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Þetta fallega hús þaut upp á örfáum dögum.Húsið er 
150 fermetrar og er flutt inn frá Finnlandi. Fullbúið er 
húsið á 27 til 30 milljónir króna. Nánari upplýsingar e 

hægt að fá hjá bræðrunum Einari,Gísla og Þorsteini á Light 
Inn hótelinu í Garði.

Hægt að byggja ódýrt

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

• 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

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Hverjir átu kökuna?
Nú keppast forystumenn ríkisstjórnarinnar 

við það að segja okkur að lítið sé til skipt-
anna af þjóðarkökunni. Nú verði stóru 

hóparnir sem eru með lausa kjarasamninga að gæta 
sín og setja ekki fram óheyrilegar kröfur um kjara-
bætur. Öruggt má einnig telja að þessum tilmælum 
sé einnig beint til eldri borgara sem þurfa að stóla á 
greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins.

Forsvarsmenn atvinnurekenda taka undir og 
segja stöðu atvinnulífsins þannig að ekkert sé til 
skiptanna. Því verði hinn almenni launþegi að bíta á jaxlinn og herða enn 
frekar sultarólina.

Allt gæti þetta nú í sjálfu sér verið rétt. Flestir viðurkenna að það sé lítill 
ávinningur að því að hækka launin um t.d. 45%. Það gæti kallað á verðbólgu 
og aðra erfiðleika þannig að fáir græddu þegar upp væri staðið

Einn galli er þó á þessari röksemdafærsu stjórnmálamanna og leiðtoga 
atvinnurekenda. Alþingismenn,ráðherrar,toppembættirmenn í þágu ríkis-
ins þáðu allt að 45% launahækkun sjálfir.Við sjáum líka miklar hækkanir 
innan sveitarstjórnargeirans. Til viðbótar var svo greitt afturvirkt um marga 
mánuði. Það verður því holur hljómur í málflutningum þegar aðrir eiga að 
sætta sig við 2 til 4 % í launahækkun.

Ekki er annað að sjá en mörg fyrirtæki leyfi sér að borga sínum toppum 
himinhá laun, sem nema tugum mánaðarlauna verkamanna. Mánaðarlaun 
toppanna eru ekki talin í hundruðum þúsunda heldur í milljónum og jafn-
vel milljónatugum.

Miðað við það sem hér að ofan er skrifað er ekkert skrítið þó búast megi 
við miklum átökum á vinnumarkaðnum í vetur.

Eldri borgarar fengu ekki stóran bita af kökunni.
Um síðustu áramót fengu eldri borgara hækkun frá Tryggingastofnun rík-
isins. Tölustafirnir voru þeir sömu og hjá alþingismönnum,ráðherrum og 
toppum. Munurinn var sá að hjá eldri borgurum var komma á milli tölu-
stafanna. Eldri borgarar fengu sem sagt 4,5% hækkun,(topparnir 45 %)þrátt 
fyrir að almenn launaþróun næmi 7,2%.

Nú er starfandi nefnd,sem Ásmundur Einar Daðason,félagsmálaráð-
herra,skipaði til að kanna kjör verst settu eldri borgara landsins. Gott fram-
tak hjá ráðherra. Þessi nefnd á að skila sínum niðurstöðum eigi síðar en 
1.nóvember n.k. Nefndin á að koma með tillögur til úrbóta.

Miðað við það sem forystumenn stjórnmálaflokka sögðu fyrir kosningar 
hlýtur sá tími að vera kominn að kjör þeirra sem verst eru settir meðal eldri 
borgara verði leiðrétt strax. 

Við munum vandlega fylgjast með viðbrögðum ríkisstjórnarinnar nú í 
haust.

Það gengur ekki að lítiil hópur landsmanna nái með græðgi sinni að éta 
mest alla kökuna. Stærsti  hópur þjóðarinnar eigi aðeins að fá litla brauð-
mola sem til falla úr kökunni.

Eldri borgarar og fleiri eru orðnir langþreyttir á þessum vinnubrögðum.

 Sigurður Jónsson
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suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum  
ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi.

Á fundi bæjarráðs Garðs og 
Sandgerðis var rætt um 
dagdvöl aldraðra Minnis-

blað félagsmálastjóra dags. 5. mars 
2018 um málefni dagdvalar lagt fram 
ásamt fundargerð frá fundi bæj-
arstjóra með bæjarstjóra Sv. Voga, 

félagsmálastjóra og félagsráðgjafa 
dags 13. júlí 2018. Bæjarráð felur fé-
lagsmálastjóra að kortleggja þörfina 
og meta kostnað við lausn til bráða-
birgða, ásamt því að hefja undirbún-
ing umsóknar um dagdvalarrými í 
sveitarfélaginu.

Skemmtinefnd Félags eldri borgara 
á Suðurnesjum heldur dansleik á 
Ljósanótt föstudaginn 31.ágúst 

2018.
Dansleikurinn hefst kl. 20:00 og er á 

Nesvöllum.
Suðurnesjamenn spila. Miðinn 

kostar 1000 krónur.

Stórsýningin Með Diskóblik í 
auga er óður til diskótímabils-
ins þar sem allir voru stjörnur 

í Hollywood, að minnsta kosti eina 
kvöldstund.

Stjörnur sýningarinnar eru Stefan-
ía Svavars, Jóhanna Guðrún, Valdimar 
og Pétur Örn sem öll geta þanið radd-
böndin til hins ýtrasta. 

Á sviðinu verður einnig einvala lið 
hljóðfæraleikara, bakraddasöngvara, 
leikara og dansara.

Sýningin er óður til klúbba eins og 
Studio 54, Klúbbsins, Bergás í Keflavík, 
og Sigtúns að ógleymdum Hollywood í 
Ármúla.

Saturday Night Fever var aðal-
myndin sem gerði John Travolta að stór-
stjörnu og Bee Gees, Donna Summer og 
Kool and the Gang sendu frá sér hvern 
smellinn á fætur öðrum.

Hver man ekki eftir því þegar hvít 
jakkaföt og rauð skyrta voru málið, nú 

eða bara Don Cano krumpugallar, blásið 
hár og ennisbönd.

 Þetta er tónlistin sem fékk alla út á 
dansgólfið og jafnvel harðsvíruðustu 
pönkarar með grænan kamb og musk 
lykt úr 1001 nótt gátu jafnvel ekki hamið 
sig!

 Frábær skemmtun í Andrews Theat-
er í Reykjanesbæ á Ljósanótt 2018.

Miðasala hefst föstudaginn 10. ágúst 
kl. 12:00.

Frumsýning miðvikudaginn 29. 
ágúst og síðan verða tvær sýningar 
sunnudaginn 2. september. 

Á fundi Velferðarráðs 
Reykjanesbæjar kom fram að 
Í júní 2018 var greitt til fram-

færslu kr. 10.870.600. Fjöldi einstak-
linga og fjölskyldna voru 87.

Árið 2017 var í sama mánuði greitt 
kr. 8.968.232 til framfærslu. Fjöldi 
einstaklinga og fjölskyldna var þá 80. 

Milli maí og júní voru 17 einstak-
lingar/fjölskyldur sem endurnýjuðu 
ekki umsóknir sínar og 20 nýjar um-
sóknir samþykktar á móti.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsinbs 
Garðs og Sandgerðis hefur 
samþykkt  að Magnús Stef-

ánsson verði ráðinn bæjarstjóri í Sam-
einuðu sveitarfélagi Sandgerðisbæjar 
og Sveitarfélagsins Garðs kjörtímabilið 
2018-2022. 

Magnús er viðskiptafræðingur MBA 
að mennt og fyrrverandi alþingismað-
ur, ráðherra og bæjarstjóri. Magnús var 
valinn úr hópi 14 umsækjenda um starf 
bæjarstjóra og naut bæjarstjórn aðstoð-
ar Hagvangs við ráðningarferlið.

Magnús kom til starfa  15. ágúst s.l. 
Suðurnesjablaðið óskar Magnúsi og 
íbúum til hamingju með ráðninguna.

Hótelið Lighthouse Inn á 
Garðskaga fylltist af jafnað-
armönnum frá Norðurlönd-

um miðvikudaginn 8. ágúst. Þing-
menn jafnaðarmannaflokka sem eru í 
Norðurlandaráði funduðu þar 8. – 10. 
ágúst um starfsáætlun hópsins fyrir 
næsta vetur, pólitískar áherslur og mál 
sem hópurinn hyggst leggja fram á 
þingi Norðurlandaráðs. Velferðarmál-
in og aðgerðir gegn auknum ójöfnuði 
voru  í brennidepli. Fulltrúi Íslands er 
Oddný Harðardóttir þingmaður Sam-
fylkingarinnar í Suðurkjördæmi. 

Norrænu þingmennirnir voru 
snortnir af umhverfinu á Garðskaga 
og kunnu að meta tilbreytinguna frá 
hitabylgjunni og borgarlífi í heima-
löndunum. Þau áttu auðvelt með að 

skilja að Suðurnesjamenn sæki þang-
að bæði hugarró og kraft frá hafi og 
vindum.

Heiða Björg Hilmisdóttir borg-
arfulltrúi og varaformaður Samfylk-
ingarinnar var gestur fundarins og 
hélt erindi um forvarnir gegn vímu-
efnaneyslu unglinga, um góðan árang-
ur Íslendinga í þeim efnum síðastliðin 
20 ár og hvernig sá árangur náðist. Hin 
Norðurlöndin líta til þess árangurs og 
þingmennirnir voru áhugasamir um 
samstarf við Íslendinga um málefnið. 

Að loknum fundarhöldum og 
dvöl á Garðskaga fóru þingmennirn-
ir og starfsmenn hópsins í kynnis-
ferð um Suðurnesin með viðkomu á 
Reykjanesi, í Duus húsum, Saltfisks-
setrinu í Grindavík og Bláa lóninu.

Dagdvöl aldraðra í 
Garði og Sandgerði

Diskóblik á Ljósanótt

Jafnaðarmenn snortnir 
af umhverfinu

Magnús áfram 
bæjarstjóri

Dansleikur 
á Nesvöllum

Fjárhagsaðstoð 
eykst milli ára

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta



Verið  
velkomin á 
Hotel West
  Frábær staðsetning og vinaleg 

þjónusta.

  Þægileg, nýuppgerð herbergi í 
sögufrægu húsi.

  Stórkostlegar náttúruperlur á 
svæðinu.

Aðalstræti 62  –  450 Patreksfjörður 

Sími 456 5020 &  892 3414

www.hotelwest.is  –  stay@hotelwest.is  –  GPS: 65°41.15N 23°35.85W
Hotel WEST



NISSAN Note acenta+ . Árgerð 2016, 
ekinn 33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.490.000. Rnr.120001.

RENAULT Megane. Árgerð 2012, ekinn 
86 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 1.390.000. 
Rnr.110299.

HYUNDAI I30. Árgerð 2014, ekinn 50 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar. Verð 1.690.000. Rnr.110241.

HYUNDAI Santa fe style. Árgerð 2014, 
ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.110106.

LAND ROVER Range rover evoque hse. Ár-
gerð 2016, ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.890.000. Rnr.120004.

HYUNDAI Santa fe. Árgerð 2003, ekinn 227 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 290.000. 
Rnr.110351.

CITROEN C3. Árgerð 2012, ekinn 130 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar. Verð 890.000. Rnr.110267.

SKODA Rapid. Árgerð 2014, ekinn 90 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur Verð 1.790.000. 
Rnr.110143.

BMW X1 xdrive20d. Árgerð 2017, ekinn 27 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.120006.

MERCEDES-BENZ C c320 v203. Árgerð 
2002, ekinn 159 Þ.KM, bensín, . Verð 
1.090.000. Rnr.110353.

HYUNDAI I20 comfort. Árgerð 2017, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.270.000. Rnr.110290.

BMW X1 xdrive20d. Árgerð 2011, ekinn 108 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.110168.

HONDA Vt 750 c2b. Árgerð 2014, ekinn 
1730 KM, bensín, beinskiptur. Verð 
1.500.000. Rnr.120013.

HYUNDAI Ix20. Árgerð 2013, ekinn 48 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000. 
Rnr.110369.

RENAULT Kadjar zen 4wd. Árgerð 2017, ek-
inn 27 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.490.000. 
Rnr.110293.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2015, ekinn 45 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Verð 
2.290.000. Rnr.110228.

BMW X1 xdrive18d. Árgerð 2016, ekinn 23 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.212774.

HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2015, ekinn 
54 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.980.000. 
Rnr.212658.

NISSAN Micra tekna bose . Árgerð 2018, ek-
inn 6 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.790.000. 
Rnr.120022.

HYUNDAI Tucson. Árgerð 2016, ekinn 73 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Verð 3.890.000. 
Rnr.120014.

RENAULT Megane zen . Árgerð 2016, 
ekinn 21 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.212776.

HYUNDAI I40. Árgerð 2013, ekinn 62 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Verð 2.090.000. 
Rnr.212691.

RENAULT Clio zen. Árgerð 2016, ekinn 
28 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.880.000. 
Rnr.203640.

NISSAN Qashqai visia. Árgerð 2016, ekinn 
15 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.190.000. 
Rnr.120015.

MERCEDES-BENZ Slk 200 kompressor. 
Árgerð 2008, ekinn 35 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 3.880.000. Rnr.212745.

HYUNDAI Ix35. Árgerð 2014, ekinn 131 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur  Verð 2.590.000. 
Rnr.203641.

LAND ROVER Discovery sport hse black 
line. Árgerð 2017, ekinn 12 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 6.590.000. Rnr.120016.

FORD Focus. Árgerð 2001, ekinn 266 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 149.000. Rnr.212746.

NISSAN Qashqai acenta 4x4. Árgerð 2012, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.212649.

FORD Focus c-max. Árgerð 2008, ekinn 
-1 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 590.000. 
Rnr.120017.

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

GE BÍLAR EHF - BOLAFÓTUR 1 - 260 REYKJANESBÆ    S: 420 0400 - GEBILAR@GEBILAR.IS - WWW.GEBILAR.IS

Nissan Micra Tekna
 2.790.000 – 2018 árgerð, 
Greiðslubyrði kr. 36.174,- m.v 80%  
fjármögnun í 84 mán, Lykillán.

Hyundai i30
 1.690.000 – 2014 Árgerð,  
Greiðslubyrði kr. 22.042,- m.v 80%  
fjármögnun í 84 mán, Lykillán.
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inn 6 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.790.000. 
Rnr.120022.

HYUNDAI Tucson. Árgerð 2016, ekinn 73 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Verð 3.890.000. 
Rnr.120014.

RENAULT Megane zen . Árgerð 2016, 
ekinn 21 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.212776.

HYUNDAI I40. Árgerð 2013, ekinn 62 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Verð 2.090.000. 
Rnr.212691.

RENAULT Clio zen. Árgerð 2016, ekinn 
28 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.880.000. 
Rnr.203640.

NISSAN Qashqai visia. Árgerð 2016, ekinn 
15 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.190.000. 
Rnr.120015.

MERCEDES-BENZ Slk 200 kompressor. 
Árgerð 2008, ekinn 35 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 3.880.000. Rnr.212745.

HYUNDAI Ix35. Árgerð 2014, ekinn 131 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur  Verð 2.590.000. 
Rnr.203641.

LAND ROVER Discovery sport hse black 
line. Árgerð 2017, ekinn 12 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 6.590.000. Rnr.120016.

FORD Focus. Árgerð 2001, ekinn 266 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 149.000. Rnr.212746.

NISSAN Qashqai acenta 4x4. Árgerð 2012, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.212649.

FORD Focus c-max. Árgerð 2008, ekinn 
-1 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 590.000. 
Rnr.120017.

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

GE BÍLAR EHF - BOLAFÓTUR 1 - 260 REYKJANESBÆ    S: 420 0400 - GEBILAR@GEBILAR.IS - WWW.GEBILAR.IS

Nissan Micra Tekna
 2.790.000 – 2018 árgerð, 
Greiðslubyrði kr. 36.174,- m.v 80%  
fjármögnun í 84 mán, Lykillán.

Hyundai i30
 1.690.000 – 2014 Árgerð,  
Greiðslubyrði kr. 22.042,- m.v 80%  
fjármögnun í 84 mán, Lykillán.
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Félag eldri borgara á 
Suðurnesjum hefur ákveðið 
að bjóða félögum sínum í 

ferð laugardaginn 15.september 
n.k. Farið verður og fylgst með Þór-
kötlustaðaréttum í Grindavík. Boðið 
verður í kaffi.

Þetta verður auglýst nánar þegar 
nær dregur.

Suðurnesjablaðið hefur sent 
bæjarráði Garðs og Sandgerðis 
erindi þar sem óskað er eftir að 

fá upplýsingar um kostnað vegna sam-
einingar sveitarfélaganna. Einnig er 
óskað eftir hvað mikið Jöfnunarsjóður 
sveitarfélaga leggur af mörkum vegna 
sameiningar.

Svör Bæjarráðs Garðs og Sand-
gerðis verða birt hér í Suðurnesjablað-
inu þegar þau hafa borist.

1. Hver er kostnaður vegna undir-
búning s , ky nning ar, aug lý s ing a , 
nefndarstarfa og ráðgjafaþjónustu 
vegna sameiningar Garðs og Sandgerð-
is?

2. Hver er kostnaður vegna sam-
einingarkosninga. Undirbúningur,aug-
lýsingar,kosningarnar sjálfar ráðgjafa-
þjónusta o.fl. sem kann að hafa leitt til 
kostnaðar?

3.. Hver er kostnaður vegna undir-
búnings að nafnakosningu og vegna 
kosninganna?

4. Hver er kostnaður vegna auglýs-
inga eftir bæjarstjóra og yfirferðar og 
umsagnar ráðgjafaþjónustu?

5. Hver er kostnaður vegna setts 
bæjarstjóra og biðlauna hafi þau leitt 
til kostnaðar?

6. Fram kom í sameiningarkynn-
ingu að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 

muni greiða sérstakt framlag vegna 
sameiningar. Hver er sú upphæð?

7. Fram kom í kynningu að sérstakt 
framlag kæmi til nýja sveitarfélagsins í 
nokkur ár vegna sameiningar. Hver er 
sú upphæð og í hvað mörg ár fæst hún?

8. Fram kom í kynningu um sam-
einingu Garðs og Sandgerðis að Jöfn-
unbarsjóður tæki að sér að greiða hluta 
skulda hins nýja sveitarfélags. Hver er 
sú upphæð?

9. Hvaða áhrif hefur sameininga 
Garðs og Sandgerðis á greiðslu tekju-
jöfnunarframlag til nýja sveitarfélags-
ins?

Horft yfir Keflavíkurkirkju 
og nágrenni. Úr myndasafni 
Reykjanesbæjar

Eins og eigendur fasteigna 
í Reykjanesbæ hafa orðið 
varir við hefur fasteignamat 

hækkað mikið undanfarin miss-
eri með tilheyrandi hækkun fast-
eignaskatts í krónum talið. Álagn-
ingarprósenta fasteignaskatts var 
0,5% af fasteignamati 2017 en var í 
upphafi þessa árs lækkuð í 0,46% á 
íbúðarhúsnæði og úr 0,36% í 0,35% 

á atvinnuhúsnæði.
Alls er gert ráð fyrir í aðlögun-

aráætlun Reykjanesbæjar að fast-
eignaskattar skili 1550 milljónum í 
tekjur árið 2018. 

Í aðlögunaráætlun 2019 er gert 
ráð fyrir að fasteignaskattur skili 
samtals kr. 1750 milljónum og er nú 
verið að reikna út hvort og þá hversu 
miklu umfram það óbreytt álagning 

mun skila að öllu óbreyttu. 
Að því loknu má búast við að 

álagningarhlutfall fasteignaskatts 
verði lækkað frekar en þó ekki 
meira en svo að sveitarfélagið getið 
staðið við tekjuöflun eins og hún er 
í gildandi aðlögunaráætlun og lög 
og reglur kveða á um. (Heimasíða 
Rnb.)

Frá fundi hópsins í Reykjanesbæ.

Fræðslusvið Reykjanesbæjar, 
fræðslu- og frístundaþjónusta 
Hafnarfjarðar og skólaþjón-

usta Árborgar hafa átt í samstarfi um 
þróunarverkefni sem gengur meðal 
annars út á það að styrkja nám, líðan 
og félagslega stöðu nemenda af er-
lendum uppruna í skólum. Markmið 
þess er að styðja skólana í að staðsetja 
nemendur af erlendum uppruna hvað 
varðar fyrri þekkingu og reynslu. 
Niðurstöður matsins mun auðvelda 
skólunum að skipuleggja nám nem-
enda út frá styrkleikum þeirra og 
þörfum.

Eftirtaldir skipa undirbúnings- 
og faghóp: Aneta Figlarska, Hrund 
Harðardóttir og Þorsteinn Hjartarson 
frá Árborg, Fanney Dóróthe Halldórs-
dóttir, Kristrún Sigurjónsdóttir og 
Þórdís Helga Ólafsdóttir frá Hafnarf-
irði og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, 
Helgi Arnarson og Kolfinna Njáls-
dóttir frá Reykjanesbæ. Halldóra Fríða 

mun stýra verkefninu.
Háaleitisskóli í Reykjanesbæ, Lækj-

arskóli í Hafnarfirði og Vallaskóli í 
Árborg munu vera þátttökuskólar frá 
byrjun.

Verkefnið hlaut nýlega styrk úr 
Sprotasjóði að upphæð 2.350.000 kr. 
Samkomulag hefur verið gert við Gyðu 
Arnmundsdóttur fyrrum deildarstjóra 
skólaþjónustu Reykjanesbæjar um að 
þýða stöðumat sem hefur verið notað 
með góðum árangri í Svíþjóð. Stefnt er 
að því í framhaldi að halda námskeið 
fyrir kennarateymi og starfsfólk skóla-
þjónustu þessara þriggja sveitafélaga í 
samstarfi við sænska samstarfsaðila. 
Á námskeiðinu verður lögð áhersla á 
þekkingu og færni í að leggja fyrir og 
nýta stöðumatið. Stefnt er að því að 
halda námskeiðið í janúar eða febrúar 
2019. Markmiðið er ennfremur að all-
ir skólar á landinu geti fengið fræðslu-
fundi og kynningarefni þegar verk-
efnið verður tilbúið.(Heimasíða Rnb.)

Möguleg lækkun fasteignaskatts í undirbúningi

Samstarfsverkefni 
þriggja sveitarfélaga 
fær styrk úr Sprotasjóði

FEBS býður 
í ferðHitaveitu &   

        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Við gerðum okkur ferð til lítill-
ar eyjuy,sem nefnist FÅRÖ,til 
að skoða safn Inbgmars Berg-

man kvikmyndagerðarmanns. Eyjan 

er nánast föst við Gotland. Fariðm eer 
á litlum pramma,sem tekur um 10 bíla 
og siglir fram og til baka. Ferðin tekur 
aðeins um 5 mínútur.

Það var mjög sérstakt að skoða safn 
þessa fræga kvikmyndagerðarmanns 
og sjá sýnishorn úr myndum hans og 
hvernig hann vann myndirnar.

Það er tvímælalaust hægt að mæla með því að heimsækja Gotland. Undir-
ritaður,fór í efrðaina ásamt konu minni Ástu Arnmundsdóttur,ásamt 
hennar systur Gyðu Arnmunbdsdóttur og manni hennar Viðar Má Að-

alsteinssyni.

Í sumar fórum við í frí til Sví-
þjóðar og notuðum tækifærið 
til að fara yfir til Gotlands. Siglt 

var með ferju frá Oskarshamn með 
stórri glæsilegri ferju. Ferðin tók þrjár 
klukkustundir.Gotland er stærsta eyja 
Svíþjóðar á milli Skandinavíu og Lett-
lands.

Það er mjög heillandiu að heim-
sækja þessa eyju.sem hefur upp á svo 
margt að bjóða,sagan á hverju strái,-
náttúrufegurð og svo einstaklega flott-
ir veitingastaðir.

Aðalborgin á Gotlandi nefn-
ist Visby. Gamli bærinn er 
innan múra,sem byggð-

ir voru á sínum tíma. Bærinn er á 
heimsminjaskrá UNESCO. Í gamla 
bænum eru þröngar götur,þar sem 
engin umferð á bílum getur verið. 
Það má rétt stoppa til að henda tök-
sum inn á hótelið,en svo verður að 
finna bílastæði. Við dvöldum á litlu 
vinalegu hóteli innan múranna. Það 
hlýtur að hafa verið mikið átak að 
hlaða mútinn,sem er rúmleg 3 km 
langur.Í gamla bænum er mikið af 
alls kona skemmtilegum veitinga-
stöðum. Einstaklega vinalegt um-
hverfi. Ef þú lesandi góður ert með 
það í huganum að prófa eitthvað 
nýtt er hiklaust hægt að mæla með 
heimsókn til Gotlands.

Við keyrðum heilmikið um 
Gotland. Það var merkilegt að 
sjá hvernig alls konar kletta-

listaverk,sem þeir kalla Raukar. Hæsta 
svona klettalistaverk er um 27 metra 
hátt.

Á Gotlandi er útivistarsvæð-
i,sem nefnist Almedalen.Á 
hverju sumrri fá, stjórn-

málaflokkarnir úthlutað einum degi 
og halda þar sína bvaráttufundi og 
skerpa á stefnumálum sínum.

Ég prófaði að halda þarna smá 
tölu,en hef ekki fengið nein við-
brögð frá sænskum stjórnmála-
mönnum eða fjölmiðlum.

Kannski væri það góð hugmynd 
að bjóða íslensku stjórnmálaflokk-
unum að halda svona dagsfundi á 
Garðskaga.

Gotland gott heim að sækja

Merkilegir skúlptúrar 
við ströndina

FLOTT FERÐ
Stjórnmálaflokkarnir 
fá hver sinn dag

Bergman safnið

Innan 
múranna 
í Visby
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Víða á Suðurnesjum má sjá bíl-
hræ,sem útilokað er að geri 
nokkurt gagn í náinni fram-

tíð. Það setur leiðinlegan svip á um-
hverfið að hafa þetta fyrir augunum. 
Sveitarfélögin þurfa að gera átak í að 
koma þessu í burtu.

Það var gaman að sjá eitt 
kvöldið núna í ágúst þó nokk-
uð af glæsilegum fornbílum á 

Garðskaga. Það er alltaf einhver sjarmi 
við það að sjá þessa gömlu fallegu bíla.

Um leið og ég óska sveitar-
stjórnarmönnum til ham-
ingju með kjörið í sveitar-

stjórnarkosningunum í vor, óska ég 
eftir góðu samstarfi við þá á kjör-
tímabilinu. Það er afar mikilvægt að 
sveitarstjórnarmenn og þingmenn 
séu í góðu sambandi og beiti sér með 
sameiginlegu átaki að þeim málum 
sem mestu skipta hverju sinni. Saman 
eigum við meiri möguleika á að ná 
fram breytingum til batnaðar fyrir 
íbúa Suðurnesja.

Brýn mál
Ef marka má fjármálaáætlun ríkis-
stjórnarinnar til næstu fimm ára er 
sannarlega ástæða til að við beitum 
okkur fyrir auknu fjármagni til heil-
brigðisstofnanna og sjúkraflutninga 
svo ekki sé talað um hjúkrunarrými 
og aukna þjónustu við aldraða. Þetta 
eru brýn mál sem færa þarf til mun 
betri vegar og auka þannig lífsgæði 
íbúa og skapa betri búsetuskilyrði. 
Það gera líka öflugar menntastofn-
anir fyrir fólk á öllum aldri sem vill 
styrkja stöðu sína. Þess vegna þarf að 
efla framhaldsskóla og símenntunar-
stofnanir.

Löggæslan er fjársvelt og því verður 
að breyta. Nánast allir erlendir ferða-
menn fara um Leifsstöð og Reykjanes-
brautina. Það skapar augljóslega aukið 
álag á undirmannaða löggæsluna og 
kemur niður á þjónustu við íbúa ef 
ekki verður bætt þar úr.

Vinnan við að gera fyrrum herstöð 
að aðlaðandi hverfi í Reykjanesbæ er 
ærin og kostnaðarsöm. Með lögum 
árið 2006 var Reykjanesbæ gert að 
gefa ríkinu eftir fasteignagjöld þar til 

að byggingar væru komnar í notkun á 
Ásbrú. Það er lágmarkskrafa að ríkið 
skili afslættinum nú til Reykjanes-
bæjar. Ríkið á ekki að komast upp 
með að velta öllum kostnaði við upp-
bygginguna yfir á sveitarfélagið.

Barnafjölskyldur
Víða á Suðurnesjum er húsnæðis-
skortur og það þarf að byggja fleiri 
leiguíbúðir sem reknar eru án gróða-
sjónarmiða. Þar er samstarf ríkis og 
sveitarfélaga nauðsynlegt. Vaxtabæt-
ur, húsnæðisbætur og greiðslur með 
börnum í formi barnabóta er stuðn-
ingur við ungt fólk sem dregið hefur 
verið markvisst úr á undanförnum 
árum. Það er mikið hagsmunamál 
fyrir ungt barnafólk að þessar greiðsl-
ur verði auknar svo um munar, líkt 
og gert er í hinum norrænu ríkjun-
um. Fyrir því munum við í Samfylk-
ingunni beita okkur.

Félagsleg undirboð
Svik og svindl hefur því miður ógn-
að heilbrigði vinnumarkaðarins hér 
á landi. Einkum hefur orðið vart við 
að starfsmenn séu sviknir um kjör 
sem þeim ber í byggingariðnaði og í 
ferðaþjónustunni. Þau fyrirtæki sem 
stunda þessi lögbrot eru að svindla sér 
fram fyrir önnur í samkeppni. Á þessu 
þarf að taka með festu, ríki og sveitar-
félög ásamt samtökum atvinnurek-
enda og verkalýðsfélaga. Heilbrigður 
vinnumarkaður er ein mikilvægasta 
stoðin undir velferðarsamfélagið.

Oddný G. Harðardóttir þingmaður 
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi

Samvinna og árangurGlæsivagnar á Garðskaga

Ekki neinir glæsivagnar

Varahlutaverslun 
og þjónusta

TANGARHÖFÐA 4
110 REYKJAVÍK

SÍMI 515 7200

www.osal.is
osal@osal.is
FAX 515 720

ÓSAL VARAHLUTAVERSLUN



10   23. águst 2018

Í Reykjanesbæ byrja hátíðarhöld Ljósanætur þann 29.ágúst n.k. og standa til 
2.sept. Ljósanótt er ein af fjölmennustu bæjarhátíðum landsins. Fjölbreytt 
dagskrá er í boði fyrir alla aldurshópa.

Á fundi bæjarstjórnar Garðs 
og Sandgerðis var rætt um 
Stjórnskipulag sameinaðs 

sveitarfélags: Tillaga að uppbyggingu 
og starfslýsingar - 1807088 Tillaga að 
uppbyggingu stjórnkerfis sameinaðs 
sveitarfélags lögð fram. Bæjarstjórn 
samþykkir að starfsemi sameinaðs 
sveitarfélags skiptist í tvö fagsvið 
og eitt stoðsvið. Fagsviðin nefnist 
fjölskyldusvið og umhverfissvið. 
Stoðsviðið nefnist stjórnsýslusvið. 
Stjórnendur sviða verða sviðsstjórar 
og verða þeim settar starfslýsingar sem 
feli í sér lýsingu á hlutverki stjórnenda 

hjá sameinuðu sveitarfélagi. Starfsemi 
Sandgerðishafnar heyrir beint undir 
bæjarstjóra með tengingu við stjórn-
sýslusvið. Ráðið verður í starf hafnar-
stjóra sem verður stjórnandi hafnar-
innar, en næsti yfirmaður hafnarstjóra 
verður bæjarstjóri. Starf hafnarstjóra 
felur ekki í sér sambærilega ábyrgð 
og umsvif og starf sviðsstjóra.  Af-
greiðsla: Bæjarstjórn felur bæjarstjóra 
í samráði við bæjarráð að útfæra 
starfslýsingar sviðsstjóra. Jafnframt 
felur bæjarstjórn bæjarstjóra í samráði 
við Hafnaráð að auglýsa starf Hafnar-
stjóra Sandgerðishafnar.

Heiti sameinaðs sveitarfélags  
Garðs og Sandgerðis var 
til umræðu bæjarstjórn-

ar 1.ágúst s.l.Minnisblað um val á 
nafni sameinaðs sveitarfélags lagt 
fram, með hugmyndum um næstu 
skref. Bæjarstjórn túlkar dræma 
þátttöku í atkvæðagreiðslu um nýtt 
nafn á sameinað sveitarfélag sem 
andstöðu bæjarbúa við þá valkosti 

sem voru í boði. Bæjarstjórn mun 
því ekki byggja ákvörðun um nýtt 
nafn á niðurstöður atkvæðagreiðsl-
unnar. Bæjarstjórn skal ákveða heiti 
sveitarfélagsins að fenginni um-
sögn örnefnanefndar í samræmi við 
ákvæði 5. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 
138/2011. tóku:  Afgreiðsla: Bæjar-
stjórn vísar málinu til frekari um-
ræðu í bæjarráði

Fulltrúar frá Vegagerðinni og 
verkfræðistofunni Eflu komu 
nýlega til fundar í Grindavík 

að beiðni bæjaryfirvalda í Grinda-
vík. Óskað hafði verið eftir þessum 
fundi til að fá upplýsingar um stöðu 
framkvæmda við Grindavíkurveg og 
til að koma sjónarmiðum Grindvík-
inga á framfæri hvað varðar umferð-
aröryggi á veginum.

Hönnun framkvæmda er á loka-
stigi og fljótlega verður 1. áfangi 
boðinn út. Nær hann til vegarkaflans 
milli Seltjarnar og Bláa Lónsins þar 
sem akstursstefnur verða aðskildar 
með vegriði og um miðbik þeirrar 
leiðar verður framúraksturskafli. 
Tilgangurinn er sá að koma í veg fyr-
ir framanákeyrslur bíla sem koma úr 
gagnstæðum áttum. Bætt umferðar-

öryggi á Grindavíkurvegi hefur ver-
ið mikið baráttumál heimamanna 
og það er mjög ánægjulegt að vita 
til þess að framkvæmdir fari senn 
að hefjast, en gangi allt að óskum 
er vonast til að það verði fljótlega í 
september næstkomandi.(Heima-
síða Grindavíkur)

 

Minnisblað Sandgerðisbæjar 
um Uppbyggingu leigu-
húsnæðis í samvinnu við 

Bjarg íbúðafélag og tillaga um vilyrði 
fyrir lóðarúthlutun dags. 15. maí lögð 
fram. Bæjarráð Sameinaðs sveitarfé-
lags Sandgerðisbæjar og Sveitarfélags-
ins Garðs staðfestir vilja sinn til að 

sækja um stofnframlög til byggingar 
11 íbúða húss í Sandgerði. Jafnframt 
veitir bæjarráð bæjarstjóra heimild 
til að bjóða lóðina Fjöruklöpp 26-32 
í Garði undir 5 íbúða hús sem Bjarg 
hyggst reisa. Bæjarráð óskar eftir yfir-
liti yfir stöðu skipulagsmála í sveitar-
félaginu á næsta fundi bæjarráðs.

Íbúðir í Garði og Sandgerði

Svið og sviðsstjórar í 
nýja sveitarfélaginu

Andstaða íbúa við nafn

LJÓSANÓTT FRAMUNDAN

Fundur um Grindavíkurveg 
með Vegagerðinni og Eflu

Þjónustusamningur Sandgerð-
isbæjar við Reykjanesbæ um 
fræðsluþjónustu er lagður 

fram. Samningur Sveitarfélagsins 
Garðs sama efnis er útrunninn. Bæj-
arráð felur bæjarstjóra að ganga til 
viðræðna við Reykjanesbæ um að 

gildandi samningur Sandgerðisbæjar 
verði grunnur samnings næsta skóla-
ár. Umræðu um framtíðarfyrirkomu-
lag fræðsluþjónustu í sameinuðu 
sveitarfélagi er vísað til umræðu í 
fræðsluráði.

Vilja samning við Reykjanesbæ

Fjölskyldudagar í Vogum
Íbúar og gestir voru aldeilis heppnir með veðrið um síðustu helgi á Fjölskyldudögum,sem haldnbir voru í 22.skipti.

ALLT FYRIR 
FUNDARHERBERGIÐ

Þráðlaust 
sýningartjald

Þráðlaus 
búnaður

Hágæða öruggur
fjarfundabúnaður

DALVEGI 16B  /  S. 510 0500
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Rafmagnsbrettatjakkur

Hillulyftari Þrönggangalyftari Dráttartæki Staflari

Dráttartæki
Dísellyftari

Við bjóðum alla Jungheinrich eigendur velkomna!

Rafmagnslyftari

Brettatjakkur

Tínslutæki

GÆÐI OG ÞJÓNUSTA

PON er umboðsaðili
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Securitas hefur skrifað und-
ir samstarfssamning við 
Isavia um hluta af öryggisleit 

á Keflavíkurflugvelli. Samningur-
inn innifelur að Securitas mun 
sinna öryggisleit í verktakahliðum 
á Keflavíkurflugvelli ásamt öryggis-
leit komufarþega frá þriðju löndum. 
Í framhaldi af útboði í júní síðast-
liðnum var gengið til samninga við 
Securitas.  Securitas mun taka yfir 
þjónustuna á næstu dögum og er 
undirbúningur í fullum gangi.

Árni Gísli Árnason, deildarstjóri 
flugverndar á Keflavíkurflugvelli: 
„Sá mikli og hraði vöxtur sem orðið 
hefur á Keflavíkurflugvelli hefur ef-

laust ekki farið fram hjá neinum. 
Í vextinum hefur flugverndardeild 
Keflavíkurflugvallar stækkað mik-
ið og starfsfólki fjölgað. Samhliða 
þessum vexti hafa alþjóðlegar kröfur 
í flugvernd á flugvöllum einnig auk-
ist. Þetta tvennt hefur orðið til þess 
að við höfum fengið verktaka til að 
sinna sérverkefnum í flugvernd. Með 
aðkomu verktaka aukum við einnig 
sveigjanleika sem er mikilvægt að 
hafa þegar miklar framkvæmdir 
standa yfir.

Telma Dögg Guðlaugsdóttir, úti-
bússtjóri Securitas Reykjanesi: „Við 
erum mjög stolt af því að Isavia 
skyldi velja okkur til þessa verkefnis. 

Reynsla okkar af sambærilegum ver-
kefnum er mjög góð og samstarf við 
Isavia í gegnum árin farsælt. Við höf-
um sinnt sambærilegri þjónustu fyrir 
Isavia á Reykjavíkurflugvelli til fjölda 
ára með góðum árangri.  Starfs-
fólki Securitas fjölgar mjög ört hér á 
Reykjanesi enda hefur samstarfið við 
United Airlines, Isavia og fleiri geng-
ið vel.  Securitas á Reykjanesi er frá-
bærlega staðsett með tilliti til þessara 
samstarfsaðila, auk skrifstofu okkar 
á Iðavöllum erum við nú með skrif-
stofuaðstöðu í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar ásamt stórri starfsaðstöðu fyrir 
okkar starfsfólk til að mæta auknum 
starfsmannafjölda og þörfum þeirra.“ 

Á dögunum færði stjórn 
Styrkrarfélags HSS stofn-
uninni tvær skutlur að gjöf. 

Skutlurnar eru af gerðinni Sara stea-
dy og létta mjög umönnun sjúklinga 
með skerta göngugetu. 

Styrktarfélag Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurnesja var stofnað árið 1975 
og hefur tilgangur þess frá upphafi 
verið sá að efla áhuga almennings 
og stjórnvalda á sjúkrahúss- og 

heilbrigðismálum á Suðurnesjum. 
Félagið er þrýstiafl og hefur jafn-
framt styrkt HSS með fjölda gjafa 
sem keyptar hafa verið fyrir ágóða af 
fjáröflun, einkum í formi sölu minn-
ingarkorta.

Nú er einnig hægt að styrkja 
SHSS með því að hlaupa til styrkt-
ar félagsins og/eða heita á hlaupara 
sem það gera í Reykjavíkurmaraþoni 
Íslandsbanka.

TVÆR SKUTLUR

Securitas og Isavia gera með 
sér samning um öryggisleit

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!



Húsbyggjendur og hönnuðir

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

Loftræsting 
-Alltaf ferskt loft
-Heilbrigt loft
-Rétt rakastig
-Varmaendurvinnsla
-Minna ryk

viftur.is
-andaðu léttar

Heimili - fyrirtæki

Einföld uppsetning - hagkvæmur rekstur

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
03

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF SUMARHÚSUM á frábærum verðum 

Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Bjálkinn er 70 - 200 mm með tvöfaldri nót.

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Sumarhus/

www.volundarhus.is
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Gefnarborg: stækkun leik-
skóla . Bæjarráð Garðs og 
Sandgerðis  felur bæjar-

stjóra að gera tillögu að viðauka 

við fjárhagsáætlun ársins 2018 
vegna framkvæmda og rekstrar 
vegna stækkunar Gefnarborgar. 
Daði Bergþórsson B-lista óskar eftir 

minnisblaði með frekari upplýsing-
um forsendur stækkunar leikskól-
ans. 

Nú er allt á fullu á Sandgerðis-
dögum. Samkvæmt venju er 
boðið upp á fjölbreytta dag-

skrá,sem nær hámarki nú um helgina. Út er komin hjá Veröld 
skáldsagan Rauða minnis-
bókin eftir Sofiu Lundberg.

Doris óx upp við þröngan kost í 
Stokkhólmi á þriðja áratug síðustu 
aldar. Þegar hún var tíu ára gömul 
gaf faðir hennar henni rauða minn-
isbók en í hana skyldi hún skrá nöfn 
allra sem skiptu hana máli í lífinu. 
Níutíu og sex ára gömul, nánast 
vina- og fjölskyldulaus, ákveður 
Doris að skrifa sögu sína byggða á 
minnisbókinni. 

Hún hverfur á vit viðburðaríks 
lífs, til Parísar, New York og Eng-
lands, frá fjórða áratugnum gegn-
um seinni heimsstyrjöldina og til 
nútímans; og til mannsins sem hún 
glataði en gat aldrei gleymt.

Rauða minnisbókin er einstök 
örlagasaga konu sem þurfti að þola 
eymd og ósigra en náði einnig að 
njóta frægðar og frama. Og yfir og 
allt um kring er átakasaga Evrópu á 
öldinni sem leið.

„Minningar, ást og vinir í stór-
fenglegri sögu. Einkunn: AAAA“ – 
Allas

„Skrifuð af ást og sögð af gleði. 
Auðvelt að njóta þessarar sögu.“ – 
Fredrik Backman

„Líkist einna helst Gamlingjan-
um sem skreið út um gluggann þar 
sem kona er í aðalhlutverki. Magn-

aðar og skemmtilegar frásagnir sem 
saman mynda ævisögu Dorisar. Les-
ið, njótið og verðið viðbúin því að 
fella nokkur tár.“ – Blekinge Läns 
Tidning

„Frábær bók um ást, hamingju 
og sorg.“ – Boktokig

Rauða minnisbókin er 334 
blaðsíður að lengd. Sigurður Þór 
Salvarsson þýddi, Eyjólfur Jónsson 
braut bókina um og Sanna Sporrong 
hannaði kápu. Bókin er prentuð í 
Danmörku.

Skrifuð af ást 
og sögð af gleði

Gefnarborg í Garði stækkar

Sandgerð-
isdagar 
standa yfir

Hreyfing og námskeið   24. águst 2018 KYNNINGARBLAÐ

Höfum til sölu allar gerð-
ir af hellum fyrir bílastæði, 
garðinn, gangstéttir, tröppur, 

kanta og fleira.
Leitið tilboða 
Sendum hvert á land sem er.
bosal.is
Info@bosal.is
Upplýsingar gefur
 Bóas í síma 7775007

Hellur og Steinar



veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34
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TUNGUSILUNGUR ER FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI ÞAR SEM FJÓRIR 
ÆTTLIÐIR STARFA SAMAN

Regnbogapaté og fleira lostæti
Tungusilungur er með 

minnstu fiskeldisfyrirtækjum 
landsins og um leið merkilegt 

fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir 
hágæða sælkeravörur á borð við 
birkireyktan regnbogasilung, reykta 
og grafna bleikju, ferska bleikju, 
ferskan silung og fleira lostæti. Stór 
hluti ferskvörunnar fer í útflutning 
og á Fiskmarkaðinn en aðrar afurðir 
Tungusilungs fást í verslunum 
Samkaupa, Mosfellsbakaríi, 
Fjarðarkaupum, Melabúðinni og í 
Kolaportinu.

„Faðir minn, Magnús 
Guðmundsson, stofnaði Tungusilung 
árið 2002 og síðan hefur fyrirtækið 
stækkað hægt og rólega,“ segir 
Freyja Magnúsdóttir, en í þessu 
fjölskyldufyrirtæki er nú fjórði 
ættliðurinn kominn til starfa. „Við 
systurnar fimm komum snemma inn í 
reksturinn, síðan bættust synir mínir í 
hópinn og núna eru barnabarnabörn 
pabba farin að starfa hér í skólafríum 
á sumrin.“

Starfsemin skiptist í fiskeldi á 
landi við strendur Tálknafjarðar og 
fiskvinnslu í þorpinu. Þrír afkomendur 
Magnúsar starfa við vinnsluna og 
til viðbótar eru tveir sem vinna við 
fiskeldið. Í heildina eru níu starfsmenn 
í fyrirtækinu sem allir tengjast 
fjölskyldunni að einhverju leyti.

Afurðirnar frá Tungusilungi eru 
margrómaðar kræsingar og til 
viðbótar við það sem upp var talið 

eru þau með á boðstólum svokallað 
regnbogapaté, þ.e. paté úr reyktum 
regnbogasilungi. Freyja segist 
telja að ekki séu aðrir aðilar með 
sambærilega vöru á markaði.

Tungusilungur er til húsa við 
Strandgötu 39 á Tálknafirði og hægt 
er að kaupa vörurnar á staðnum 
eða panta. Fyrirspurnir má senda í 
gegnum Facebook-síðu Tungusilungs 
eða með tölvupósti á tungusilungur@
simnet.is. Einnig er hægt að hringja 
í síma 456-2664 og 863-0977. 
Skemmtilegast er þó að gera sér ferð 
um héraðið, kaupa á staðnum, spjalla 
við starfsfólkið og skoða starfsemina 
í leiðinni.

Það kann að hljóma sem fullmikil 
bjartsýni að opna veitingastað 
utan alfaraleiðar eða um 20 

kílómetrum frá litlum þéttbýlisstað, 
Hvammstanga. En þetta gerði 
Róbert Jón Jack árið 2002 og í dag 
er veitingastaður hans, Geitafell á 
Vatnsnesi, afar vinsæll. Um 6–10.000 
manns snæða á staðnum árlega, 
flestir erlendir ferðamenn, en 
staðurinn er opinn frá 15. maí og út 
september.

Róbert og eiginkona hans keyptu 
jörðina árið 2002 og byggðu þar 
afskaplega fallegt íbúðarhús í stíl 
gamla íslenska sveitabæjarins. 
Veitingastaðurinn sjálfur er í húsnæði 
sem upphaflega var hlaða.

Súrheysturninn á landareigninni 
var hins vegar endurbyggður eins og 
skoskur kastalaturn; á fyrstu hæðinni 
er minjasafn um sveitina í kring og 
þá sem þar hafa búið, en á annarri 
hæð er stórmerkilegt safn tengt 
enska knattspyrnuliðinu Man. Utd. 

en tengsl hafa verið hjá Róberti og 
ættingjum hans við gamlar stjörnur 
og fyrrverandi þjálfara liðsins. Þetta er 
safn sem enginn aðdáandi Man. Utd. 
ætti að láta framhjá sér fara.

Á efstu hæðinni er síðan 
stórkostlegt útsýni yfir flóa, strandir og 
skaga.

„Það er tilvalið í einni ferð að skoða 
Selasetrið á Hvammstanga, selalátrin 
við Svalbarð og Illugastaði sem er 
næsti bær við okkur, koma í mat til 
okkar að Geitafelli, skoða svo Hvítserk, 
Borgarvirki og Kolugljúfur á leiðinni 
heim,“ segir Róbert.

Dýrindis sjávarréttir
Bændur á Vatnsnesi lifðu á 
sjávarútvegi og í þeim anda er 
einfaldur matseðill Geitafells en 
þetta er sjávarréttastaður og eru 
aðalréttirnir þrír: Sjávarréttasúpa 
með salati og heimabökuðu brauði, 
pönnusteiktur silungur og humar.

Réttirnir þykja afbragðsgóðir enda 

aðeins ferskasta hráefni notað og 
aðföng sótt í heimabyggð svo útkoman 
verður aldrei annað en dásamleg.

Þá  spilla ekki fyrir gómsætir 
eftirréttir en í boði eru skyrkaka, 
skúffukaka og hjónabandssæla.

Rauðvín, hvítvín og bjór eru til 
drykkjar og auk þess gosdrykkir, safar, 
kaffi og te.

Tökustaður Burial Rites
Skammt undan eru Illugastaðir sem 
eru sögusvið hinnar frægu skáldsögu 
eftir Hannah Kent, Náðarstund, eða 
Burial Rites. Sagan byggir á einu 
frægasta sakamáli Íslandssögunnar 
um þau Natan, Agnesi og Friðrik en 
þau tvö síðarnefndu eru jarðsett í 
kirkjugarðinum að Tjörn.

Ákveðið hefur verið að gera 
kvikmynd eftir skáldsögunni og hefjast 
tökur þarna fyrir norðan í sumar eða 
næsta sumar. Stórleikkonan Jennifer 
Lawrence verður í hlutverki Agnesar.

Sem fyrr segir er Geitafell afar 

vinsælt meðal erlendra ferðamanna 
sem þyrpast þangað á sumrin og hefur 
staðurinn fengið frábæra dóma á Trip 
Advisor. Það  er hins vegar full ástæða 
til að hvetja íslenska ferðalanga til að 
eiga gæðastund á Geitafelli í sumar.

Nánari upplýsingar á vefsíðunni 
geitafell.is
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Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Það hefur vissulega vakið þó 
nokkra athygli hvernig staðið 
var að ráðningu bæjarstjóra í 

Grindavík. Staðan var auglýst laus til 
umsóknar og ráðgjafafyrirtæki ann-
aðist umsýsluna. Þó nokkrir sóttu um 
stöðuna. Eitthvað virtist þetta vefjast 
fyrir mönnum því það tók nokkuð 
langan tíma að finna niðurstöðuna.

Enn meiri athygli vekur þó að 
þegar kom að ráðningunni sjálfri fór 
hún fram á bæjarstjórnarfundi fyrir 
luktum dyrum. Ég hef enn ekki orðið 
var við að fundargerð þessa fund-
ar bæjarstjórnar hafi enn verið birt 
opinberlega. Vaninn er að birta allar 
fundargerðir bæjarstjórnar,bæjarráðs 
og allra nefnda. 

Niðurstaða varð sú að Fannar 
Jónsson var ráðinn áfram sem bæjar-
stjóri Grindavíkur.

Enn eitt sem vekur undrun. Fann-
ar var ráðinn með 3 atkvæðum Sjálf-
stæðismanna,sem skipa meirihluta 
ásamt atkvæði bæjarfulltrúa Mið-
flokksins sem situr í minnihluta.

Þetta gerist ekki víða nema um 
fulla samstöðu sé að ræða innan allr-
ar bæjarstjórnar.

Fulltrúi Framsóknarflokksins,sem 
situr í meirihluta og fulltrúar Sam-
fylkingar og Raddar unga fólksins 
greiddu öðrum umsækjenda atkvæði 
sitt.

Mjög sérkennilegt að meirihluti 
bæjarstjórnar skuli ekki standa 
saman að ráðningu bæjarstjóra 
sveitarfélagins.

Eitt til viðbótar sem lýsir sér-
kennilegri stöðu í Grindavík. Fimm 
starfsmenn á bæjarskrifstofunni hafa 
sagt upp störfum. 

Sérkenni-
leg staða í 
Grindavík

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is

SÁNA KLEFAR

GODDI.IS

Með infra rauðum hitageislum
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MARgAR 
gERðiR


