNGUSÓFI
Stærð: 290X173cm
Verð: 236.000,ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-

ORLANDO TUNGUSÓFI
Stærð: 272X165cm
Verð: 209.000,ÚTSÖLUVERÐ: 177.650,-

CALE STÓLL
Verð: 15.900,ÚTSÖLUVERÐ: 10.335,-

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 216X163cm - færanleg tunga
Verð: 169.900,ÚTSÖLUVERÐ: 127.425,-

ADRIANA STÆKKANLEGT BORÐ
Stærð: 180(240)X100cm
Verð: 169.000,ÚTSÖLUVERÐ: 118.300,-

HUGO STÓLL
Verð: 17.900,ÚTSÖLUVERÐ: 14.320,-

Opið
- fös: 10.00
Opiðmán
mán-fös:
10:00- 18.00
- 18.00
Opið
um
helgina:
Lau
10.00
- 16.00
Sun
13.0013.00
- 16.00
Opið um helgina: Lau 10.00
-16.00
- Sun
-16.00

TWIST STÓLL
Verð: 17.900,ÚTSÖLUVERÐ: 13.425,-

Ego
Dekor- -Bæjarlind
Bæjarlind 12
12
Ego
Dekor
www.egodekor.is
www.egodekor.is
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Viðurkenningar veittar í Sandgerði
V

eittar voru viðurkenningar
fyrir störf að menningarmálum og fyrir snyrtilegt
umhverfi á hátíðardagskrá Sandgerðisdaga sem haldinn var í Safnaðarheimilinu á miðvikudaginn.
Óskar Fannberg Jóhannsson
hlaut viðurkenningu fyrir störð að
menningarmálum. Þórður Þorkelsson og Vilborg Knútsdóttir fengu
viðurkenningu fyrir “verðlaunagarðinn 2017”, Gunnlaugur Sveinbjörnsson og Halldóra Guðrún
Jónsdóttir hlutu viðurkenningu fyrir snyrtilegt umhverfi húss og lóðar
og Páll Gíslason framkvæmdastjóri
Staftrés hlaut viðurkenningu fyrir snyrtilegt umhverfi fyrirtækis.
Á myndinni eru frá vinstri Ólafur
Þór Ólafsson forseti bæjarstjórnar, Fanney D. Halldórsdóttir sem
tók á móti verðlaunum fyrir snyrtilegt umhverfi fyrirtækis, Vilborg og
Þórður, Óskar Fannberg, Halldóra
og Gunnlaugur, og Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri.
Í rökstuðningi með viðurkenningunum kom eftirfarandi fram:

Viðurkenning fyrir störf að
menningarmálum:

Í samfélaginu okkar eru ótal aðilar sem eru vakandi og sofandi að
vinna að hagsmunum samfélagsins.
Þessir aðilar hafa ekki hátt og við

tökum ekki alltaf eftir þeirra góða
starfi. Þetta á við um bæði félög og
einstaklinga.
Eitt þeirra félaga sem vinnur mikið og gott samfélagsstarf er
Lionsklúbbur Sandgerðis. Auk þess
að styðja við bakið á ýmsum verkefnum og aðstoða einstakinga í
vanda hefur Lionsklúbburinn unnið
að verndun menningararfs í Sandgerðisbæ með endurbyggingu EfraSandgerðis og útgáfu Lionsblaðsins.
Einn lionsfélagsnna er Óskar
Fannberg Jóhannsson. Óskar er
fæddur 14.maí 1955. Óskar er
hæglátur húmoristi og hreykir
sér ekki hátt. En hann er fylginn
sér og úthaldsgóður. Óskar hefur
verið lífið og sálin í árlegri útgáfu
Lionsblaðsins. Aflað efnis, útvegað
auglýsingar, búið undir prentun og
verið með í dreifingu. Í Lionsblaðinu hefur verið leitast við að birta
árlega greinar um menn og mannlíf í sveitarfélaginu og áður en varði
hefur orðið til menningararfur sem
verður sífellt dýrmætari.
Atvinnu- ferða- og menningarráð hefur því ákveðið að veita
Óskari Fannberg Jóhannssyni viðurkenningu fyrir störf að menningarmálum í Sandgerðisbæ.
Verðlaunahöfum eru færðar
þakkir og hamingjuóskir. (Heimasíða
Sandgerðis)

Holtsgata 33
n Verðlaunagarður 2017
Garðurinn að Holtsgötu 33 ber
vott um afburða snyrtimennsku
og tilkomumikið útlit. Skrúðugt
plöntuval skapar áhugaverðan
fjölbreytileika og ásýnd. Garðurinn ber glögg merki alúðar og ræktunarhæfni. Garðurinn og lóðin er
skýrt dæmi um fjölþætta  möguleika
í ræktun og er ótvíræð hvatning til aukins margbreytileika í
ræktun í bæjarfélaginu.
Eigendur: Þórður Þorkelsson og
Vilborg Knútsdóttir

vandvirkni í alla staði sem setur sterkan
brag á laglega götumyndina.     

Víkurbraut 15 (Krókskot)
n Snyrtilegt umhverfi húss og lóðar
Víkurbraut 15 (Krókskot) var byggt
af Berent Magnússyni, bróður Árna í
Landakoti. Um er að ræða fallegt eldra
hús sem er sérlega vel við haldið og
snyrtilegt og er gott dæmi um hús frá
fyrri hluta 20. aldar. Húsinu hefur verið
breytt nokkuð frá upphafi en svipmóti
haldið vel til haga sem er virðingarvert.
Hús og lóð ber vott um fagmennsku og

Eigendur: Gunnlaugur Sveinbjörnsson
og Halldóra Guðrún Jónsdóttir
Strandgata 27 – Staftré ehf.
n Snyrtilegt umhverfi fyrirtækis
Við Strandgötu 27 stendur fyrirtækið Staftré. Um er að ræða vel
við haldið hús þar sem snyrtimennskan er alsráðandi. Lóðin er
látlaus og ber augljós merki góðrar
umhirðu. Þrátt fyrir umfangsmikla
starfsemi fyrirtækisins hefur hús
og lóð skýrt yfirbragð hirðusemi
sem gerir það að verkum að lítið
fer fyrir starfseminni í nánasta
umhverfi.
Framkvæmdastjóri: Páll Gíslason

Aflafréttir

Eins og Palli
var einn í heiminum

Þ

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.

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

www.silestone.com

að má segja að það
séu tvenn áramót ár
hvert. Hið fyrra er
hið klassíska áramót í lok
hver árs 31.desember. Og
hin áramótin eru 31.ágúst,
því að 1.september ár hver
þá hefst nefnilega nýtt
fiskveiði ár, og þegar þessi
pistll er skrifaður þá er nýtt
fiskveiði ár hafið. Það mun þýða að allur flotinn fer á fullt og stóru línubátarnir
munu flakka norður og austur um landið
til veiða og landa þar afla. Þetta þýðir
líka að vörubílstjórarni og þá sérstaklega hjá Jón og Margeir ehf í Grindavík
munu hafa nóg að gera við að flytja fisk
til Grindavíkur.
Reyndar byrjuðu bátarnir að nokkru
leyti að landa svona útá landi í águst.
Páll Jónsson GK var með 294 tonn í 3
og Jóhanna Gísladóttir GK 281 tonn í
3 báðir að landa á Djúpavogi. Kristín
GK var með 248 tonn í 3 á Sauðárkróki
og Djúpavogi. Sturla GK 243 tonn í 5 í
heimahöfn og Djúpavogi. Fjölnir GK
224 tonn í 4 og Sighvatur GK 222 tonn í 3
báðir á Sauðárkróki. Tómas Þorvaldsson
GK 159 tonn í 4, Hrafn GK 150 tonn í 4.
Minni bátarnir voru að kroppa upp
fiski, enn þó var enginn mokveiði hjá
þeim í ágúst. Gísli Súrsson GK með 169
tonn í 21, Óli á Stað GK 164 tonn í 25.
margir róðrar og meðalafli lítill. Auður
Vésteins SU 164 tonn í 21. Von GK 111
tonn í 20 og mest 10,3 tonn. Dúddi Gísla
GK var með 48 tonn í 11 og landaði hann
á Skagaströnd.
Dragnótabátarnir voru að fiska ágætlega í ágúst. Benni Sæm GK 77 tonn í 11,
Siggi Bjarna GK 76 tonn í 13. Sigurfari
GK 61 tonn í 11 og mest 21 tonn. Svanur
KE 43 tonn í 9. Reyndar er saga Svans
KE búinn hérna á Suðurnesjunum enn
hann var seldur til Blönduós og fékk báturinn þar nafnið Onni HU.
Annars er allt búið að vera vitlaust í
Keflavík útaf makrílbátunum sem þar
eru. Sumir bátanna hafa náð að landa
þrisvar sama daginn og einn báturinn
Fengur GK sem er einn af minnstu bátunum á þessum veiðum landaði í fjögur
skipti sama daginn, alls um 4,4 tonnum.

Bjössi á Andey GK hefur
fiskað ansi vel og náði að
verða aflahæstur makrílbátanna í ágúst með 213 tonn
í 30 róðrum og þar af 11,5
tonn í eini löndun. Ísak AK
var með 195 tonn í 30. Máni
II ÁR 107 tonní 12. Máni ÁR
100 tonn í 22. Hreggi AK 87
tonní 17. Íslandsbersi HU 69
tonní 16. Svala Dís KE 33 tonn í 9. Það
má geta þess að Máni II ÁR hefur mest
komið með 13,4 tonn í land af makríl í einni löndun og er þetta mesti afli
handfærabáts á makríl á landinu núna á
þessari vertíð.
Addi Afi GK 171 tonn í 21 og mest
7,8 tonn. Guðrún Petrína GK 121 tonn
í 26. Hlöddi VE 111 tonn í 19. Skalli
HU 89 tonní 16. Víxill II SH 58 tonn í
15. Eiður EA 57 tonn í 16. Signý HU
53 tonní 13. allt eru þetta bátar sem hafa
landað að mestu í Keflavík. Enn einhverjir hafa þó farið til Sandgerðis að
landa þar.
Fjóla GK var nú ansi nálægt því að
ná Andey GK enn báturinn var með 210
tonn í 33 róðrum. Siggi Bessa SF 183
tonn í 18. Bergur Vigfús GK 96 tonn í
19. Ragnar Alfreðs GK 90 tn í 18. Daðey
GK 85 tn í 19. Ingibjörg SH 81 tonní 18.
Borgar Sig AK 79 tonn í 17. Óli Gísla
GK 70 tonn í 17 og mest 11,7 tonn í einni
löndun af makríl.
Um 90% af makrílafla handfærabátanna núna á vertíðinni hefur verið landað í Keflavík. Þar á eftir koma hafnir
á Snæfellsnesinu. Rifi og Ólafsvík.
Hólmavík og Sandgerði.
Gaui braga skipstjóri á Grímsnesi
GK var alveg eins og Palli var einn í
heiminum því að hann var eini skipstjórinn á netabáti á landinu í ágúst sem
var að eltast við ufsann. Og má segja að
sá eltingarleikur hafi gengið nokkuð vel.
Því áhöfninni á Grímsnesi GK tókst að
afla alls 102 tonn í 11 róðrum í ágúst og
var ufsi af því 82 tonn. Þessi afli var að
mestu veiddur á svæðinu frá þjórsárósum og austur að Vík í mýrdal.
Grímsnes GK er þegar þessi orð eru
skrifuð kominn í smá slipp í Njarðvík.
Gísli R.

TOTAL SMUROLÍUR
SVO ALLT GANGI SMURT!

Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is
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Árgangagangan
alltaf á sínum stað
Á

Ljósanótt er það fastur liður
í dagskránni að árgangarnir
safnast saman og ganga niður
Hafnargötuna. Þetta setur alltaf sinn
sterka svip á hátíðina þegar árgangarnir raða sér framan við húsnúmerinn.
Það er gaman að hitta gömlu félagana
og ryfja upp gömlu dagana. Einstaklega vel heppnaður dagskrárliður.

Söngurinn ómaði um allan bæ

L

jósanótt var haldin í 18.sinn um
síðustu helgi.Ingólfur Þórarinsson, Ingó veðurguð, söng inn
Ljósanótt með þátttöku allra grunnskólabarna og elstu leikskólabarna í
Reykjanesbæ..Að venju fór setningarathöfnin fram við Myllubakkaskóla.
Svæðið var skreytt stórum ljósanæturblöðrum og hver skóli bar sinn einkennisfána og -lit. Samkór nemenda
úr grunnskólum Reykjanesbæjar
leiddi söng ljósanæturlagsins, Velkomin á Ljósanótt, og Meistari Jakob var
sunginn á þremur tungumálum. Eftir

Skóbúðin
vinsæl

Á

Ljósanótt er mikið að gera
í verslunum í Reykjanesbæ
enda mikið um alls kona
tilboð. Það var fullt út úr dyrum í
Skóbúðinni og margir koma þaðan
út vel skóaðir.

mikið fjör, hopp, klapp og fagnaðarlæti var stóri ljósanæturfáninn dreginn
að húni í skrúðgarði af fulltrúum allra
grunnskólanna í Reykjanesbæ. Fáninn
stækkar á hverju ári þegar við bætist
einkennislitur skóla og stefnt er að því
að fáninn verði sá stærsti á landinu.
Aldrei hafa eins mörg börn tekið þátt
í setningarathöfn Ljósanæturhátíðar
og nú, enda hefur íbúum fjölgað mikið
að undanförnu. Grunnskólanemar eru
nú tæplega 2400 af um 17.500 íbúum.
Af heildarfjölda er um 19% af erlendu
bergi brotnir.
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Líf og fjör á sýningum
L
jósanótt er ein af stóru bæjarhátíðum landsins. Mikill fjöldi fólks streymir í
Reykjanesbæ þessa daga. Mikið er
um alls konar sýningar og margir
sölubásar með alls konar varning.
Hér koma nokkrar myndir.

Af vettvangi
bæjarstjórnar Voga

B

æjarstjórn Voga kom saman
til fundar í vikunni, að afloknu sumarleyfi. Á fundinum var auk hefðbundinnar afgreiðslu
fundargerða samþykkt ný gjaldskrá
og úthlutunarreglur fyrir lóðir á miðbæjarsvæði, en gert er ráð fyrir að
lóðir þar verði auglýstar til úthlutunar fyrir miðjan mánuðinn. Starfsfólk
bæjarskrifstofunnar fær fjölmargar
fyrirspurnir um lausar lóðir um þessar
mundir, svo gera má ráð fyrir að tals-

Flott hjá Siggu Dís

S

igga Dís sýndi verk sín í Oddfellowhúsinu á Ljósanótt. Þær
eru virkilega skemmtilegar
og flottar myndirnar,sem þar voru á
veggjunum. Að auki var hún einnig
með glæsilega púða,sem eiga örugg-

lega eftir að slá í gegn. Einnig var hægt
að kaupa flottu dagbækurnar,sem
Sigga Dís hefur verið með á boðstólum síðustu árin. Sem sagt,glæsileg
sýning.

verð eftirspurn verði eftir lóðunum.
Bæjarstjórn afgreiddi einnig breytingar
á deiliskipulagi, m.a. á tjaldsvæðinu.
Á næsta ári er gert ráð fyrir að byggð
verði upp aukin þjónusta á tjaldsvæðinu, m.a. er gert ráð fyrir að setja upp
nokkur smáhýsi til gistingar, auk lítillar
þjónustumiðstöðvar.(Ásgeir Eiríksson
bæjarstjór Voga skrifa í pistli sínum
Vogahraðferð)
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Loddugangan vinsæl á Sandgerðisdögum

S

andgerðingar leggja mikla
áherslu að vanda vel til Sandgerðisdaga,sem þeir halda
ár hvert. Hátíðahöldin fóru nýlega
fram og var bærinn veæ skreyttur

og vandað til allrar dagskráratriða.
Reykjanes leit við þegar Loddugangan fór fram,sem nýtur mikilla
vinsælda. Gengið er um bæinn og
víða stoppað þar sem fróðir menn

segja frá ýmsu skemmtilegu. Veðrið
var alveg ljómandi þetta fimmtudagskvöld en var svo ekki alveg eins
hagstætt á laugardeginum.

Slíta á
samstarfinu um DS

F

ullnaðaruppgjör
á
lífeyrisskuldbindingum
hjúkrunarheimila sem starfrækt
eru á ábyrgð sveitarfélaga Erindi
frá Sambandi ísl. sveitarfélaga dags.
21.08.2017.
Í erindinu er greint frá samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga um
uppgjör á lífeyrisskuldbindingum
vegna hjúkrunarheimila sem hafa ver-

ið rekin á ábyrgð sveitarfélaga. Málið
á við um rekstur hjúkrunarheimila á
vegum DS sem Sveitarfélagið Garður
hefur staðið að í samstarfi við önnur
sveitarfélög á Suðurnesjum.
Samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra að vinna að uppgjöri vegna lífeyrisskuldbindinga DS í samstarfi við
hin aðildarsveitarfélögin, ásamt því að
ljúka uppgjöri og slitum á DS.

Afslátturinn
aukinn á síðasta ári

Á

fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 31.ágúst s.l var tekin
fyrir áskorun frá stjórn Félags
eldri borgara vegna fasteignagjalda
Þórey I. Guðmundsdóttir, sviðs-

stjóri fjármálasviðs mætti á fundinn. Bæjarráð bendir á að aldraðir í
Reykjanesbæ njóta afsláttar af fasteignagjöldum og var afslátturinn aukinn á liðnu ári.

15 metra hærra hús

F

ram hefur komið að Thorsil
heldur fast við sín áform um
að byggja stóra kísilmálmverksmiðju í Helguvík. Forsvarsmenn fyrirtækisins sgja framkvæmdir geta haf-

ist á næsta ári og að framleiðsla hefjist
árið 2020. Verksmiðja Thorsil verður
15 metra hærra hús en Unedit Silicon
og mun gnæfa 80 metra yfir sjávarmál.

Reykjanesbær
opnar bókhaldið

R
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eykjanesbær hefur stigið
skref inn í framtíðina og opnað bókhald sitt. Hægt er að
skoða tekju og gjaldaliði alveg niður í
einstaka birgja gegnum vef Reykjanesbæjar frá og með deginum í dag. Nú
er fyrsti ársfjórðungur ársins 2017 aðgengilegur í Opna bókhaldinu og allt
árið 2016. Ársfjórðungum verður bætt
við um leið og árshlutauppgjör hefur
verið sent til Kauphallar í samræmi
við reglur um útgáfu skuldabréfa.
Helga María Finnbjörnsdóttir viðskiptafræðingur í hagdeild Reykjanesbæjar segir markmiðið með opnun
bókhaldsins vera það að gera fjárhagsupplýsingar aðgengilegar bæjarbúum
og öðrum áhugasömum. Einnig að
skýra frá ráðstöfun opinberra fjármuna sveitarfélagsins. „Stjórnendur Reykjanesbæjar hafa fundið fyrir
auknum áhugaá rekstri bæjarfélagsins
og gagnsæi í meðferð fjármuna. Þetta
er skref í því að svara því kalli.“
Við hönnun og uppsetningu Opna
bókhaldsins hefur sérstök áhersla verið lögð á skýrt, einfalt og notendavænt
viðmót þannig að ekki sé þörf á mikilli
fjármálaþekkingu til að afla sér gagnlegra upplýsinga. Helga segir kostina
við opnun bókhaldsins vera skýra.
„Kostirnir við gagnsæi af þessum toga
eru margvíslegir. Með auknu aðgengi
að upplýsingum og aðhaldi íbúa mun
umræða verða upplýstari, ákvarðanataka betri og lýðræðisþátttaka aukast."
Opna bókhaldinu er skipt í tvo

hluta; tekjur og gjöld. Tekjur eru
brotnar niður á málaflokka, þjónustuþætti og einstaka tekjuliði og hægt
er að skoða heildartekjur valinna
tímabila. Niðurbrot gjalda er sambærilegt en þar er einnig hægt að skoða
niðurbrot niður á einstaka birgja.
Opna bókhaldið er aðgengilegt á
slóðinni https://www.reykjanesbaer.
is/is/stjornsysla/fjarmal-og-rekstur/
opid-bokhald
Gagnatorg Reykjanesbæjar
Auk Opna bókhaldsins hafa ýmsar tölulegar upplýsingar verið settar
fram um nokkurt skeið undir heitinu
„Gagnatorg Reykjanesbæjar“ þar sem
m.a. má finna ýmsar tölur úr rekstri
Reykjanesbæjar ásamt lýðfræðilegum
upplýsingum t.d. íbúafjöldi, atvinnuleysi o.fl.
Frekari vinna og þróun tölulegra
upplýsinga úr m.a. rekstri bæjarins er í
vinnslu og verður bætt við Gagnatorgið eftir því sem það þróast.
Það er von bæjaryfirvalda að Opið
bókhald og Gagnatorg geti nýst íbúum, fjölmiðlum, atvinnulífinu og
stjórnendum sem allra best.
Gagnatorgið er aðgengilegt á
slóðinni https://www.reykjanesbaer.
is/is/stjornsysla/fjarmal-og-rekstur/
gagnatorg
Allar fyrirspurnir vegna Opna
bókhaldsins og Gagnatorgsins má
beina til Hagdeildar Reykjanesbæjar á
netfagnið hagdeild@reykjanesbaer.is.

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

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Píratar segja sterkir
í Reykjanesbæ

S

mám saman eru menn að setja sig
í stellingar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar næsta vor.
Framunda er að undirbúa
prófkjör eða fela uppstillinganefnda að koma með
tillögu um framboðslista.
Píratar eru mjög bjartsýnir
á gott gengi í Reykjanesbæ,en flokkurinn hefur
ákveðið að bjóða fram
þar. Erla Hlynsdóttir framkvæmdastjóri Pírata segir
í Morgunblaðinu að Píratar
séu mjög sterkir í Reykjanesbæ.
Fólk þar erv fullt af baráttuanda.

Sumarstörf og framkvæmdir

M

Lýðheilsugöngur í Vogum
í september 2017
Lýðheilsugöngur í Vogum í september 2017
á miðvikudögum kl. 18:00, í tilefni af 90 ára afmæli Ferðafélags Íslands

Gönguferðir í Sveitarfélaginu Vogum:
13. sept. Vogavík og Hólmabúð. (Göngum í vestur)
20. sept. Djúpivogur, Bieringstangi, eyðibýli milli Voga og Brunnastaðahverfis. (Norður)
27. sept. Almeningsvegur, Brunnastaðalangholt, Hringurinn og Gíslaborg. (Austur).
Allar gönguferðirnar hefjast og enda við íþróttamiðstöðina í Vogum.
Umsjón: Þorvaldur Örn Árnason og Viktor Guðmundsson. Fleiri taka þátt í leiðsög

L

ýðheilsugöngur Ferðafélags
Íslands verða á öllu landinu
nú í september og eru einn
af hápunktunum í 90 ára afmælisdagskrá félagsins. Göngurnar munu
fara fram í flestum sveitarfélögum
landsins alla miðvikudaga í september kl. 18:00. Þetta eru fjölskylduvænar göngur sem taka u.þ.b. 60-90
mínútur og er tilgangur þeirra að
hvetja fólk til útivistar og hreyfingar
í góðum félagsskap og efla þar með

heilsu sína og lífsgæði.
Þeir sem vilja geta skráð sig í
göngurnar og fara þá í lukkupott
sem dregið verður úr að göngum
loknum. Fleiri göngur þýða meiri
vinningslíkur. Skráning og upplýsingar um göngur má finna á heimasíðu okkar www.fi.is/lydheilsa.
Allir eru hjartanlega velkomnir í
Lýðheilsugöngurnar og þátttaka er
ókeypis.

agnús Stefánsson bæjarstjóri í Garði skrifar á
heimasíður sveitarfélagsins
í sínum vikulega Molaþætti. „Vinnuskólinn og annað starfsfólk sveitarfélagsins hafa unnið frábært starf í sumar. Bærinn hefur verið mjög snyrtilegur
og vel við haldið, ásamt því að unnið

hefur verið að ýmsum umhverfisverkefnum til að bæta ásýnd bæjarins enn
frekar. Fjölmargar framkvæmdir hafa
verið í gangi í sumar, stórar og smærri
og mikið að gera hjá starfsfólki sveitarfélagsins og verktökum. Enn standa
yfir nokkur verkefni sem unnið er að
samkvæmt fjárhagsáætlun sveitarfé-

lagsins. Má þar m.a. nefna breytingar
á Sæborgu, en tónlistarskólinn mun fá
allt húsið til afnota og félagsmiðstöðin
flytur í Heiðartún. Þá hófust í vikunni
framkvæmdir við fráveitu, útrásir fráveitunnar við hafnarsvæðið verða lagðar af og fráveitan tengd við megin útrás
neðan Þorsteinsbúðar“.

Svo lengi lærir sem lifir
R
annsóknir sýna að það öllum
mikilvægt allt lífið að viðhalda
andlegri virkni, ekki síður þó
komið sé á efri ár. Þess vegna er það þarft
hverjum og einum að finna áhugaverð
verkefni og tileinka sér nýja þekkingu á
meðan að heilsan leyfir. Miðað er við að
þriðja æviskeiðið hefjist um fimmtugt,
strax þá er þörf á að huga að verkefnum
þessa æviskeiðs.
Undanfarið hefur starfshópur starfað að undirbúningi stofnunar Háskóla
þriðja æviskeiðsins á Suðurnesjum, U3A
Suðurnes. Hefur það verið gert með
góðri leiðsögn frá U3A Reykjavík sem
er hluti af alþjóðlegri hreyfingu U3A
sem starfar í yfir þrjátíu löndum víða
um heim með hundruðum þúsunda
meðlima. Engin skilyrði eru fyrir þátttöku og engin próf tekin. Með orðinu
háskóli er átt við upprunalegu merkingu

orðsins sem er hópur fólks sem vill eyða
tíma sínum í að fræðast.
Stofnfundur U3A Suðurnes verður
haldinn laugardaginn 16. september
kl.14:00 í sal MSS, Krossmóum 4,
Reykjanesbæ. Allir eru hjartanlega
velkomnir.

Nú þegar hafa á fjórða tug einstaklinga
skráð sig sem stofnfélaga en skráning
mun halda áfram og standa út árið
2017. Það er einkar ánægjulegt að á

Tæki til vetrarþjónustu

Suðurnesjum skuli stofnuð önnur deild
U3A á Íslandi. Frekari upplýsingar
um starf U3A er að finna á heimasíðu
deildarinnar í Reykjavík, www.u3a.is.
Undirbúningshópurinn; Jónína Holm,
Garði, Halldóra Magnúsdóttir, Vogum,
Sæunn Hulda Guðmundsdóttir, Sandgerði, Magdalena Olsen, Reykjanesbæ,
Jenný Emilía Olsen, Reykjanesbæ, Erna
M. Sveinbjarnardóttir, Garði

Vatnshitablásarar

Þurrkbox
í ferðavagnin
fyrir veturinn

Tilboð
3 fyrir 2

Þurrktæki

Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr
44.990

Tilboð
89.990

Hitavír

Í þakrennur

Tilboð
Öflugir blásarar með
kr. / m
1.450
þykkar kopar pípum
og léttari hönnun. Haltu rennunum

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur
.is
-andaðu léttar
hreinum í vetur.
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Horfur, Blossi, Glyttur og Próf

Í

tilefni Ljósanætur opnaði Listasafn Reykjanesbæjar sýninguna
“horfur - prospects“ í listasal
Duus Safnahúsa síðasta fimmtudag.
Um er að ræða einkasýningu Helga
Hjaltalín Eyjólfssonar. Helgi er fæddur árið 1968 og eftir nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands stundaði hann nám við Kunstakademie
Dusseldorf, AKI í Hollandi og San
Francisco Art Institute. Hann hefur
verið virkur í sýningarhaldi jafnt hér
heima sem erlendis síðan á námsárunum og hefur sinnt ýmsum störfum
tengdum myndlist.
Á þessari sýningu reynir (jaðar-

settur) miðaldra kalmaður staðsettur
í Höfnum, að útskýra fyrir sér ástand
heimsins og hverjar horfunar séu.
Í gegnum miðla myndlistarinnar
þreifar hann á og gerir tilraun til að
skilja og læra meira um þessa veröld sem við byggjum. Helgi Þorgils
Friðjónsson skrifar í sýningarskrá
og segir m.a.: „Þrátt fyrir fegurðina
og drifkraftinn og framtíðarsýnina,
jafn undarlegt og það virðist, er líka
undirliggjandi ógn. Ekki á þessum
stað sýnist mér, en í röngu samhengi,
eins og sagan sýnir, geta jafnvel fegurstu hugmyndir orðið ógnvekjandi.
Jafnvel frelsishugmyndir er hægt að

steypa í sjálfhverft fast mót. Frelsi,
jafnrétti og bræðralag, getur verið
steypt í mót sérhópa. Þarna einhvers
staðar er gegnumgangandi þráður í
verkum Helga. Kyrrstaða milli ógnar,
sögu og fegurðar.“
Sýningin stendur til 5.nóvember.
Við sama tækifæri verða opnaðar 3
aðrar listsýningar á vegum Listasafns
Reykjanesbæjar í Duus Safnahúsum:
Blossi, samsýning Sossu og Antons
Helga. Glyttur, einkasýning Elísabetar Ásberg. Próf/Tests, einskasýning
Fríðu Dísar Guðmundsdóttur.

GRÆNMETISÆTAN
algör veisla

B

ókaútgáfan Bjartur hefur sent
frá sér nýja bók. Hin suðurkóreska Han Kang hlaut Man
Booker-verðlaunin árið 2016 fyrir
Grænmetisætuna sem farið hefur
sannkallaða sigurför um heiminn.
Yeong-Hye og eiginmaður hennar
lifa afar venjulegu lífi. Hann vinnur á
skrifstofu en hún sinnir húsmóðurhlutverkinu af skyldu fremur en áhuga.

Dag einn ákveður hún að gerast grænmetisæta. ,,Mig var að dreyna,“ er eina
skýringin sem hún gefur – í samfélagi þar sem það er bæði hneyksli og
skammarlegt að borða ekki kjöt.
Ingunn Snædal þýddi.
,,Sannkallað meistaraverk“ -Frankfurter
Allgemeine Zeitung
,,Algjör veisla“ -Guardian

Allt að gerast

T
Hollt og
fljótlegt

Verum
gáfuð o
borðumg
fisk

öluverð eftirspurn er eftir lóðum fyrir bæði íbúðarhús og atvinnustarfsemi, sú skipulagsvinna sem er í gangi og hefur verið
undanfarnar vikur og mánuði miðar
að því að mæta eftirspurn og búa í

hag til framtíðar. Þess má geta að á
fundi Skipulags-og byggingarnefndar
í vikunni voru afgreidd byggingarleyfi
vegna 6 íbúða. Allt að gerast ! (Molar
Magnúsar bæjarstjóra)

Mikil íbúafjölgun
í Vogum
ÁN MSG

Kveðja Grímur kokkur - www.grimurkokkur.is

Í

upphafi þessa árs voru alls 1.206
íbúar skráðir til heimilis í sveitarfélaginu. Til samanburðar voru
þeir 1.148 árið 2016 og 1.102 árið
2015. Samkvæmt íbúaskrá er fjöldinn
nú 1.233. Íbúum hefur því fjölgað
um 131 á tæpum þremur árum, eða
um tæp 12 %. Með úthlutun lóða til
nýbygginga og að því gefnu að eftir-

spurn eftir lóðum verði eins og búist
er við, má því gera ráð fyrir áframhaldandi fjölgun íbúa á næstu misserum. Sveitarfélagið mun því þurfa að
huga vel að öllum innviðum og uppbyggingu þeirra svo unnt sé að taka á
móti væntanlegri fólksfjölgun. (Pistill
bæjarstjóra)

Úrvalið er hjá okkur!
Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Line innréttingar

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Salerniskassi

fyrir upphengd salerni
Ál og hert öryggisgler
Hvítt / Svart

Innrétting með handlaug,
höldum,ljósi,spegli & hillu
stærð: 60 x 48 cm
Verð 39.900 kr

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

SÆNSK GÆÐAMÁLNING

Deka Projekt 10, 10 lítrar (stofn A)

5.990

Deka Projekt 02, 3 lítrar (stofn A)

Deka Projekt 05, 3 lítrar (stofn A)

1.890

2.290

Deka Meistaralakk 70
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

1.990

Bakki, 25 cm rúlla, grind
og pensill. - Sett

1.490

Bostik málarakýtti

340

Málningarpappi 20mx80cm

Bostik medium LH
spartl 5 lítrar

Bostik spartl 250ml

490

1.990

Mako pensill
50mm

290

699

Tia 25 cm
málningarrúlla

575
Tia grind fyrir rúllu
Deka Gólfmálning grá 3 ltr.
Yfirbreiðsla Fleece 1x3m

540

Mako 12 lítra fata

4.390

265

1x5m kr. 825

490

Framlengingarskaft
fyrir rúllur Tia-EP
2-4 metrar

495

Áltrappa 3 þrep

Deka Olíulakk 30

1.995

3.990
Áltrappa 4 þrep 4.940
5 þrep 6.390
6 þrep 6.990
7 þrep 7.990

Mako ofnarúlla
Mako málningarlímband 25mm x 50m.

395
Reykjavík

Reykjanesbær

Hagmans PU gólflakk 1 ltr.

2.990

Hagmans 2 þátta
Vatnsþ / epoxy gólfmálning 4kg

9.990

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, lau. 10-16

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, lau. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

375

TIA bakki og 10 cm rúlla
með aukakefli

525

Gott verð fyrir alla, alltaf !

