HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
60. fundur –9. desember 2002
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 9.
desember 2002, að Fjarðagötu 13-15, Hafnarfirði og hófst hann kl. 17:00. Mættir voru
undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna heilbrigðiseftirlitsins. Guðmundur H. Einarssonar,
framkvæmdastjóri, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 59 fundar heilbrigðisnefndar.
2. Fundargerð 49. starfsmannafundar frá 3. desember 2002.
2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Álfhólsvegur 32, Kópavogi - veitingahús.
Lögð fram umsókn Viggós G. Jóhannssonar f.h. Þrumugrills kt: 120855-3289, dags. 20.
nóvember 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs veitingahúss að Álfhólsvegi
32, Kópavogi. Breytingar á húsnæði.
Samþykkt að veita starfsleyfi með vísun til ákvæða matvælareglugerða og
heilbrigðisreglugerðar til 4 ára með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa áður en
starfsemin hefst og að innra eftirliti vegna öryggis matvæla verði komið á innan 2 mánaða frá
því að starfsemi hefst.
2.1.2 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - veitingahús.
Lögð fram umsókn Ragnars Ó Magnússonar f.h. JR veitinga ehf. (Melsong) kt: 530502-3680,
dags. 22. nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Bæjarlind 1416, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og
heilbrigðisreglugerðar til 4 ára að með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa áður
en starfsemin hefst og að innra eftirliti vegna öryggis matvæla verði komið á innan 2 mánaða
frá því að starfsemi hefst.
2.1.3 Dalvegur 2, Kópavogi - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Gyðu Halldórsdóttur, kt. 030851-4209, dags. 27. nóvember 2002 þar sem
sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu að Dalvegi 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.4 Dalvegur 2, Kópavogi - fótaaðgerðastofa.
Lögð fram umsókn Sigríðar Elínar Júlíusdóttur, kt. 191170-2969, dags. 26. nóvember 2002,
þar sem sótt er um leyfi til fótaaðgerða að Dalvegi 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.5 Fjarðargata 9A, Hafnarfirði - pylsubar.
Lögð fram umsókn Hannesar Ragnarssonar, f. h. Manning kt. 640596-2799, dags. 28.
nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Fjarðargötu 9A,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi með vísun til ákvæða matvælareglugerða með fyrirvara um að
innra eftirliti vegna öryggis matvæla verði komið á inna mánaðar.
2.1.6 Garðatorg 7, Garðabæ - læknastofa
Lögð fram umsókn Ingólfs Einarssonar f. h. Læknatorgs sf. kt. 581278-0398, dags. 2.
desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til rekstur læknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Ný starfsemi.
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Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist samþykktri notkun fasteignar.
2.1.7 Hamraborg 7, Kópavogi - heildsala m/snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Rögnu Ragnarsdóttir f.h. Aqua sport ehf. kt: 490197-3039, dags. 13.
nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með snyrtivörur að Hamraborg
7, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar til 4 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist samþykktri notkun fasteignar.
2.1.8 Hamraborg 11, Kópavogi samkomusalur.
Lögð fram umsókn Lovísu Hannesdóttur f. h. Þinghóls hf. 690370 0149, dags. 3. des 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar að Hamraborg 11, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.9 Hamranes, Hafnarfirði - spennistöð.
Lögð fram umsókn Þorgeirs Andréssonar f.h. Landsvirkjunar v/spennistöðvar, kt: 4202691299, dags. 22. nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs spennistöðvar á
Hamranesi sunnan Hafnarfjarðar. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með vísun til mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og að starfsleyfið
verði auglýst samkvæmt gildandi reglum.
2.1.10 Haukahraun 1, Hafnarfirði - Íþróttahús.
Lögð fram umsókn Stefáns Þórarinssonar f. h. Iði ehf/Nýsir, kt. 480301-2770, dags. 9.
nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss að Haukhrauni 1, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.11 Hnoðraholt, Kópavogi - spennistöð.
Lögð fram umsókn Ívars Þorsteinssonar f.h. Orkuveitu Reykjavíkur, kt: 551298-3029, dags. 7.
júní 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs aðveitustöðvar nr. 7 á Hnoðraholti, Kópavogi.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 10 ára með vísun til mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og að starfsleyfið
verði auglýst samkvæmt gildandi reglum.
2.1.12 Hlíðarsmári 12, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sigrúnar R. Skúladóttur, kt. 601102-2340, dags. 29. nóvember 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hlíðarsmára 12, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.13 Hlíðarvegur 29, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Kristínar Bessu Harðardóttur, kt. 240763 3979, dags. 4. desember 2002
þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna matvæla og myndbandaleigu að
Hlíðarvegi 29, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi með vísun til ákvæða matvælareglugerða að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Einnig sótt um smásöluleyfi til sölu á tóbaki. Samþykki staðfest
2.1.14 Kársnesbraut 100, Kópavogi - bifreiðarétting.
Lögð fram umsókn Sveins Ragnarssonar f.h. Bílaklæðningar ehf. kt: 480175-0189, dags. 25.
nóvember 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs bifreiðaréttinga að
Kársnesbraut 100, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarareglugerða með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta
notkun fasteigna.
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2.1.15 Kapelluhraun - Hellnahraun, Hafnarfirði - grjótnám.
Lögð fram umsókn Dofra Eysteinssonar f.h. Suðurverks hf, kt: 520885 0219, þar sem sótt er
um leyfi til grjótnáms í áður samþykktri námu í Kapelluhrauni - Hellnahrauni. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar.
2.1.16 Linnetsstígur 1, Hafnarfirði - veitingahús.
Lagt fram erindi Kristínar Gísladóttur frá 6. desember 2002 þar sem tilkynnt er að
Tilveruveitingar ehf. kt. 611201 5240, verði rekstraraðila að veitingahúsinu Tilverunni
Linnetsstíg 1, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til matvælareglugerða og
heilbrigðisreglugerðar að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.17 Melabraut 18, Hafnarfirði - rekstur fólksflutningabifreiða.
Lögð fram umsókn Gísla J. Friðjónssonar f.h. Hópbíla hf, kt: 430192 2059, þar sem sótt er um
leyfi til rekstur verkstæðis-, þrifaaðstöðu og til olíuáfyllinga vegna fólksflutningabifreiða að
Melabraut 18 í Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.18 Rauðhella 3, Hafnarfjörður - sandblástur.
Lögð fram umsókn Einars Einarssonar f.h. Sandtaks kt: 701294 8589, dags. 27. nóvember
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á starfsleyfi til reksturs sandblástursfyrirtækis ásamt
sandþurrkun og kaldzinkhúðun að Rauðhellu 3, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 5 ára með vísun til mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og að starfsleyfið
verði auglýst samkvæmt gildandi reglum.
2.1.19 Reykjanesbraut V/Straumsvík - gasaflsstöð
Lögð fram umsókn Héðins Stefánssonar f.h. Landsvirkjunar v/ Gasaflstöðvar kt: 4202691299, dags. 15. október 2001, þar sem sótt er um leyfi reksturs spennistöðvar og til
raforkuframleiðslu í varaaflsstöð við Reykjanesbraut v/Straumsvík. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og að starfsleyfið
verði auglýst samkvæmt gildandi reglum.
2.1.20 Skemmuvegur 34, Kópavogi - bifreiðasprautun.
Lögð fram umsókn Steinþórs Bragasonar f.h. E.S. bifreiðasmiðju ehf. kt: 430297-2529, þar
sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs bifreiðasprautunar að Skemmuvegi 34,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun
fasteigna.
2.1.21 Skemmuvegur 60, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Kjartans Hilmissonar f.h. Bílhússins kt: 700888-1269, dags. 22. nóvember
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 60, Kópavogi. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun
fasteigna.
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2.1.22 Smiðjuvegur 4a, Kópavogi - heildverslun með vörur sem innihalda eiturefni og
hættuleg efni.
Lögð fram umsókn Sveins Árnasonar f.h. Effco ehf. kt: 610385-0799, dags. 22. nóvember
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs heildsölu að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.23 Sólvangsvegur 4, Hafnarfirði, - skólahúsnæði.
Lögð fram umsókn Stefáns Þórarinssonar, f.h. Nýtak/Nýsir, kt 541001-2130, dags. 9.
nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skólahúsnæðis að Sólvangsvegi 4,
Hafnarfirði. Ný starfsemi
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára fyrir starfsemi í fyrsta áfanga byggingarinnar með vísun til
ákvæða heilbrigðisreglugerðar.
2.1.24 Staðarhvammur 1, Hafnarfirði - söluturn og myndbandaleigu.
Lögð fram umsókn Grétars Jónssonar, f.h. Söluturnsins Hvamms ehf, kt 491202-2970, dags.
9. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna matvæla að
Staðarhvammi 1, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita starfsleyfi með vísun til ákvæða matvælareglugerða að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Einnig sótt um smásöluleyfi til sölu á tóbaki. Samþykki staðfest
2.1.25 Stapahraun 2, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Bárðar Halldórssonar f.h. Atróp ehf. kt: 460900-2710, dags. 25. nóvember
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Stapahrauni 2, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða heilbrigðisreglugerðar með fyrirvara um
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa varðandi þrifnað í húsnæði og á lóð.
2.1.26 Stórihjalli 2, Kópavogi - smurstöð.
Lögð fram umsókn Snjólfs Fanndal f.h. Smurstöðvarinnar Stórahjalla ehf. kt: 611298-3829,
dags. 20. nóvember 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs smurstöðvar að
Stórahjalla 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun
fasteigna.
2.1.27 Vatnsendakrikar, Kópavogi - jarðborun.
Lögð fram umsókn Axels Vals Birgissonar vegna Vatnsveitu Kópavogs kt. 700169 3759,
dags. 6. desember 2002 þar sem sótt er um leyfi fyrir borun tilraunahola í Vatnsendakrikum,
Kópavogi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til 17. gr. reglugerðar nr. 785/1999, um atvinnurekstur sem
valdið getur mengun með skilyrðum sem fram koma
2.1.28 Vesturvör 11b, Kópavogi - vélsmiðja.
Lögð fram umsókn Kristjáns Gunnarssonar f.h. Smiðjustáls ehf. kt: 610682-0149, dags. 25.
nóvember 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs vélsmiðju að Vesturvör 11b,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
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2.2

Umsagnir.

2.2.1 Flatahraun 5, Hafnarfirði - Gíga ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 12. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrings Sigurðssonar kt: 300458-5809, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Pool Sportbar
(Gíga ehf.) kt: 500902-2210, að Flatahrauni 5, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Flatahraun 5, Hafnarfirði - Gígja ehf.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 25. nóvember 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrings Sigurðssonar kt: 300458-5809, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Pool
Sportbar (Gíga ehf.) kt: 500902-2210, að Flatahrauni 5, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Dalshraun 13, Hafnarfirði - American Style.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 22. nóvember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Helga Kristjáns Pálssonar kt: 030162-4399, sem sækir um endurnýjun á
veitingaleyfi fyrir veitingastaðinn American Style kt: 500195-2079 (Þengill ehf.), að Dalshrauni
13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest. .
2.2.4 Fjarðargata 9A, Hafnarfirði - Pylsubarinn.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 25. nóvember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Hannesar Ragnarssonar, kt. 160750-4139 f. h. Manning ehf, 6405962799 sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingaverslunina Pylsubarinn að Fjarðargötu 9A,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - veislusalurinn Turninn.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar frá 2. desember 2002 þar sem óskað er umsagnar um
endurnýjun á vínveitingaleyfi fyrir veislusalinn Turninn að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.6 Hamraborg 11, Kópavogi - Þinghóll.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 26. nóvember 2002 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Lovísu Hannesdóttur, kt. 160230-2829, f. h. Þinghóls ehf, kt. 6903710149, sem sækir um endurnýjun á veitingarleyfi fyrir einkasal að Hamraborg 11, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.7 Linnetsstígur 1, Hafnarfirði - Tilveran.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 29. nóvember 2002 þar sem óskað er
umsagnar um umsókn Kristínar Gísladóttur, kt. 060253 3589, sem sækir um endurnýjun á
veitingarleyfi fyrir veitingastaðinn Tilveruna, kt. 611201-5240, að Linnetsstíg 1, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.8 Smáratorg 1, Kópavogi - Café Sól.
Lagt fram bréf Kópavogsbæjar frá 4. desember 2002 þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Péturs Péturssonar sem sækir um leyfi til áfengisveitinga að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa

3.

Annað

3.1 Starfsreglur fyrir grjótnám.
Lagðar fram sértækar kröfur vegna mengunarvarna fyrir grjótnám í Kapelluhrauni Hellnahrauni í Hafnarfirði.
Samþykkt.
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3.2 Starfsreglur fyrir spennistöðvar.
Lagðar fram sértækar kröfur vegna mengunarvarna fyrir spennistöðvar með stórum
aflspennum.
Samþykkt.
3.3 Starfsreglur fyrir varaaflstöðvar.
Lagðar fram sértækar kröfur vegna mengunarvarna fyrir varaaflstöðvar.
Samþykkt.

4. Lækjabotnaland 4 og 5, Kópavogi.
Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins frá 10. júní 2002, 4.október 2002 og 30.
október 2002 til Ingvars Sveinbjörnssonar hrl. f.h. lóðarhafa að Lækjarbotnalandi 4 og
5 í landi Gunnarshólma í Kópavogi þar sem farið er fram á hreinsun úrgangs og
brotamálms af lóðunum og að nefndin fái tímasetta áætlun um framkvæmd slíkrar
hreinsunar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Þar sem ekki er búið að fjarlægja númerslausa bíla, bílhluti, brotajárn og úrgang sem
safnað hefur verið á leigulóðir Runólfs Valdimarssonar í landi Gunnarshólma í
Kópavogi og umbeðin tímasett áætlun um hreinsun hefur ekki borist samþykkir
heilbrigðisnefnd að beita dagsektum samkvæmt ákvæðum 27. gr. laga nr. 7/1998,
um hollustuhætti og mengunarvarnir. Kemur sú ákvörðun til framkvæmdar frá og
með 1. mars 2003 hafi viðunandi hreinsun ekki farið fram fyrir þann tíma. Með vísun
til 29. gr. í reglugerð um mengunarvarnaeftirlit nr. 786/1999, með síðari breytingum
eru dagsektir ákvarðaðar kr. 1.000, krónur eittþúsund, á dag, þar til úr hefur verið
bætt."
5. Eftirlit með lækjum og vötnum - örverumælingar í yfirborðsvatni.
Tore Skjenstad, heilbrigðisfulltrúi greindi frá framkvæmd eftirlits með ástandi
yfirborðsvatns og lagði fram niðurstöður úr eftirlitsmælingum vegna örvera í lækjum og
vötnum m.t..t umhverfismarka.
Af niðurstöðunum er ljóst að vötn eru undir nokkru álagi vegna náttúrulegrar mengunar
og heilbrigðisnefnd telur fulla ástæðu til áframhaldandi vöktunar.
Niðurstöður mælinga úr lækjum sýna að víða er mengun og sumsstaðar óásættanleg.
Heilbrigðisnefnd telur að grípa þurfi til sértækra aðgerða til úrbóta.
6. Eftirlit í dagvistunarstofnunum.
Þóra Elín Guðjónsdóttir, heilbrigðisfulltrúi greindi frá framkvæmd eftirlits í
dagvistunarstofnunum. Eftirlitið tekur til húsnæðis, öryggisþátta og matvæla.
Varðandi framkvæmd innra eftirlits vegna öryggis matvæla kom fram að niðurstöður
stöðumats vegna áranna 2001 og 2002 sýndu ásættanlega útkomu.
7. Önnur mál.
Enginn
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30
Andrés Pétursson

Sigurgeir Ólafsson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Richard Hansen
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