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Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Fjölbreytt
mannlíf og
menning í
Reykjanesbæ
F

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum

jölmenningardagur var nýlega haldinn í Reykjanesbæ.
Um 20% bæjarbúa eru af erlendum uppruna sem koma
frá nær 60 þjóðlöndum. Á myndinni er Sanaz frá Íran. Sjá bls 6.
Du och jag

Dapurt hjá
D lista (bls 10)

(bls 8)

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Blái herinn
(bls 14)

• 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

JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
®

TORFÆRUÚTGÁFAN AF ÞESSUM
FRÁBÆRA JEPPA

DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ.
8 GÍRA SJÁLFSKIPTING HÁTT OG LÁGT DRIF

TRAILHAWK VERÐ FRÁ: 9.990.000 KR.
Grand Cherokee Laredo verð frá: 8.690.000 kr.
UMBOÐSAÐILI JEEP • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.JEEP.IS • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

Birt með fyrirvara um prentvillur

Quadra-DriveTM fjórhjóladrif, driflæsing að aftan, loftpúðafjöðrun, 18” álfelgur,
grófari dekk, 8,4” snertiskjár, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifin sport
sæti frammi í með hita og kælingu, leður/rúskinnsáklæði, rafdrifinn afturhleri,
Bi-Xenon og LED framljós, bakkmyndavél, hiti í stýrishjóli, íslenskt
leiðsögukerfi, hlífðarplötur undir vél, kössum og eldsneytistönkum o.fl.
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LEIÐARI

Engin lifir á
meðaltali

M

argir stjórnmálamenn,alls konar fræðingar,fjármálastofnanir
og jafnvel verkalýðsleiðogar segja okkur að við höfum það
öll ansi gott að meðaltali. Að sjálfsögðu er hægt að finna það
út að fólk hafi það bara nokkuð gott að meðaltali.
Það er líka rétt að laun þeirra lægst launuðu hafa
hækkað mikið á nokkrum misserum eða úr 200
þús. krónum í 300 þúsund krónur. Hækkun upp
á heil 50 %. Það er alveg rétt að hægt er að halda
því fram að kaupmáttur þeirra lægst launuðu hafi
aukist mikið,en segir það alla söguna.
Þrátt fyrir öll meðaltöl og prósentur er það
staðreynd að nokkur stór hópur fólks hefur það
engan veginn nógu gott. Í öllu tali um batnandi
lífskjör gleymist það oft að minnast á hversu
mikið húsnæðiskostnaður hefur hækkað. Hækkun húsnæðiskostnaðar
er langt umfram þær launahækkanir sem þeir lægst launuðu hafa fengið.
Að finna lausn á húsnæðismálunum er eitt af bnrýnustu verkefnum
stjórnvalda. Húsaleiguokrið getur ekki gengið áfram.
Við sjáum núna þróunina á eldsneytisverðinu. Það er nánast
daglega hækkun á hverjum lítra. Ekki nóg með að þetta auki útgjöld
bifreiðaeigenda hendur hækkar þetta vísitöluna sem svo hækkar
húsaleiguna og fleiar.
Ég hef kynnst því í starfi mínu að málum eldri borgara að það er ansi
stór hópur fólks sem fær mjög litlar greisðlur úr sínum lífeyrissjóði. Það
er stór hópur einstaklinga sem hefur aðeins um 250 þúsund krónur til
ráðstöfunar eftir skatta, með greiðslum sem koma frá Tryggingastofnun
ríkisins. Það sjá allir að þetta gengur ekki.
Hjón eða sambúðarfólk fá rétt um 200 þúsund krónur eftir sklatta
hvor um sig. Það sjá allir að þetta eru ekki upphæðir sem duga til að lifa
lífinu þannig að eitthvað sé hægt að gera annað en rétt skrimta.
Þó hér hafi ég talað um eldri borgara gildir það sama um
öryrkja,marga innflytjendur og þá sem eru á lægstu launatekjunum.
Framundan eru kjarasamningar hjá stéttarfélögum. Bæði
atvinnurekendur og stjórnvöld verða að átta sig á þeirri undiröldu sem
er í þjóðfélaginu. Fólki finnst nóg komið af láglaunastefnunni og kannski
fyrst og fremst af óréttlpætinu. Launahækkanir toppanna, útseld vinna
ýmissa sérfræðinga, byggingakostnaður, húsaleigukostnaður o.s.frv.
Þetta gengur ekki lengur.
Sigurður Jónsson

Landsmót
UMFÍ 50+

L

andsmót UMFÍ 50+ verður
haldið dagana 12. – 15. júlí á
Sauðárkróki. Eins og allir vita
sem hafa tekið þátt í mótunum þá er
þetta frábær blanda af íþróttakeppni
og hreyfingu fyrir fólk á besta aldri
sem vill njóta þess að vera saman.
Mótið hefur farið fram árlega síðan
2011 og er öllum opið sem verða 50
ára á árinu og eru eldri.
Mótið í ár verður stærsta
Landsmót UMFÍ 50+ frá upphafi því
það er haldið samhliða Landsmótinu
á Sauðárkróki, fjögurra daga
íþróttaveisla fyrir fullorðna. Þar

verður fólki boðið upp á að keppa
í næstum 40 greinum, prófa ýmsar
greinar og kynnast öðrum. Til
viðbótar eru fyrirlestrar um eitt og
annað tengt lýðheilsu alla mótsdaga.
Þátttökugjald er 4.900kr. til og
með 15. júní 2018. Eftir 15. júní
hækkar verðið upp í 6.900kr.
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Suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum
ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi.

VIRKJUN MANNAUÐS
OG VELFERÐAR
dögunum var stjórn Félags eldri
borgara boðið að heimsækja
Virjun, sem staðsett er við
Flugvallarbraut Ásbrú í Reykjanesbæ.
Örn og Benedikt kynntu starfsemina og sýndu húsnæðið. Fram kom
að Virkjun er opið á mánudögum og
fimmtudögum frá kl 08:00.
Aðsókn er mjög góð og það væri
raunhæfur möguleiki að hafa oftar opið,en eins og svo víðar vantar fjármagn
til að efla starfsemina.
Margir eldri borgarar, fólk í atvinnuleit ásamt innflytjendum
Asamt fleirum notfærir sér aðstöðuna. Fólk prjónar,spilar billiard,smíðar,útskurður o.fl.
Listmálart kennir,leshjálp fer fram.
Til að afla tekna er páskabingó,jólabingó og jólahlaðborð. Það

Á

eru oft um 60-70 manns sem mæta. Í
Virkjun fer fram mikið og gott starf,
sem virkilega þarf að hlú að.
Stjórn Félags eldri borgara á

Suðurnesjum samþykkti á fundim sínum að styrkja Virkjun um 200 þúsund
krónur.

Einn sameiginlegur
yfirflokksstjóri ráðinn
fundi Umhverfisnefndar Garðs
var lagt fram minnisblað umhverfis- og byggingarfulltrúa.
Almennt. Trjágróðurinn klipptur
í vor eins og síðustu ár og mun svo
útplöntun sumarblóma og hreinsun
gróðurbeða hefjast þegar starfsemi
vinnuskólans hefst. Haldið verður áfram vinnu við Bræðraborgargarðinn eins og verið hefur síðustu
sumur. Þar sem sameining sveitarfélagana verður gengin í gegn í sumar
hefur verið ákveðið að hefja samstarf
strax í sumar með vinnuskóla bæjarfélaganna. Ráðin hefur verið einn sameiginlegur yfirflokkstjóri sem mun
starfa jafnt í báðum hverfum hins
nýja bæjarfélags. Einnig hefur verið
ráðinn annar yfirflokkstjóri sem mun
stýra grasslætti beggja hverfanna. Illa
hefur gengið að fá flokkstjóra til starfa
og erfitt hefur verið að manna þær
stöður. Leitað hefur verið leiða til að

Á

bregðast við því ástandi en ljóst er að
erfitt er að eiga við þetta. Nefndin telur að nauðsynlegt að leitað verði leiða

til að auka megi aðsókn ungmenna að
vinnuskólanum.

Beinar ráðningar til fyrirtækja
Getum ráðið í flestar stöður
519-5444 · recruitment@recruitment.is · Recruitment.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

NS!
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LEIKJANÁMSKEIÐ 2018 Í GRINDAVÍK
L

Aðalfundur
Styrktarfélags HSS

A

ðalfundur
Styrktarfélags
He i l br i g ð i s s t of nu n ar
Suðurnesja var haldinn
14.maí s.l. Félagið var stofnað
16.apríl árið 1975.
Fé4lagið hefur í gegnum
árin stutt við mörg verkefni fjárhagslega. Þá hefur félagið stöðugt
hvatt til uppbyggingar sjúkrahúss og
heilugæslustöðvar,
Enn er ástæða til þess að bæta
heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum
en þjónusta við HSS hefur farið aftur,gjölga þarf hjúkrunarrýmum og auka
heilbrigðisþjónustu við íbúa í Sandgerði , Garði og í Vogum,
Enn er nauðsynlegt að efla styrktarfélagið og gefst tækifæri til þess núna

með vaxandi áhuga
Suðurnesjamanna
á heilbrigðimálum
og að til forystu í
félaginu veljist fólk
sem heldur málstað okkar fram við
þá sem völdin hafa og
vinni að því að bæta enn
heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum
sagið Þorbjörg Pálsdóttir m.a. í ræðu
sinni á aðalfundinum. Þorbjörg þakkaði svo fyrir samstarfið en hún hefur
gegnt formennsku í 25 ár,en lpætur nú
af störfum

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
www.veidikortid.is

eikjanámskeið verður starfrækt
að vanda í sumar og er skráning
hafin hér að neðan. Eingöngu
er boðið upp á pláss hálfan daginn og
námskeiðið verður eingöngu fyrir 1.-3.
bekk. Þá verður ekki námskeið í ágúst.
Í sumar verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá fyrir börn sem eru að
ljúka námi í 1.-3. bekk í vor (árgangar
2009, 2010 og 2011) þar sem viðfangsefnin eru skemmtileg og uppbyggjandi. Mikið er lagt upp úr útiveru.
Hámarksfjöldi barna á hverju námskeiði er 30-35 fyrir hádegi og 30-35
eftir hádegi, samtals 60-70 á dag. Þegar
námskeiðin eru full verður hægt að
skrá barn á biðlista. Ef biðlistar verða
langir verður skoðað hvort hægt sé að
bregðast við því.

lyktun aðalfundar Styrktarfélags
Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja þann 14. maí 2018.
Styrktarfélag
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja var stofnað árið
1975 undir nafninu Styrktarfélag
Sjúkrahúss Keflavíkurhéraðs. Tilgangur félagsins hefur frá upphafi
verið sá að efla áhuga almennings
og stjórnvalda á sjúkrahúss- og heilbrigðismálum á Suðurnesjum, eins
og segir í 2. gr. samþykkta þess. Félagið er þrýstiafl og hefur jafnframt
styrkt HSS með fjölda gjafa sem
keyptar hafa verið fyrir ágóða af
fjáröflun, einkum í formi sölu minningarkorta.
Heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum hefur löngum verið gagnrýnd,
það vantar fjármagn og það vantar
starfsfólk. Vinnuálagið er ómanneskjulegt og umræðan oft á tíðum
meiðandi. Þetta hefur verið viðvarandi sl. 10 ár hið minnsta. Við trúum því að þessu sé hægt að breyta
og að HSS megi hefja til fyrri vegs og
virðingar.
Þá tíð muna fráfarandi stjórn-

Valkostir:

n Fyrir hádegi frá kl. 09:00-12:00.
Hægt er að kaupa gæslu frá kl.
08:00-09:00.
n Eftir hádegi frá kl. 13:00-16:00
Námskeið 1: 11. júní - 22. júní (10
dagar). Verð: 7.650 kr.
Námskeið 2: 25. júní - 6. júlí (10
dagar): Verð: 7.650 kr.
Námskeið 3: 9. júlí - 20. júlí (10
dagar): Verð: 7.650 kr.
Námskeið 4: 23. júlí - 3. ágúst (10
dagar). Verð: 7.650 kr.

Pössun milli 08:00-09:00
Verð: 2.500 kr.

SKRÁNING:

Fer fram í gegnum Google forms
Ekki er tekið við skráningum
með öðrum hætti.

Á

armenn og þeim skal þakkað fyrir
velunnin störf. Sérstakar þakkir fær
Þorbjörg Pálsdóttir sem hefur verið
formaður félagsins sl. 25 ár og kemur áfram til með að vera nýrri stjórn
innan handar í þessari mikilvægu

baráttu.
Nú er tækifærið. Nýtum uppsveifluna og þrýstum á breytingar til
að bæta heilbrigðisþjónustu í okkar
heimabyggð."

Vantar fjármagn
í sálfræðiþjónusta
í Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Sölustaðir:

N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

fundi Fræðslráðs Reykjanesbæjar
gerði
sviðsstjóri
fræðslusviðs gerði grein fyrir
því að ekki hefur enn fengist fjármagn frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í áframhaldandi
þjónustu vegna samstarfsverkefnis
fræðslusviðs Reykjanesbæjar og

Á

ÁSTA BJÖRK
FORMAÐUR SHSS

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

n Bara hægt að skrá barn annað
hvort fyrir hádegi eða eftir hádegi.
Ekki hægt að skrá barn allan daginn
n Hægt er að skrá barn á öll námskeiðin.

Þorbjörgu þakkað fyrir
25 ára formennsku

00000

Til sölu

ATHUGIÐ!

aðalfundi Styrktarfélags Heilbrigðisstonunar
Suðurnesja
14. Maí s.l va Ásta Björk Eiríksdóttir kosinn formaður. Í stjórn
eru kjörin, auk formanns: Sylvía
Guðmundsdóttir Guðrún Teitsdóttir
Finna Pálmadóttir Hanna Björg Konráðsdóttir Guðrún Ösp Theodórsdóttir Berglind Ásgeirsdóttir Þórólfur
Júlían Dagsson Varamenn: Þorbjörg
Pálsdóttir Jón Geir Hlínarson

Á

Fjölbrautaskóla Suðurnesja um sálfræðiþjónustu fyrir nemendur skólans. Fræðsluráð ítrekar mikilvægi
þjónustunnar og að hún verði áfram
í boði fyrir nemendur FS. Enn fremur felur fræðsluráð sviðsstjóra að
fylgja málinu eftir.

Látum
verkin tala

síðasta fundi Fræðsluráðs
Reykjanesbæjar var bókað:
„Helga María Finnbjörnsdóttir kynnti verknámssmiðjur sem
boðið var upp á síðasta sumar í
samstarfi Vinnuskóla Reykjanesbæjar og Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
Verknámssmiðjurnar fara fram sem

Á

hluti af vinnuskóla þar sem nemendur hafa kost á að velja smiðjur í
háriðn, textíl, rafmagni, húsasmíði
og málmsuðu. Þannig fá þátttakendur í vinnuskólanum góða innsýn í
fjölbreytt störf tengd smiðjunum. Til
stendur að verkefnið fari aftur fram í
sumar vikuna 18. - 22. Júní“.
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Öll svið samfélagsins þurfa
FJÖLMENNINGAR
að taka þátt í að auka vellíðan SAMFÉLAG Í REYKJANESBÆ

R

áðstefna
Samtakahópsins
um heilsueflandi samfélags
í Reykjanesbæ fór fram í
Stapa miðvikudaginn 16 maí síðastliðinn. Um 80 manns mættu á ráðstefnuna. Mörg áhugaverð heilsu- og
forvarnarverkefni voru kynnt auk
nýjustu niðurstaðna Rannsókna- og
greiningar á lýðheilsu ungs fólks í
Reykjanesbæ.
Það var Kristján Freyr Geirsson
varðstjóri forvarna lögreglunnar
í Reykjanesbæ sem setti ráðstefnuna. Fyrstur í pontu var Hafþór
Barði Birgisson sem kynnti Samtakahópinn. Hafþór fór yfir helstu
verkefni hópsins, en hópurinn hefur verið með fyrirlestra um ábyrga
netnotkun, forvarnardag ungra
ökumanna, fjölmenningadag og
margt fleira. Að auki stýrir Samtakahópurinn heilsueflandi samfélagi og þau hafa verið með heilsu og
forvarnarviku á haustin og einnig
staðið fyrir hreyfiviku Reykjanesbæjar. Samtakahópurinn er þverfaglegur
forvarnarhópur sem starfað hefur
síðan 2003 og þau grípa strax inní
mál er varða forvarnir ef þurfa þykir.
Þá kynnti Margrét Lilja Guðmundsdóttir frá Rannsóknum og
greiningu ný gögn um lýðheilsu ungs
fólks í Reykjanesbær. Samkvæmt
gögnum
hefur
samverustundum fjölskyldunnar fækkað mikið

í
Reykjanesbæ bæði eftir
að skóla lýkur
og um helgar.
Margrét
Lilja benti á að
samvera með
fjölskyldunni
sé
verndandi þáttur í
forvörnum.
Yf i r g n æ f andi hluti barna
er í mjög flottum málum og
forvarnarstarf á Íslandi hefur gengið
frábærlega kom fram í máli Margrétar Lilju.

Heilsuef landi samfélag velllíðan fyrir alla

Gígja Gunnarsdóttir verkefnastjóri
Heilsueflandi samfélags hjá Embætti
landlæknis var næst í pontu. Hún
kom m.a. inn á að allt í samfélaginu
hefur áhrif á vellíðan og öll svið samfélagsins þurfa að taka þátt í að auka
vellíðan. Meginmarkmið Heilsueflandi samfélags er að styðja samfélög
í að skapa umhverfi og aðstæður
sem stuðla að heilbrigðum lífsháttum og vellíðan allra íbúa. Það þarf
að skoða öll æviskeiðin þegar unnið
er að heilsueflingu í samfélaginu.
Gígja lauk máli sínu með því að

F

leggja áherslu á góð vinna sé unnin
í Reykjanesbæ.
Að lokum kom B. Sif Stefánsdóttir frá Heilsuleikskólanum Garðasel
í Reykjanesbæ og sagði frá leikskólanum. Mikil útivera og hreyfing er
á leikskólanum og taka foreldrar
virkan þátt og skrá hreyfingu barna
heima við. Leikskólinn tekur einnig
þátt í verkefninu „Leikur að læra“
þar sem börnunum er kennt á hreyfingu, eins og Sif orðar það. „Við erum
lifandi leikskóli með heilsuna að
leiðarljósi,“ sagði Sif að lokum.
Kristján Freyr Geirsson fundarstjóri sleit ráðstefnunni með þessum orðum: „Við getum verið stolt
af því sem við höfum verið að gera.
Við erum frábær!“ (Heimasíða
Reykjanesbæjar)

jölmenningardagur
var
haldinn
hátíðlegur 12. maí
sl.
í
Bókasafni
Reykjanesbæjar. Fjölbreytt dagskrá var
í boði og fréttabréf
fjölmenningar gefið
út á þremur tungumálum. Það er fjölmenningarteymi sem
skipað er starfsfólki
Reykjanesbæjar af
öllum sviðum sem
stendur fyrir fjölmenningardeginum.
Angela Amaro hóf
dagskrá og sagði frá því
hvernig er að vera innflytjandi á Íslandi. Hún sagði lykilinn að
því hversu vel hún hefur aðlagast vera
þann að hafa lært íslensku. Hilma
Hólmfríður Sigurðardóttir nýr verkefnastjóri fjölmenningarmála ræddi
um mikilvægi vináttunnar og fór
stuttlega yfir hvernig hún sér starfið
fyrir sér. Hún mun hefja störf í ágústmánuði nk.
Nemendur úr Tónlistarskóla
Reykjanesbæjar
fluttur
nokkur

Aflafréttir

síðasta pistli þá skrifaði ég nokkuð
um að ég væri að klára rit um vetrarvertíðina 2018. ég er ekki búinn
með það enn það fer að klárast. Búið
að vera nokkuð mikið að gera hjá mér í
Rútuakstri og tíminn er knappur þegar
maður hefur ekki tíma til þess að skrifa.
Annars þá maí mánuður svona
þokkalegur.
Hann byrjaði með
mokveiði á línunni fram til um 11.maí
enn þá minnkaði veiðin og bátarnir
fóru á flakk út land, nema stóru línubátarnir þeir lönduðu allir áfram í
Grindavík.
Jóhanna Gísladóttir GK va rmeð
382 tonn í 3. Fjölnir GK 355 tonní 5.
Páll Jónsson GK 337 tonní 3. Valdimar
GK 275 tonn í 5. Sighvatur GK 263
tonní 4. Kristín GK 374 tonní 5.
Guðbjörg GK er með 221 tonní 20
og fór báturinn til Siglufjarðar. Þar eru
líka Daðey GK sem var með 110 tonn
í 15. Hulda HF sem er með 150 tonní
18, Óli á Stað GK 181 tonn í 22. Óli
á Stað GK var fyrstur bátanna til þess
að fara Norður til veiða. Katrín GK er
með 56 tonn í 12, Katrín GK er eini
balabáturinn frá Suðurnesjunm sem er
á veiðum við Norðurlandinu.
Einhamars bátarnir eru núna allir
komnir austur til veiða og var Auður
Vésteins SU fyrir austan að veiða alla
vertíðina. Auður Vésteins SU er með
156 tonní 16. Gísli Súrsson GK 133
tonn í 17 og Vésteinn SU 155 tonn í 17.
Af minni bátunum þá er Dúddi
Gísla GK kominn á Skagaströnd og
er með 66 tonní 10. Von GK með 65
tonn í 13 og Bergur Vigfús GK 23 tonn
í 6, báðir bátarnri eru komnir austur á
Neskaupstað.
Tíðarfarið var ansi erfitt að hluta í
maí og það gerði smábátunum erfitt
fyrir. Þeir handfærabátarnir komust á
sjóinn þá var veiðin góð. Birta Dís GK
með 23,5 tonní 8 og mest 5,65 tonn.
Brynjar KE 14,6 tonní 6 og mest 4,4
tonn. Ölli Krókur GK 14 tonní 6 og
mest 4,9 tonn og það má geta þess að
einn maður var um borð í Ölla Krók
GK. Hringur GK 12,2 tonní 4. allir
þessir bátar lönduðu í Sandgerði.
Strandveiðibátarnir voru all margir.
t.d var Hrappur GK með 8,4 tonní 10,
Margrét GK 7,8 tonní 9. Sigga GK
7,4 tonní 9. Sæfari GK 7,1 tonn í 9.

Í

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk.

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

lög
undir
styrkri
s t j ó r n
German
Khlopin.
Anna Hulda
Einarsdóttir
og
Guðbjörg
Gerður Gylfadóttir kynntu drög að
móttökuáætlun Háaleitisskóla og
nýtt verkefni sem miðar að því að
fjölga innflytjendum í Íþrótta og tómstundastarfi í Reykjanesbæ.
Að lokum kynnti Sanaz þjóðbúning Írans og bauð upp á Íranska smárétti og Angela á Ráðhúskaffi upp á
portúgalska súpu.

Grindjáni GK 6,7
tonní 9. Þórdís
GK 6,5 tonní 8.
Mummi RE 5,1
tonní 8. allir að landa í Grindavík.
Sella GK 17 tonní 6t. Líf GK 10,3
tonní 9, Stakasteinn GK 7,4 tonn í 9.
þeir voru ekki á strandveiðum. Um
borð í Stakasteini GK rær Hjörtur skipstjóri sem var í mörg ár skipstjóri á Njál
RE.
Alla GK með 5,8 tonní 8. Nonni
GK 5,3 tonní 9. Fagravík GK 5,2 tonní
9. Jói á Seli GK 5,1 tonní 8. Rúrik GK
4,7 tonní 4. Fengu rGK 4,6 tonní 6,
Steini GK 4,4 tonní 5, allir að landa í
Sandgerði.
Mokveiði var hjá dragnótabátunum. Siggi Bjarna GK var með 222
tonní 14 og mest 33 tonn. Sigurfari GK
219 tonní 12 og mest 35 tonn, og Benni
Sæm GK 35 tonní 5, báturinn var frá
veiðum mest allan maí vegna þess að
báturinn var í Hafnarfirði í Vélarupptekt.
Þeir bátar sem ennþá voru á netum voru að fiska vel. Erling KE 106
tonní 7 og núna þetta sumarið þá mun
Erling KE ekki fara norður á grálúðuveiðar, því að Samherji sem leigði Erling KE í þetta verkefni, tók sig til og
sendi línubátinn Önnu EA í breytingar
sem framkvæmdar voru í Njarðvík
og breytti bátnum í netabát til þess
að veiða grálúðu. Og má geta þess að
Anna EA landaði 308 tonnum í 4 róðrum og mest 97 tonn í einni löndun.
Báturinn ísar aflann um borð.
Maron GK var með 95 tonní 17.
Halldór Afi GK 50 tonní 17. Hraunsvík
GK 36 tonní 16. Grímsnes GK 23 tonn
í einni löndun og af því þá var landa
11,5 tonn og ufsi 11 tonn. Sunna Líf
KE var með 39 tonn í 11 róðrum .
Þessi pistill er skrifaður á sjómannadeginu og núna er sjómannadagurinn
einungis haldin hátíðilegur í Grindavík
með hátíðinni Sjóarinn Síkáti. Enginn
hátíðarhöld eru í Keflavík eða í Sandgerði. Sem er mikil breyting frá því
sem áður var þegar að hátíðarhöld voru
bæði í Keflavík og Sandgerði.
Pistlahöfundur óskar samt sjómönnum og fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn.

klæðningarefni

harðparket
teppaflísar
dreglar

vinylflísar
viðarparket

stigahúsateppi

teppi

- gerir hús að heimili

veggfóður

mottur

gólflistar

dreglar

gólfhreinsiefni

parket

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888
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Búmenn á Suðurnesjum bjartsýnir
A

ðalfundur Suðurnesjadeildar
Búmanna fór fram nýlega. Á
fundinn mættu Áskell Jónsson,formaður Búmanna og Gunnar
Kristinsson,framkvæmdastjóri.
Fram kom á fundinum að mikill
og góður viðsnúningur hefur orðið
í rekstri Búmanna. Fyrir nokkrum
mánuðum var útlitið mjög slæmt og
það var hreinlega hætta á að Búmenn
færu á hausinn. Með markvissum aðgerðum hefur tekist að rétta við hag
félagsins,þannig að nú skila Búmenn
hagnaði.
Hér áður var mikið um að íbúðir
stæðu auðar. Nú hefur dæmið snúist
við og það er mjög vinsælt að kaupa
sér búseturétt í íbúðum Búmanna.
Viðsnúningurinn sést greinilega hér á

Suðurnesjum í Búmannaíbúðum.
Félögum
Búmanna hér
á Suðurnesjum
hefur
fjölgað
frá
síðasta ári úr
165 í 274.
Formaður
Suðurnesjadeildar var kjörinn Ásgeir M.Hjálmarsson í Garði.
Með honum sitja í stjórn Jón Ólafur Jónsson,Reykjanesbæ, Magnús
Magnússon,Sandgerði,
Guðbjartur
Gunnarsson Garði og Jón Gíslason
Grindavík.

„DU OCH JAG, ALFRED, DU OCH JAG..“
Þ

essa vísun í bókina Emil í
Kattholti eftir Astrid Lindgren
þekkja flestir og ljóshærða,
misskilda stráhnokkann sem kunni að
tjá sig um það sem skiptir máli.
Eins og fleiri bækur Lindgren á
sagan um Emil að gerast í Smálöndum
í Svíþjóð. Í Smálöndunum miðjum
er Nybro Kommun sem er vinabær
Sveitarfélagsins Garðs. Á uppstigningardag fór þangað átta manna hópur
frá Norræna félaginu á vinabæjamót.
Að ferðalagi loknu er ekki laust við að
tilfinningin sé einmitt þessi „du och
jag“. Svo mikil var gestrisnin og vináttan sem gestum frá norrænu vinabæjunum í Danmörku og Íslandi var
sýnd. Það var augljóst að við dvöldum
hjá vinum sem allt vildu fyrir okkur
gera.
Nybro Kommun er um margt
áhugavert sveitarfélag í afar fallegu
umhverfi. Þar er skólastarf með miklum blóma og í öllum könnunum á
landsvísu eru nemendur að standa sig
mjög vel. Nybro er það sveitarfélag í
landinu sem hefur tekið á móti flestum flóttamönnum. Mikil listsköpun
er þar og þá einkanlega glerlistin.
Vinasamband hefur verið milli
Sveitarfélagsins Garðs og Nybro
Kommun í um áratug og hafa samskipti milli þessara tveggja sveitarfélaga verið meiri en milli hinna vinabæjanna. Gestir þaðan voru fleiri en
frá öðrum vinabæjum þegar Garður
stóð fyrir Norrænum dögum 2014.
Söngsveitin Víkingar fóru í tónleikaferðalag þangað á síðasta ári og
nemendasamskipti hafa verið milli
Gerðaskóla og Alsterbro skola. Sagan
er nú að endurtaka sig, nýir bekkir eru
að hefja samskipti í þessum tveimur
skólum. Gengið var frá því á vinabæjamótinu, þar hittust kennarar þessara
tveggja bekkja.
Það voru nokkuð þreyttir fulltrúar
Norræna félagsins í Garði sem komu
á járnbrautarstöðina í Nybro eftir
langt ferðalag. Þar beið hópsins móttökunefnd og urðu fagnaðarfundir.
Ekið var með hópinn í Safnaðarheimilið og þar biðu gestgjafarnir auk
danska hópsins sem þá var nýkominn.
Eftir að hafa þegið kaffi og veitingar
óku allir til síns heima með gestgjöfum sínum.
Dagarnir sem í hönd fóru voru
fræðandi og skemmtilegir. Allur
hópurinn var samankominn í sextíu
manna rútu sem Danirnir komu á.
Engir tungumálaerfiðleikar hrjáðu
hópinn, það virtust allir skilja alla og
gripið var til ensku ef á þurfti að halda.
Fyrri daginn var ekið um „Glasriket“
og heimsóttir staðir þar sem hægt var

að fylgjast með
glerblæstri, sjá
sýningar
á
verkum
og
versla ef vilji
stóð til þess.
Seinni daginn
fór hópurinn
út á Öland,
eyju sem liggur
fyrir utan strendur
Kalmar og er tengd við
bæinn með brú. Þessi ferð var afar
áhugaverð og margt að sjá þó þoka
skyggði nokkuð á fallegasta útsýnið.
Afar merkileg fuglarannsóknarstöð
er á syðsta oddanum og var hægt að
fylgjast með hvernig fuglarnir voru
fangaðir og merktir. Hægt er að sjá
fyrir sér að rannsóknarstöð sem þessi
félli vel að fuglalífinu á Garðskaga.
Einnig var skoðuð gróðrarstöð þar
sem bláar anemonur vaxa. Þær eru að
jafnaði hvítar en á Öland er jarðvegurinn nógu kalkríkur til að þær bláu
geti vaxið.
Skipuleggjendur vinabæjamótsins í Nybro voru Norræna félagið
þar og þjóðdansafélagið, Nybro folkedanslag. Allur undirbúningur var
hinn besti, allt gekk upp en mikil
vinna hefur legið að baki hjá þessum
tveimur félögum. Kvöldin voru notuð
til samveru, ýmist allur hópurinn eða
félögin í sitthvoru lagi. Á sunnudeginum lauk formlega vinabæjarmótinu
en fjórir af íslenska hópnum dvöldu
áfram hjá gestgjöfum sínum til mánudagsmorguns. Mættu þau til messu í
Nybrokyrka sem var ákaflega hátíðleg. Formaður Garðsdeildarinnar var
beðinn að lesa texta úr Biblíunni á
íslensku sem hún gerði með ánægju.
Að athöfn lokinni var messukaffi. Á
þessum síðasta degi var 26°hiti og leið
hann ljúflega með góðum vinum í Nybro. Hafi allir sem komu að þessu frábæra vinabæjamóti bestu þakkir fyrir
móttökurnar. Vonandi verður hægt að
endurgjalda þær þegar þar að kemur.

Félagar á faraldsfæti

Vorferð Norræna félagsins var farin
viku fyrir vinabæjamótið. Í þetta sinn
lá leiðin til Reykjavíkur. Deildin hefur
í vorferðum sínum heimsótt norrænar
deildir sem starfa á þeim stöðum sem
heimsóttir eru. Í þetta sinn var því
haft samband við deild höfuðborgarinnar og einnig skrifstofu Norræna
félagsins að Óðinsgötu 7. Þar tóku á
móti hópnum framkvæmdastjóri félagsins og starfsmenn með kaffi og
meðlæti. Auk þeirra komu þrír úr
stjórn Reykjavíkurdeildar auk Boga
Ágústssonar sem er formaður Nor-

ræna félagsins á Íslandi. Þetta var góð
stund, bæði fræðandi og skemmtileg.
Eiga þau öll bestu þakkir skyldar fyrir
móttökurnar.
Ekki var hægt að stoppa lengi
því formaður og varaformaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, þær
Silja Dögg Gunnarsdóttir og Oddný G. Harðardóttir, alþingismenn
væntu okkar. Segja má að þekking
okkar á störfum Norðurlandaráðs
sé takmörkuð og því var hópurinn
afar þakklátur fyrir að fá þessa góðu
fræðslu. Einnig var fjallað um norræna módelið, spjallað og notið góðra
veitinga. Að endingu var gengið um
Alþingishúsið, það merka hús. Fá þær
bestu þakkir fyrir móttökurnar.
Að þessari heimsókn lokinni var
haldið í Veröld, hús Vigdísar Finnbogadóttur. Þar var Evrópudagurinn
haldinn hátíðlegur með listviðburðum og kynningu á vörum og þjónustu
Evrópulanda. Komið var við í danska,

sænska og finnska básnum
að minnsta kosti. Sumir
skruppu í Norræna húsið.
Þessi heimsókn var ekki
skipulögð í ferðinni og því
ánægjuleg viðbót.
Síðasti liður ferðarinnar var grásleppuveisla hjá
Norræna félaginu í Garðabæ. Að venju var þar margt
um manninn og skemmtilegheit. Íslenskara getur
það varla verið. Þökkum
Garðbæingum
kærlega
fyrir okkur.
Það má segja að þessi
leið okkar að heimsækja
aðrar deildir í vorferðunum geti kallast að styrkja
innviðina. Við erum búin að heimsækja fimm deildir á þremur árum.
Við erum einnig fús til að taka á móti
öðrum deildum, þó það nú væri. Eins
og segir í Hávamálum: "Vin sínum

skal maður vinur vera þeim og þess
vin".
Erna M. Sveinbjarnardóttir,
formaður
Norræna félagsins í Garði
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Reykjanesbær þakkar
fyrrverandi starfsmönnum

S

tuttu fyrir kosningar voru
starfsmenn sem létu af störfum
á kjörtímabilinu í reykjanesbæ þakkað í sérstakri móttöku í
Hljómahöllinni. Kjartan Már Kjartansson
bæjarstjóri stjónaði
athöfninni
og flutt voru
tonlistaratriði.
Guðbrandur
Einarsson forseti bæjarstjórnar flutti ávarp. Það
voru 53 starfsmenn
sem hættu og fengu
þeir blómvönd fyrir góð
störf í þágu sveitarfélagsins. Ágústa
Guðmundsdðóttir starfaði lengst allra
eða í 47 ár.
Framkom að á síðasta ári voru 877
starfsmenn hjá Reykjanesbæ. Hluti
þeirra var ekki í fullu starfi.

VILTU VITA HVAÐA ÞJÓNUSTU ALDRAÐIR
FORELDRAR ÞÍNIR EIGA RÉTT Á?
Á dögunum var upplýsingabanki opnaður á
heimasíðunni: lifdununa.is

M

argir
standa
frammi fyrir því
að foreldrar þeirra
eru farnir að eldast og þarfnast aðstoðar. Aðrir sem sjálfir eru að eldast þekkja ekki
nægilega vel hvaða réttindi
þeir hafa og hvaða þjónusta stendur þeim til boða.
Vefritið Lifðu núna hefur
opnað Upplýsingabanka, sem
er ætlað að greiða lesendum
síðunnar leið að helstu upplýsingum sem snerta daglegt
líf og réttindamál eldra fólksins í landinu. Upplýsingum,
sem finna má á vefsíðum
stofnana og fyrirtækja víðs
vegar, en hagræði er af að hafa
á einum stað, ekki síst fyrir þá
sem eru minna tölvuvanir.
Erna Indriðadóttir sagði
þegar
upplýsingabankinn
var formlega opnaður í gær,
að það hefði alltaf verið hugmyndin að koma upp banka
af þessu tagi á vefsíðunni.
Hún sagði það hafa komið
sér á óvart við vinnslu hans,
hveru mikil þjónusta væri fyrir hendi við eldri kynslóðina í
landinu, án þess að hún legði
mat á hvort þessi þjónusta
væri næg, eða nógu aðgengileg. En í Upplýsingabankanum væri stutt yfirlit yfir hana,
þó bankinn væri engan veginn tæmandi. Hún benti á
að margar stofnanir haldi af
miklum metnaði úti vefsíðum
með upplýsingum fyrir þennan aldurshóp. “Við viljum
leggja okkar af mörkum til að
auka enn við þá upplýsingamiðlun með því að safna þessum upplýsingum saman á einn stað”,
sagði hún. Í Upplýsingabankanum
er að finna stutt yfirlit yfir þjónustu

GRÆNT ALLA LEIÐ
sem til dæmis heilbrigðiskerfið og velferðarkerfi sveitarfélaganna
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DAPURT HJÁ D- LISTANUM Í REYKJANESBÆ

S

egja má að úrslit kosninganna í
Reykjanesbæ hafi komið nokkuð á óvart. Reyndar hefur það
vakið mikla athygli hversu kosningaþátttaka var arfaslök eða aðeins 57%.
D listi Sjálfstæðisflokksins fékk
algjöra falleinkunn og náði aðeins
inn 3 mönnum. Það virðist enn langt
í það að kjósendur treysti flokknum
til að stjórna bænum. Samfylkingin
getur vel við unað og bætir við einum
manni. Það sem kemur mjög á óvart
hversu góða kosningu Framsóknarflokkurinn fær og nær inn tveimur
mönnum.

H-listinn sigurvegari í Garði
og Sandgerði

Sjálfstæðisflokkurinn fékk mest fylgi í
sameinaða sveitarfélaginu eða 34% og
3 menn kjörna. Í síðustu kosningum
fékk D-listinn í Garði 64% atkvæða og
17% atkvæða í Sandgerði. D-listinn
nær ekki þessu fylgi nú í sameinuðu
sveitarfélagi, þótt ekki hafi mikið vantað upp á að ná inn fjórða manni.
Samfylkingin (J listinn) heldur sjó
og nær inn 3 mönnum. Framsókn er
með nánast sama fylgi og flokkurinn
hafði í Sandgerði og tapar manni.
Ótvíræður sigurvegari kosning-

anna er H-listinn sem náði inn tveimur mönnum.

Meirihlutinn í Grindavík féll

Sjálfstæðisflokkurinn í Grindavík hélt
sínum 3 mönnum en samstarfsflokkur

þeirra G listinn náði ekki inn manni
og féll þar með meirihlutinn. Samfylkingin,Framsóknarflokkurinn,Miðflokkurinn og Rödd unga fólksins
náðu öll inn einum manni.

Meirihlutinn heldur í Vogum

E-listinn í Vogum heldur sínum
meirihluta og fær 4 fulltrúa. D-listinn
fær tvo fulltrúa og L-listinn fær 1einn
fulltrúa. Það eru því litlar breytingar í
Vogum.

Samningur við Villiketti undirritaður

F

rá undirskrift samningsins, f.v.
Silja Ýr Markúsdóttir, Samantha Miles, Þorgerður Kjartansdóttir, …
Frá undirskrift samningsins, f.v.
Silja Ýr Markúsdóttir, Samantha Miles,
Þorgerður Kjartansdóttir, Ragnheiður
Gróa Hafsteinsdóttir, Arndís B. Sigurgeirsdóttir og Arndís Kjartansdóttir
ásamt Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra.
Á föstudag undirrituðu bæjaryfirvöld og Villikettir samning um tilraunaverkefni um að hlúa að villi- og
vergangsköttum í landi Reykjanesbæjar og sporna við fjölgun þeirra. Samningurinn er byggður á lögum um velferð dýra.
Samkvæmt lögum 55/2013 um
velferð dýra er sveitarfélaginu skylt að
taka dýr sem hafa strokið eða sloppið
úr haldi og hafa ekki verið handsömuð af umráðamönnum þeirra, í vörslu
sína og lesa af einstaklingsmerkjum.
Jafntfram að gera ráðstafanir til að
hafa uppi á umráðamanni þeirra.
Einnig er sveitarfélögum skylt að hafa
aðstöðu til að halda slík dýr. Með
samningi þessum heimilar Reykjanes-
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bær þjónustuveitanda að framkvæma
ofangreindar skyldur sveitafélagsins.
Notuð verðu svokölluð TNR aðferð (Trap-Neuter-Return). Aðferðin
felst í því að villi- og vergangskettir
eru fangaðir í fellibúr, farið með þá til
dýralæknis sem geldir högna og tekur læður úr sambandi. Dýrin fá svo
að jafna sig inni í 1-7 sólahringa áður
en þeim er sleppt aftur á sinn upprunalega stað. Þjónustuveitanda er
heimilt að merkja þau dýr sem handsömuð eru í tengslum við framkvæmd
verkefnisins með eyrnamerkingu.
(Heimasíða Reykjanesbæjar)

Fréttatilkynning frá bókaforlaginu Veröld

Dularfullt andlát í eyðifirði
t er komin hjá Veröld í kiljuútgáfu spennusagan Rof eftir
Ragnar Jónasson.
Árið 1955 flytja tvenn ung hjón
til Héðinsfjarðar sem farinn er í eyði.
Dvölin fær snöggan endi þegar önnur kvennanna deyr með dularfullum
hætti. Hálfri öld síðar finnst gömul
ljósmynd sem bendir til þess að hjónin
hafi ekki verið ein í firðinum.
Bækur Ragnars hafa komið út víða
um heim, hlotið viðurkenningar og
frábæra dóma og setið í efstu sætum
á metsölulistum. Unnið er að gerð
breskra sjónvarpsþátta sem byggjast á
bókum Ragnars.
****
„Á örskömmum tíma er Ragnar
Jónasson orðinn einhver eftirtektarverðasti glæpasagnahöfundur lands-

Ú

ins; hæfilega jarðbundinn, ákaflega vel
máli farinn og hugmyndaríkur. Með
sama áframhaldi eru engin takmörk
fyrir því hve langt þessi snjalli höfundur getur náð á alþjóðavísu.“
pressan.is
„Bækur Ragnars hafa blásið nýju
lífi í norrænu glæpasöguna.“
Sunday Express
„Bækur Ragnars Jónassonar verðskulda að standa við hliðina á verkum
Yrsu Sigurðardóttur og Arnaldar Indriðasonar sem bestu íslensku glæpasögurnar.“
Washington Post
Rof er 312 blaðsíður að lengd.
Eyjólfur Jónsson braut bókina um og
Ragnar Helgi Ólafsson hannaði kápu.
Bókin er prentuð í Danmörku.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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RÁÐHERRAR STANDA VÖRÐ
UM FORYSTUHLUTVERK NORÐURLANDA Á SVIÐI GRÆNNAR ORKU
O

rkumálaráðherrar Norðurlanda skuldbinda sig til að
efla forystuhlutverk Norðurlanda í heiminum á sviði loftslagsvænnar orku. Þetta kemur fram
í yfirlýsingu sem ráðherrarnir samþykktu á fundi sínum 22. maí s.l. Efni
yfirlýsingarinnar tengist Clean Energy
Ministerial og Mission Innovation
alþjóðlegum samtökum ráðherra
frá stærstu hagkerfum heims en þeir
funda við Eyrarsundið þessa dagana
Þar lýsa norrænu ráðherrarnir yfir
eindregnum stuðningi við sjálfbæra
þróun í orkuframleiðslu í samræmi
við Parísarsamkomulagið í loftslagsmálum frá 2015 og heimsmarkmiðin
um sjálfbæra þróun. Ráðherrarnir
heita því að haldið verði áfram að þróa
Norðurlönd sem forystusvæði þegar
kemur að samþættingu endurnýjanlegra orkugjafa, orkunýtni og loftslagsvænum orkulausnum. Tryggja á
forskot landanna hvað varðar samþættar og snjallar orkulausnir.
Ráðherrarnir fagna þeim mikla
áhuga sem norræn fyrirtæki og stofnanir hafa sýnt á að stuðla að grænum
orkuskiptum og hvetja þeir til aukins samstarfs milli hins opinbera og
einkageirans.
„Orka gegnir miðlægu hlutverki
í starfinu að sjálfbærri þróun. Norðurlönd eru framarlega í alþjóðlegum samanburði og við viljum halda
því forskoti. Við munum leitast við
að efla forystuhlutverk Norðurlanda

Skógrækt og
skjólbelti í Garði
Á fundi Umhverfisnefndar Garðs var lagt fram
minnisblað umhverfis- og tæknifulltrúa.

S
þegar kemur að nýsköpun á sviði
hreinnar orku og útflutningi á sjálfbærum orkulausnum,“ segir Ibrahim
Baylan, ráðherra stefnusamræmingar
og orkumála í Svíþjóð en hann gegnir formennsku í norrænu ráðherranefndinni um orkumál á árinu 2018.
Í yfirlýsingunni er einnig minnst
á orkurannsóknir. Ráðherrarnir vilja
aukið norrænt samstarf um rannsóknir, þróun og nýsköpun á sviði
loftslagsvænnar orku, orkunýtni og
orkukerfa. Ráðherrarnir heita því að
þeir muni sífellt minna á að minni
losun koltvísýring og áframhaldandi
hagvöxtur eigi samleið eins og Norð-

urlönd eru góð dæmi um.
Yfirlýsingin var samþykkt á fundi
í Lundi í tengslum við alþjóðlega
viku hreinnar orku í Kaupmannahöfn og Malmö þar sem fundir fóru
fram í Clean Energy Ministerial 9 og
Mission Innovation 3 í þeim tilgangi
að greiða fyrir grænum umskiptum.
Meðal fundargesta eru orkumálaráðherrar allra G20-landanna og Norðurlanda auk fulltrúa orkumálageirans
hvaðanæva úr heiminum. Gefst því
einstakt tækifæri til að kynna norrænnar loftslagsvænar orkulausnir.

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

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.

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.

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

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

íðasta sumar var gerður
samningur við Skógrækt
Suðurnesja með það að markmiði að hefja uppgræðslu á opnum
svæðum ofan bæjarfélagsins. Var það
gert og tókst með ágætum. Gróðursettar voru um 1.000 skógarplöntur
í heiðina fyrir ofan Heiðarholt. Nýlega átti umhverfisfulltrúi Garðs
og Sandgerðis fund með aðilum
frá Skógræktarfélagi Íslands ásamt
Skógrækt Suðurnesja. Á þeim fundi
voru hugmyndir ræddar um útvíkkun á samningi síðasta árs með
beinni aðkomu Skógræktarfélagi
Íslands. Um er að ræða afmörkun á
landssvæði sem nýtt yrði til framtíðar skógræktar. Aðkoma skógræktarfélagana væri bæði að veita ráðgjöf,

jákvætt umtal og afhenta plöntur til
gróðursetningar. Horft er til svæðis/
svæða í heiðinnar á milli Sandgerðis og Garðs. Taka má fram hér að
áætlað er að 2 kg. af CO2 bindist á
ári fyrir hvert tré sem er gróðursett
sem er. Þar að auki myndar skógur
skjól og skapa sérlega ákjósanlegt
umhverfi til afþreyingar og útivistar.
Með svona þáttum leggur Garður
sitt lóð á vogarskálarnar í átt að þeim
markmiðum að Ísland verði kolefnishlutlaust innan 20 ára. Umhverfisnefnd leggur til að gengið verði
frá samningi vegna skógræktar og
felur fulltrúa að vinna málið áfram
og hvetur til að málið verði unnið
áfram í sameinuðu sveitarfélagi.

Fjölgun búningsklefa

Í

þróttamiðstöðin í Garði og
Gerðaskóli hafa sent erindi þar
sem óskað er eftir fjölgun búningsklefa

Verkefnið hefur verið í undirbúningi og er hönnunarvinna farin
af stað kemur fram í svari bæjarráðs.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

KYNNING

Vegamálun GÍH
BÍLASTÆÐAMÁLUN UM ALLT LAND

V

egamálun GÍH annast
bílastæðamálun og
aðrar tengdar gatnamerkingar. Fyrirtækið er með
margra ára reynslu í vegmerkingum og hefur tekið þátt í
hinum ýmsu verkefnum. „Við
búum yfir fagþekkingu í bílastæðamálun sem nauðsynlegt
er að hafa til þess að ná sem
bestri nýtni úr bílaplaninu,“
segir Gautur Ívar Halldórsson,
framkvæmdastjóri fyrirtækisins. „Kostnaður við að mála eitt
dæmigert húsfélagsplan er oft
minni en fólk heldur. Metraverð
fer eftir fjölda; því fleiri metrar
því lægra einingarverð,“ segir
Gautur Ívar aðspurður um
kostnað við framkvæmdir sem
þessar.
„Áreiðanleg og góð þjónusta
er okkar helsta markmið og
að viðskiptavinurinn verði fyrir
sem minnstum óþægindum á
framkvæmdatíma.“
„Fyrirtækið hefur vaxið ár frá
ári og er stefnt á að bæta við
vélum og tækjum í flotann til
að geta annast fleiri verkefni,“
segir Gautur Ívar að lokum.

Kostar ekkert að fá tilboð í
bílaplanið
Það er frítt að fá tilboð í
bílaplanið,
hægt er
að

óska eftir tilboðum á heimasíðu
fyrirtækisins www.bilastaedamalun.is, í gegnum netfangið
gih@gih.is eða í síma 8941500.
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Blái herinn
hreinsar

Landnámsdýragarðurinn hefur verið opnaður

GAMAN Í LANDSNÁMSDÝRAGARÐINUM

L

andnámsdýragarðurinn
við
Víkingaheima í Innri-Njarðvík var opnaður sl. laugardag.
Í sumar verður garðurinn opinn alla
daga kl. 10:00 til 17:00 til 6. águst.
Í landnámsdýragarðinum eru kálfar, lömb og kiðlingar, einnig hænsni og
kanínur í skemmtilegu umhverfi.

Ný OECD-skýrsla:
Atvinna kvenna eykur hagvöxt

Á

fundi
Umhverfisnefndar
Garðs var lagt fram minnisblað umhverfis- og tæknifull-

trúa.
Samstarf Bláa hersins og sveitarfélagsins Garðs mun halda áfram á
þessu ári með endurnýjuðum samningi. Samningurinn snýr að almennri
hreinsun opinna svæða og fjöruhreinsun. Nú þegar hefur verið farið
í skipulagða hreinsun á fjörunni við

Garðskaga en einnig fjarlægt rusl sem
losað hefur verið í heiðina og víðar.
Ljóst er að mikil þörf er á svona samstarfi hér og sér í lagi þar sem aukist
hefur til muna hér jafnt og annarstaðar að rusl sé losað á víðavangi.
Nefndin lýsir ánægju sinni með samstarf bæjarfélagsins við Bláa herinn
og aukna hreinsun bæjarfélagsins og
landsvæðisins í kring.

E

f konur ynnu eins mikið úti
og karlar gæti hagvöxtur á
Norðurlöndum aukist um 1530%, segir í nýrri skýrslu frá OECD
og Norrænu ráðherranefndinni. Á
undanförnum áratugum hefur aukin
atvinnuþátttaka kvenna hækkað hagvaxtartölur að meðaltali um 10-20%
á ári, segir í skýrslunni.
Útbreidd dagvistun barna, launað fæðingarorlof fyrir báða foreldra,
sveigjanlegur vinnutími og hlutastörf
hafa leitt til þess að næstum jafn

margar konur og
karlar á Norðurlöndum vinna úti. Í
þessum löndum er
kynjabilið minnst
innan OECD.
Í nýrri skýrslu
sem OECD vann að
beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar
Mynd úr safni
var kannað hvernig
umrædd stefna hefur haft áhrif á hagvöxt og ávinning
sem fælist í því að löndin jöfnuðu
hlut kynjanna enn frekar.
Niðurstaðan er sú að Norðurlönd væru tuttugu árum skemur á
veg komin efnahagslega ef umbætur
í jafnréttismálum hefðu ekki fengið
konurnar út á vinnumarkaðinn. Nú
felast tækifærin í því að konur vinnu
full störf í stað hlutastarfa.

Gífurleg aukning á 40 til 50
árum

Í skýrslunni kemur fram að atvinnuþátttaka kvenna í Svíþjóð jókst úr
53% í 81% á árunum 1965 til 1990.
Þá lækkaði talan aftur en án þessarar þróunar væri hagvöxtur Svíþjóðar 12–13% lægri en hann er í dag.
Sami þjóðhagslegi ávinningur á við
um Danmörku. Árið 2016 unnu að
meðaltali 72% af norrænum konum
úti en sambærileg meðaltala fyrir öll
OECD-ríkin var 59%.

Enn er ýmislegt óunnið á Norðurlöndum og að sögn OECD er enn
meiri hagvöxtur í boði.

Tækifærin mikil

Takist að brúa bilið á milli kynjanna fyrir árið 2040 hvað varðar atvinnuþátttöku og fjölda vinnustunda
myndu vergar þjóðartekjur á íbúa
aukast um 15–30% á ári, skv. skýrslunni.
Hagur finnsks almennings myndi
vænkast um 3.300 evrur að meðaltali
á íbúa, í Svíþjóð um 37.500 sænskar
krónur en á Íslandi myndu vergar
þjóðartekjur hækka um 584.300 íslenskur krónur á íbúa.
Stærst eru sóknarfærin í Danmörku þar sem vergar þjóðartekjur á íbúa myndu hækka um 38.500
danskar krónur og í Noregi þar
sem þær myndu hækka um 66.400
norskar krónur á íbúa.

Fréttatilkynning frá bókaforlaginu Veröld

VEGURINN HEIM

É

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

g er alltaf að lesa bók
sem í vantar eina síðuna. Og það er alltaf
mikilvægasta síðan“
Út er komin hjá Veröld bókin Vegurinn heim lengist með
hverjum morgni eftir Fredrik
Backman, höfund bókarinnar
Maður sem heitir Ove.
Nói og afi hans sitja á bekk
og tala saman. Þeir geta rætt
um allar lífsins gátur, bæði þær
stóru og smáu. Heimur afans er
að breytast, hann verður sífellt
óreiðukenndari og það verður
honum æ erfiðara að kalla fram
minningarnar. Það rennur upp
fyrir þeim að brátt þurfi þeir að
kveðjast.
Fredrik Backman er einn
fremsti rithöfundur Norðurlanda. Bækur hans hafa farið
sigurför um heiminn og sitja
víðsvegar efst á metsölulistum. Hér
kemur höfundurinn að lesandanum
úr óvæntri átt í lítilli en áhrifamikilli
bók.
„Ljúf, sorgleg og þrungin kærleika.“
Dagens nyheter
„Síður bókarinnar eru hlaðnar

gleði, ást og trega.“
The Book Reporter
Vegurinn heim lengist með hverjum morgni er 70 blaðsíður að lengd.
Eyjólfur Jónsson braut bókina um og
Nils Olsson hannaði kápu. Bókin er
prentuð í Eistlandi.

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
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.
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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
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VW Polo

VW Passat comfortline

TOYOTA Auris ts live

TOYOTA Auris ts live

SKODA Rapid spac

Verð 1.680.000,-

Verð 3.890.000.

Verð 3.190.000,-

Verð 2.990.000,-

Verð 2.390.000

Árgerð 2015 ekinn 71.000 km,
bensín, 5 gírar.

Veisla
framundan

H

Árgerð 2014, ekinn 57.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 7 gírar.

Árgerð 2016, ekinn 23.000 km,
dísel, 6 gírar.

Árgerð 2016, ekinn 21.000 km,
dísel, 6 gírar.

Árgerð 2014, ekinn 23.00
dísel, 5 gírar.
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