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Jón 22% en 
Gunna 37%

SI raflagnir 
50 ára

HS veitur 
hagnast

Það var mikið lagt í að gera ljósanóttina sem glæsilegasta,sem haldin var á dögunum í Reykjanesbæ. Boðið var upp á ótrúlegan fjölda 
viðburða um allan bæ. Þetta er ein af allra flottustu bæjarhátíða landsins.
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Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

Dýrabær – Smáralind – Kringlunni – Reykjanesbæ – Akranesi – Sími 511-2022 – www.dyrabaer.is

Bragðgott, hollt og næringarríkt 

fóður fyrir HUNDA og KETTI



2   10. október 2019

Jón borgar 22% í skatt 
en Gunna 37%

Jón er atvinnurekandi á eftirlaunum. Í 
gegnum árin borgaði hann eins lítið í 
lífeyrissjóð og mögulegt var.Aftur á móti 

var hann duglegur að leggja inn á reikninga sem 
gáfu góða vexti og fjárfesti í verðbréfum. Nú nýtur 
Jón ávaxtanna og greiðir 22% fjármagnsskatt ef 
stærstum hluta þess sem hann fær greitt.
Gunna var launþegi en hafði góðar tekjur og 
þannig myndaðist ágætis lífeyrissjóður. Gunna borgar nú 37% skatt 
af sínum tekjum. Nú er það þannig með lífeyrissjóðinn að stærsti 
hluti hans  eru vextir og verðbætur,sem hlaðist hafa upp í gegnum 
árin. Hvaða réttlæti er í því að Gunna borgi 37% skatt af sínum 
lífeyrissjóðstekjum,sem eru að stærstum hluta fjármagnstekjur en Jón 
þurfi einungis að borga 22% af sínum tekjum. Þetta er óréttlátt og ættu 
þingmenn að sjá sóma sinn í að breyta.

Enn sitja eldri borgarar eftir
Um næstu áramót hækka greiðslur til eldri borgara um 3,5% frá 
Trygginastofnun ríkisins. Þetta vekur furðu þar sem kjarasamningar 
á almenna markaðnum hafa hækkað um 6,5%. Hvers vegna eru eldri 
borgurum ekki tryggð launahækkun eins og aðrir landsmenn fá? Það 
liggur líka fyrir að um síðustu áramót fengu eldri borgarar 2,5% lægri 
hækkun en launavísitalan. Sama átti við áramótin þar á undan. Á þessum 
þremur árum hafa eldri borgarar sem fá greiðslur frá Tryggingastofnun 
dregsit aftur úr að verða 10%. 
Sá hópur sem byggir afkomun sína fyrst og fremst á greiðslum frá 
Trygginastofnun er ekki með háar greiðlsur og má því illa við slíkum 
skerðingum.
Þingmenn hljóta að sjá hvers konar óréttlæpti þetta er. Það þarf að 
leiðrétta þetta.

Skattpíning sveitarfélaganna
Fateignamat ríkisins hefur hækkað mikið á íbúðarhúsnæði síðustu 
árin. Sérstaklega á Þetta við um sveitarfélaögin hér á Suðurnesjum. Um 
næstu áramót liggur fyrir að matið mun hækka verulega,dálítið misjafnt 
milli sveitarfélaga en allt upp í 18%.
Það er ekki eingöngu skattur á húsnæðinu sem hækkar. Lóðarleiga 
miðast víða við fasteignamat svo og holræsagjald,vatnsskattur o.fl.
Nú þegar þarf að greiða í fasteignagjöld 300-400 þúsund á ári af 
meðalstóru íbúðarhúsnæði.
Það hlýtur að vera krafa íbúa að bæjarfulltrtrúar samþykki að 
álagninarprósenta lækki verulega,þannig að þessi gjöld hækki ekki á 
næsta ári.

Siguður Jónsson,ritstjóri

LEIÐARI

Einar Jón Pálsson forseti 
bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar 
var á aðalfundir Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum kosinn 
formaður stjórnar.

Páll Magnússon er oddviti 
Sjálfstæðisflokksins í Suður-
kjördæmi. Það hefurb verið 

eitt sterkasta vígi Sjálftsæðisflokksins 
í gegnum árum og er svo enn. Páll 
hefur ekkert farið leynt með það 
hversu óhress hann er með það að 
oddviti flkksins í Suðurkjördæmi eigi 
ekki sæti við ríkisstjórnarborðið. Páll 
bendir réttilega á að það skiptir miklu 
máli að sitja viðö það borð. Ráðherra 
hefur mun meiri áhrif heldur en 
óbreyttur þingmaður.

Að fræða og fræðast eru 
lykilorð þessa frjálsa Háskóla 
sem nú hefur starfað á 3. ár 

hér á Suðurnesjum.
Nemendur eru hátt í 70 að tölu á 

ýmsum aldri yfir 60. Í þessum Háskóla, 
sem er alþjóðlegur og á uppruna sinn 
í Frakklandi, eru engin próf né gráður, 
einu inntökuskilyrðin eru að vera yfir 
sextugt og hafa hug á að læra, fræðast 
og fræða aðra.

Skólastarfið fer fram í hópum. 
Þar fer fram jafningjafræðsla, sem 
felur í sér að kennarar og nemendur 
eru jafningjar og nemendur taka 
þátt í fræðslunni ef svo má segja. Nú 
eru starfandi fimm hópar með frá 5 
og upp í 15 nemendum. Hægt er að 
stofna til nýrra hópa ef nemendur 
vilja, eina krafan er sú að einhver 
taki að sér að stýra hópnum. Þessi 
skóli var stofnaður haustið 2017 að 
undirlagi nokkurra djarfra kvenna 
af Suðurnesjum. Stjórnendur U3A 
Reykjavík voru þeim til halds og 
trausts meðan verið var að koma 
þessu á koppinn. Skólinn heitir í 
raun U3A Suðurnes og nær til allra 
sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Til 
að skrá sig er hægt að senda tölvupóst 
á ritarann hildurha@gmail.com eða 
mæta á fund í einhverjum hópnum. 
Hægt er að sjá hvenær fundir eru á 
facebook síðu skólans, undir U3A 
Suðurnes. Allir eru hjartanlega 
velkomnir alltaf. Árgjald er aðeins 
1500. -kr.

Á fundi bæjarráðs 
Suðurnesjabæjar var lagt fram 
minnisblað frá bæjarstjóra 

og mannauðsstjóra um samfögnuð 
starfsfólks Suðurnesjabæjar. 

Í minnisblaðinu kemur m.a. fram 
að yfirgnæfandi vilji starfsfólks standi 
til þess að árlega verði haldin árshátíð 
starfsfólks Suðurnesjabæjar. Samþykkt 
að við vinnslu fjárhagsáætlunar 2020 
verði gert ráð fyrir árshátíð starfsfólks 
Suðurnesjabæjar.

SVO LENGI LÆRIR SEM LIFIR
Háskóli þriðja æviskeiðsins byrjar þriðja árið með látum!

Hóparnir eru núna þessir: 
1. Saga, menning og náttúra 

Suðurnesja, stjórnandi er Hildur
2. Ættfræðihópur undir stjórn 

Magnús
3. Ritunarhópur undir stjórn Ernu
4. Spjallhópur undir stjórn Hrafns
5.  Ferðhópur undri stjórn Lofts......

Hóparnir halda fundi sína í MSS – 
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 
og eru haldnir milli kl. 16 og 17.

Stundum eru fengnir fræðingar 
til að upplýsa og fræða og stundum 
er farið í ferðir til að kanna og 

kynna sér nánar sögu og náttúru. 
Meðal annars fór Ferðahópurinn 
norður í Húnavatnssýslu að kynna 
sér síðustu aftökuna á Íslandi, 
söguhópurinn hefur farið víða til 
að skoða náttúruminjar og sögu. Í 
Ritunarhópnum er verið að skrifa 
framhaldssögu, einskonar rað-sögu 
og ku það vera mjög spennandi 
saga. Spjallhópurinn tekur fyrir ýmis 
málefni sem fólkið velur sjálft, síðast 
var tekinn fyrir vindurinn sjálfur. Í 
Ættfræðinni er endalaust hægt að 
leita og grúska undir dyggri leiðsögn 
Magnúsar Óskars.

Það er alltaf glatt á hjalla og 
engum leiðist í þessum frjálsa og 
óháða háskóla.

Páll óhress

Einar Jón 
formaður SSS

Vilja árshátíð

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020
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20000
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Bergþór Ólafsson þingmaður 
Miðflokksins var á dögunum 
kosinn formaður Umhverfis-

og samgöngunefndar Alþingis með 
2 atkvæðum. Aðrir flokkar hvorki úr 
meirihluta eða minnihluta studdu 
Bergþór. Vitnað var til samkomulags 
um að Miðflokkurinn ætti þetta 
embætti.

Nú er það staðreynd að Bergþór 
telst hafa brotið siðareglur Alþingis 
meðö svívirðulegu orðbragði sínu 
á Klaustursbarnum. Það er ótrúlegt 
að eftir það geti menn tekið að sér 
formennsku í veigamikilli nefnd. Það 
er lágmark að menn endurnýi umboð 

Siðferði sumra þingmanna er 
ansi undarlegt. Píratar hafa 
verið ábereandi í umræðunni 

um að allt ætti að vera uppi á borði og 
menn ættu að sæta ábyrgð brytu þeir 
af sér í sínum störfum.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir 
braut siðareglur Alþingismanna að 
dómi forsætisnefndar vegna ummæla 
sinna um þingmanninn Ásmund 
Friðriksson. Þar þjófkenndi hún 
Ásmund vegna greiðsla sem hann 

Margrét Þórarinsdóttir, 
Miðflokkskona, fyrrum 
Framsóknar, fer með 

miklar fleypur í fullyrðingum um 
Hitaveitu Suðurnesja í síðasta 
Suðurnesjablaði og rosaleg fyrirsögn 
blaðsins virðist magna það upp. 
Hún kennir sjálfstæðismönnum í 
Reykjanesbæ um sölu á hlutum úr 
Hitaveitu Suðurnesja. 

Hið rétta er að ríkið átti tæplega 
20% hlut í Hitaveitu Suðurnesja á 
sínum tíma og ákvað að selja þann hlut 
hæstbjóðanda í stað þess að selja hann 
til sveitarfélaganna á Suðurnesjum 
eins og við sjálfstæðismenn óskuðum 
eftir. Þar með var sá hlutur kominn 
í eigu einkaaðila, algerlega óháð 
bæjarfulltrúum í Reykjanesbæ. Rétt 
er að minna á að Reykjanesbær átti 
aldrei meirihluta í Hitaveitunni en 
þó stærstan hlut sveitarfélaganna, um 
39%. 

Margir muna síðan eftir ævintýri 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitunnar 
í meirihlutaeigu borgarinnar þegar 
stofnað var útrásarfyrirtækið, REI 
(Reykjavík Energy Invest).

Í framhaldi af sölu ríkisins á hlut 
sínum í HS til einkaaðila, fóru þessir 
aðilar að sýna áhuga á að kaupa sig inn 
í HS. Það fyrirtæki átti leynifundi með 
sveitarfélögunum Hafnarfirði,  Garði, 
Sandgerði, Grindavík og Vogum, 
líklega að undirlagi Hafnarfjarðar. Við 
getum ekkert fullyrt um þetta frekar 
því fulltrúar Reykjanesbæjar voru ekki 
boðaðir á þessa fundi.

Að undirlagi Sigurðar Vals 
Ásbjarnarsonar, fyrrum bæjarstjóra 
í Sandgerði, vorum við hins vegar 
boðin á fund, með fulltrúum annarra 
sveitarfélaga á Suðurnesjum, til að 

Bókasafn Reykjanesbæjar tók 
á móti fyrstu Hvatningar-
verðlaunum Upplýsingar 2019 

í morgun, en Upplýsing er fagfélags á 
sviði bókasafns- og upplýsingafræða. 
Verðlaunin fékk Bókasafnið fyrir 
verkefnið „Saumað fyrir umhverfið“ 
sem gengur út á að sauma fjölnota 
taupoka í Pokastöð sem starfrækt er í 
safninu. Í umsögn dómnefndar segir 
að í verkefninu séu góð tengsl við 
bækur og umhverfið og að það flokkist 
sem nýbreytniverkefni.

Það voru Oddfríður Steinunn 
Helgadóttir formaður Upplýsingar og 
Barbara Guðnadóttir varaformaður 
sem gerðu sér ferð suður með sjó 
til þess að afhenda verðlaunin 
og kynna sér verkefnið. Guðný 
Kristín Bjarnadóttir verkefnisstjóri 
„Saumað fyrir umhverfið“ tók á móti 
verðlaunagripnum sem er Lóa eftir 
Hafþór Ragnar Þórhallsson. 

Á fyrri mynd sést Guðný Kristín 
Bjarnadóttir taka við verðlaununum 
úr hendi Oddfríðar Steinunnar 
Helgadóttur formanns Upplýsingar. Á 
seinni mynd eru Barbara Guðnadóttir 
varaformaður Upplýsingar, 
Oddfríður Steinunn Helgadóttir 

Afleikur Miðflokksins
sitt í næstu kosningum áður en þeir 
taka að sér slík trúnaðarstörf.

Það hefði verið mjög skynsamlegt 
að Miðflokknum að kjósa Karl 
Gauta Hjaltason sem formann 
nefndarinnar,þannig hefði flokkurinn 
sýnt það að hann tekur mark broti 
Bergþórs. Þá hefði líka verið erfitt 
fyrir Þórhildu Sunnu að taka að 
sér formennsku í eftirlitsnefnd 
Alþingis,en hún braut einnig 
siðareglurnar.

Til hvers er Alþingi að hafa 
siðareglur ef það skiptir engu máli að 
brjóta þær?

HS veitur hafa hagnast á 8. milljarð króna á síðustu 6 árum
Reykjanesbær er í dag, meirihlutaeigandi

ræða hvað við vildum gera, a.m.k. var 
það erindið.  Hann gerði vel að boða 
til þess fundar. Við sjálfstæðismenn í 
Reykjanesbæ lýstum þar þeirri skoðun 
okkar að einkaaðilar ættu ekki að eiga 
meirihluta í Hitaveitunni.  Ég var 
spurður um hvað stóran hluta slíkir 
aðilar gætu þá bætt við sig við það sem 
ríkið hafði þegar selt og nefndi ég þá 
20%. Ekkert annað sveitarfélag lagði 
þannig spilin á borðið, eða gaf til kynna 
hvað það vildi. Menn voru greinilega 
búnir að sammælast um eitthvað allt 
annað og um það ríkti þögn á þessum 
fundi. Að  baki þessu hófst mikill 
darraðardans sem endaði með því 
að öll sveitarfélögin á Suðurnesjum, 
önnur en Reykjanesbær, seldu sinn 
hlut til REI. 

Þetta varð til þess að Reykjanesbær 
sat eitt sveitarfélaga á Suðurnesjum 
eftir með sinn eignarhlut, sem 
minnihlutaeigandi í Hitaveitunni. 

Þá kemur að orkupakka 1. 
Þessu samfara hafði ríkið fylgt 
eftir reglum Evrópusambandsins 
um að framleiðsla á orku tilheyrði 
einkarekstri en dreifing væri á 
meirihlutahendi opinberra aðila. 
Þannig skyldi Hitaveitunni skipt upp 
í tvö fyrirtæki, orkuframleiðanda 
(HS Orku) og dreifingaraðila (HS 
Veitur). Framundan voru líka miklar 
lántökur og skuldbindingar vegna 
virkjanaframkvæmda sem tilheyrðu 
þá HS Orku og voru ekki taldar á hendi 
sveitarfélaga að sinna. Við ákváðum 
því að fara þá leið að selja hlut okkar 
í samkeppnisrekstrinum (HS Orku) 
en við gerðum annað og meira en hin 
sveitarfélögin. Við skiptum á hlutum 
þannig að við eignuðumst  í staðinn 

meirihluta í HS veitum og tryggðum 
þar með að sá hluti orkumarkaðarins 
sem er með einokun á markaði yrði 
í meirihlutaeigu Reykjanesbæjar. 
Ennfremur höfðum við milligöngu 
um það að auðlindin sjálf, landið og 
orkan í jörðu, færi úr eigu HS Orku og 
í eigu íslenska ríkisins. 

Reykjanesbær á enn meirihlutann 
í HS Veitum og hefur af því ágætan 
arð, mun meiri arð en sveitarfélagið 
fékk á sínum tíma út úr Hitaveitu 
Suðurnesja. Líklega lætur nærri að 
hagnaður HS veitna síðustu 6 ár sé á 
8. milljarð króna. Þeir einkaaðilar sem 
þar eru með í för reynast mjög góðir 
samstarfsaðilar. En sveitarfélögin hin 
(Hafnarfjörður er þó enn í stjórn) 
hoppuðu að mestu úr út þessum 
rekstri, bæði orkuframleiðslu og 
dreifingu. 

Þannig er nú það – þótt eflaust 
hnjóti menn áfram um rangfærslur og 
ósannindi. 

Árni Sigfússon, fyrrverandi 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ.

Braut siðareglur kosin formaður eftirlitsnefndar

fékk fyrir akstur sem þingmaður 
Suðurkjördæmis.

Það furðulega hefur nú gerst 
að umrædd Þórhildur Sunna var 
kosin formaður Stjórnskipunar-
og eftirlitsnefndar Alþingis. Nú 
þegar Píratar þunnu hljóði og finnst 
ekkert athugavert við að formaður 
eftirlitsnefndar sé þingmaður sem sjálf 
hefur brotið siðareglur Alþimngis.

Hvatningaverðlaun til Bókafns Reykjanesbæjar
formaður Upplýsingar, Guðný 
Kristín Bjarnadóttir verkefnisstjóri 
Saumað fyrir umhverfið og Stefanía 
Gunnarsdóttir forstöðumaður 
Bókasafns Reykjanesbæjar með bækur 
í pokum úr Pokastöðinni.

Nánar um Saumað fyrir umhverfið
Um verkefnið SAUMAÐ 

FYRIR UMHVERFIÐ segir í texta 
tilnefningarinnar: Það er hugsað sem 
umhverfisátak til að vekja fólk til 
umhugsunar um ofnotkun plasts og 
til að draga úr notkun þess, til dæmis 
plastpoka undir bækur til útlána á 
safninu.

Í verkefninu eru góð tengsl við 
bækurnar og umhverfið. Verkefnið 
gefur hugmynd um kolefnisspori 
til framtíðar og getur verið öðrum 
bókasöfnum fyrirmynd til eftirbreytni 
og er ekki flókið að innleiða. Verkefnið 
er viðeigandi innlegg bókasafna inn 
í plastlausan september og hjálpar 
til við að styðja við bann gegn 
plastpokanotkun.

Verkefnið getur flokkast sem 
nýbreytniverkefni og telst ekki hluti af 
daglegu starfi viðeigandi starfsstaðar, 
eins og segir í vinnureglum 
dómnefndar. Verkefnið er hvatning til 

eftirbreytni og góðra verka bæði innan 
og utan viðkomandi starfsstaðar. 
Verkefnið getur þróast með stöðugt 
nýjum þátttakendum inn á bókasöfnin 
sem geta lagt sitt af mörkum til betri 
framtíðar. Verkefnið getur hvort sem 
er átt við á skólabókasöfnum eins og 
almenningssöfnum og á opinberum 
vettvangi.

Í tilnefningunni er nefndur 
umsjónarmaður verkefnisins í 
bókasafni Reykjanesbæjar, Guðný 
Krístín Bjarnadóttir.  Bókasafnið og 
umsjónarmenn verkefnisins hljóta 
því veglegan verðlaunagrip, Lóu, eftir 
Hafþór Ragnar Þórhallsson

Í dómnefnd voru Margrét 
Björnsdóttir af hálfu undirbúnings-
hóps Bókasafnsdagsins, Margrét 
Sigurgeirsdóttir af hálfu Samtaka 
forstöðumanna almenningsbókasafna 
og Þórunn Erla Sighvats af hálfu 
stjórnar Upplýsingar.

Nýjar vörur í hverri viku
Netverslun www.belladonna.is

• 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
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði



www.bygg.is
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Fjölmenni við setningu Ljósanætur

Ljósanótt var  sett í 20. 
sinn í skrúðgarðinum við 
Suðurgötu miðvikudaginn 

4.sept.s.lLjósanótt er  stórkostleg 
menningar- og fjölskylduhátíð 
með yfir 150 viðburði víðsvegar 
um bæinn. Þetta væri ekki hægt 
nema með framkvæmdagleði og 
metnaði bæjarbúa og okkar tryggu 
stuðningsaðila sem fjármagna 
hátíðina að stórum hluta. 

Eftir þrotlausan undirbúning síðustu 
vikna og mánaða getum við nú farið 
að njóta. Undir lok ágúst var skrifað 
undir samninga við stærstu styrktaraðila 
hátíðarinnar í Ráðhúsi. Þeir eru Isavia, 
Lagardère, Securitas, Skólamatur, 
Landsbankinn og Nettó. Aðstandendur 
Ljósanætur eru afar þakklátir fyrir 
stuðning þessarar fyrirtækja í gegnum 
árin, en án hans væri ekki möguleiki að 
halda Ljósanótt með eins glæsilegum 
hætti og raunin er. 

Haraldur Axel Einarsson 
grunnskólafulltrúibauð gesti velkomna 
og að því loknu flutti Kjartan Már 
Kjartansson bæjarstjóri ávarp. Hann 
naut aðstoðar nemendanna Filorettu 
Osmani og Maciek Baginski við að 
draga Ljósanæturfánann að hún og 
setja hátíðina. Samkór úr grunnskólum 
Reykjanesbæjar söng Meistara Jakob á 
hinum ýmsu tungumálum.

Það er í mörgu að snúast 
hjá Ásmundi Friðrikssyni 
þingmanni. Á Ljósanótt var 

hann með sýningu á skemmtilegum 
ljósmyndum sem hann hefur tekið. 
Virkilega flottar myndir.

ÁSMUNDUR SÝNDI 
LJÓSMYNDIR

Á fundi Framkvæmda og 
skipulagsráðs Suðurnesja-
bæjar var tekin fyrir  fyrirspurn 

um stækkun lóðar fyrir byggingu 4 
Norðurljósahúsa. Norðurljósavegur 2 
er á svæði sem deiliskipulagt var undir 
hótel, gististarfssemi og þjónustu 
árið 2015. Sú lóðarstækkun sem 
óskað er eftir er ekki í samræmi við 
gildandi deiliskipulag auk þess sem 
svæðið er skv. gildandi Aðalskipulagi 
skilgreint sem „opið svæði“. Við 

Nei við byggingu 
Norðurljósahúsa

Á  seinustu 25 árum hefur 
plastframleiðsla í heiminum 
rúmlega þrefaldast og ef  

fram heldur sem horfir kann plast 
í heimshöfunum að vega meira en 
fiskistofnar árið 2050 (World Economic 
Forum 2016). Plastúrgang er að finna 
um nær allan sjó og hann hefur borist til 
fjarlægra staða eins og til heimskautanna 
og djúpsjávar heimshafanna. Plast leysist 
ekki upp heldur brotnar það niður í 
smærri og smærri agnir. Áhrifin sem 
plast hefur á umhverfi sjávar eru bæði 
margbreytileg og afdrifarík.

Plastúrgangur endar að stórum hluta 
í heimshöfunum og getur haft alvarlegar 
afleiðingar fyrir sjávarlífverur. Þær 
geta fest sig í gömlum netum, tógum 
eða plastfilmum, kafnað eða étið ýmis 
konar plast í misgáningi. Lítið er enn 
sem komið vitað um það hvernig örplast 
berst um flókinn fæðuvef heimshafanna 
en rannsóknir hafa sýnt að plastagnir 
hafa áhrif á ýmsar sjávarlífverur 
m.a. á efnaupptöku á frumustigi, eru 

PLAST Í HAFINU
deiliskipulagsgerð svæðisins var m.a. 
lögð áhersla á að byggingar ofan 
Skagabrautar færu ekki nær götunni 
en skipulagið gerir ráð fyrir til að 
þrengja ekki um of að sérkennum 
svæðisins og víðáttu. Ráðið 
hafnar með fyrrgreindum rökum 
hugmyndum um lóðarstækkun 
og hvetur lóðarhafa til að finna 
hugmyndinni aðra staðsetningu 
innan núverandi lóðar.

bólguvaldar, valda minnkun á fæðunámi 
og hafa áhrif á innkirtlastarfsemi (Wright 
et al. 2013a; 2013b). Þetta er m.a. vegna 
þess að plastagnir geta innihaldið 
eiturefni sem notuð eru við framleiðsluna 
til að tryggja sveigju, varanleika eða 
eldtefjandi efni.
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Það var troðfullt á Nesvöllum 
þegar félagarnir Kristján 
Jóhannsson og Geir Ólafsson 

mættu og sungu nokkur lög við 
undirleik Þóris Baldurssonar. Þeir 
stóðu sig frábærlega og fengu 

Margir mættu á 
Nesvelli„Veruleikinn og vindingar hans“ heitir 

sýning á úrvalsgrafík frá Póllandi sem 
opnuð verður í listasal Duus Safnahúsa 
kl. 18:00 í dag. Sýningin er sérstaklega 
valin fyrir Listasafnið af Jan Fejkiel, 
forstöðumanni Fejkiel gallerísins í Kraká, 
en sú stofnun nýtur mikillar virðingar 
innan og utan Póllands fyrir vandaðar 

Úrvalsgrafík frá 
Póllandi

sýninga- og útgáfustarfsemi í þágu 
pólskrar grafíklistar. Þess ber að geta að 
af þeim fjórðungi íbúa Reykjanesbæjar af 
erlendum uppruna eru flestir frá Póllandi. 
Þeir taka sífellt meiri þátt í dagskrá 
Ljósnætur. Sýningin er til 2.nóvember 
2019.

mikið klapp fyrir. Það var Janus 
Guðlaugssonn sem bauð fólki upp á 
þessa skemmtun.Janus hefur síðustu 
misseri staðið fyrir heilsueflandi 
átaki í Reykjanesbæ fyrir eldri 

borgara og margir hafa nýtt sér það. 
Árangur hefur verið mjög góður.

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17  h/ Miðbæjarradíó
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Reynir Katrínar er með sýningu 
í Duus safnahúsum. Andleg 
málefni hafa alla tíð átt hug og 

hjarta Reynis. Það má segja að kvenleg 
orka ráði ríkjum á sýningu Reynis í 
gegnum samvinnu við ljósverurnar.
Sýningin í Duus safnahú-
sum er til 3.nóvember 2019.

GALDRAMEISTARI OG SKAPANDI LISTAMAÐUR

Við tökum landstímið með þér

   
Skipstjórnarnám veitir alþjóðleg réttindi til starfa um
borð í skipum af mismunandi stærð og gerð.

Námið er skipulagt sem samfellt tveggja til átta anna
nám eftir réttindastigum. Nám til stúdentsprófs er  
samtals sjö annir.
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sjomanna-augl.pdf   1   8.10.2019   15:40:01
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S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

 HAUSTTILBOÐ FRAMLENGT TIL
20.OKTOBER 

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND

GRAFSKRIFT

 minnismerki.is

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is Njarðarnes 4  verslun opin 13-17

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

113
41x60 cm frá sökkli

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

111
41x60 cm frá sökkli

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund

með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson
f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Guðríður Sóley
Jónsdóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

110
100x57 frá sökkli

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund

Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

103
76x55 cm frá sökkli

Hér hvíla hjónin

Ragnheiður 
Árnadóttir

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann 
Snorrason

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra
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SVIPMYNDIR FRÁ LJÓSANÓTT

Dagskrá Ljósanætur var 
rosalega fjölbreytt og gátu 
allir örugglega fundið 

eitthvað við sitt hæfi. Hér koma 
nokkrar svipmyndir.

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár

- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic

- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Mercedes Benz 
2858 Dráttarbíll
Árgerð 2015

Verð kr 9.950.000 + Vsk skráður

- 220.000 Km 
- Sjálfskiptur Powershift 3
- Loftpúðafjöðrun aftan
- Retarder
- Big Space Kojuhús 
- Olíumiðstöð
- 120 tonna dráttar geta 
- Euro 6
- 578 hestöfl
- ASR
- Ískápur 
- Tveggja drífa á nafdrifum
- Vel búinn bíll

Nú er gott að huga að því 
að panta Hobby hjólhýsi og 

húsbíla 2020 árgerð

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL- Nýr 2019 árgerð

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
Nýir 2020 árgerð   

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú með leiðsögukerfi, rafstilltu bílstjórasæti og Webasto miðstöð og með appi í símann

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél 
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós

- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 130.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður

- Start/stop Automatic

- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

Verð kr. 4.580.000 skráður

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðisfirði
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Þinn árangur
Okkar keppikefli

Fagleg og persónuleg 
þjónustu á sviði fjármála 

og viðskipta.

grantthornton.is Endurskoðun Skattur Ráðgjöf
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www.malbika.is

Ungverska flugfélagið Wizz 
Air hóf nýlega beint flug 
milli Keflavíkurflugvallar og 

Kraká í Póllandi. Flogið verður tvisvar 
í viku, á mánudögum og föstudögum. 
Wizz Air er stærsta lággjaldaflugfélag 
í Mið- og Austur-Evrópu. Kraká er 
tíundi áfangastaður Wizz Air frá 

Hleypt hefur verið af 
stokkunum átakinu Hættum 
að urða – Finnum lausnir, 

þar sem kastljósi er varpað á ókosti 
urðunar og fólk hvatt til þess að þrýsta 
á stjórnvöld um að hætta urðun á 
sorpi. Opnaður hefur verið nýr vefur, 
finnumlausnir.is, þar sem fólk getur 
kynnt sér málið og skrifað undir 
áskorun til stjórnvalda um að banna 
urðun sorps.

Hér á landi eru á hverju ári urðuð 
nálægt 220 þúsund tonn af sorpi. 
Skipuleggjendur átaksins segja um 
sé að ræða gríðarlegt vandamál sem 
Íslendingum beri skylda að finna 
lausn á og stöðva. Urðun í slíku 
magni hefur slæm áhrif á jarðgæði 
og loftgæði og sé í eðli sínu slæm 
nýting á takmörkuðum auðlindum 
jarðarinnar. Sorp getur verið 
margar aldir að brotna niður. Á vef 
átaksins, finnumlausnir.is, má finna 
margvíslegar upplýsingar um neikvæð 
áhrif urðunar sorps og mögulegar 
lausnir á vandamálinu.

„Við finnum ekki lausnir fyrr en við 
byrjum að leita að þeim. Fyrsta skrefið 
er að ákveða að núverandi ástand geti 
ekki varað lengur. Staðreyndin er að 
nú þegar eru þær lausnir til staðar 
sem duga til að stöðva urðun alfarið 
á skömmum tíma. Við viljum gefa 
fólki færi á að senda stjórnvöldum 
skýr skilaboð um að líta beri á sorp 
sem auðlind, ekki vandamál. Með 
réttu hugarfari finnum við lausnir sem 
henta hverju sinni. Og með samstilltu 
átaki getum við hvatt stjórnvöld til 
að stöðva urðun,“ segir Halldóra 
Geirharðsdóttir, talsmaður átaksins 

Hvetja stjórnvöld að hætta urðun á sorpi - Um 
250 þúsund tonn af rusli urðuð á hverju ári

Hættum að urða.
Íslenska gámafélagið leiðir átakið, 

en með því segist fyrirtækið vilja stuðla 
að skilvirkari og umhverfisvænni 
leiðum við förgun og endurvinnslu, 
þar sem hætt verði að líta á rusl sem 
úrgang, heldur fremur sem hráefni til 
að nýta. Fyrirtækið segir að hægt sé að 
hætta nánast allri urðun með því að 
flytja ruslið til brennslu í Evrópu, þar 
sem það nýtist til húshitunar. Með því 
nýtist líka flutningsgeta frá landinu 
verið hefur ónýtt vegna misræmis í 
magni á inn- og útflutningi. Sótspor 
landsins stækkar ekki því skipin eru 
hvort eð er á ferðinni.

„Frá stofnun fyrir tuttugu árum 
síðan hefur Íslenska gámafélagið verið 
leiðandi í innleiðingu á flokkun og 
endurnýtingu úrgangs. Á ári hverju 
falla til frá heimilum og fyrirtækjum 
landsins um 530 þúsund tonn af 
almennu rusli og af því hefur um 
helmingurinn verið urðaður. Með 
aukinni endurvinnslu er raunhæft að 
draga úr urðun um sem nemur 20 til 
50 þúsund tonnum, en eftir standa 
þá samt 150 til 180 þúsund tonn sem 
urða þarf á hverju ári. Með því að flytja 

FYRSTA FLUG WIZZ AIR FRÁ 
KEFLAVÍKURFLUGVELLI TIL KRAKÁ

Keflavíkurflugvelli nú í vetur.
Flugfélagið Wizz Air er eitt 

29 flugfélaga sem bjóða upp á 
áætlunarflug frá Keflavíkurflugvelli til 
75 áfangastaða. Wizz Air er með fjölda 
tenginga við borgir í Evrópu.

sorpið til Evrópu þar sem það er nýtt til 
húshitunar náum við hins vegar strax 
nærri 100 prósenta endurvinnslu á 
öllu rusli.,“ segir Jón Þórir Frantzson, 
forstjóri Íslenska gámafélagsins.
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8. tölublað 3. árgangur

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Það vakti að vonum athygli 
þegar Bjarni Benediktsson 
formaður Sjálfstæðisflokksins 

tilkynnti á dögunum að næsti 
Dómasmálaráðherra yrði Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir. Mörgum þótt djarft 
val þar sem Áslaug Arna er mjög unga 
að árum eða aðeins 28 ára. Hún mun 
vera næst yngsti Íslengurinn til að 
gegna ráðherraembætti og sá yngsti 
á okkar lýðveldistíma. Í ríkisstjórn 
situr ennfremur önnur ung kona á 
vegum Sjálfstæðisflokksins Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Þetta 
sýnir vel að flokkurinn er óhræddur 
við að treysta ungu fólki fyrir 
forystuhlutverki.

Sjálfstæðisflokknum hefur gengið 
misjafnlega í skoðunakönnunum 
að undanförnu og er í raun langt frá 
sínu fyrra fylgi.Eflaust eru margar 
ástæður fyrir þeirri staðreynd. Sótt 
er að flokknum úr tveimur áttum að 
fyrrverandi formönnum Þorsteini 
Pálssyni og Davíð Oddssyni. 
Miðflokkurinn sem teljast verður 
til hinna populistaflokka reynir 
með ýmsum ráðum og sumum ekki 
mjög vönduðum að ná fylgi frá 
Sjálfstæðisflokknum. Oft átíðum með 
afturhaldsrökum og öfgafullum hægri 
skoðunum,sem bakkaðar eru upp af 
ritstjórn Morgunblaðsins.

Sjálfstæðisflokkurinn þarf að 
marka sér framtíðarstefnu,hvort ætlar 
hann að halla sér að þröngsýnum 
afturhaldsskoðunum Miðflokksins eða 
ætlar hann að marka sér þá stefnu að 
vera frjálslyndur umbóta stjórnmála 
flokkur.Sjálfstæðisflokkurinn þarf 
í auknum mæli að berjast fyrir 
umhverfismálum og taka þátt í 
baráttunni í loftslagsmálum.

Margir eldri Sjálfstæðismenn 
hafa yfirgefið flokkinn. Sjálfstæðis-
flokkurinn þarf að taka upp harðari 
baráttu fyrir 

Sjálfstæðis
flokkurinn 
treystir ungu 
fólki
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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


