
Ársskýrsla Bláa hersins 2016. 

1.  Unnið var við endurbyggingu á J-50 sem er vöru og kranabifreið samtakanna,eingöngu er eftir að 

mála húsið á honum,allt annað er tilbúið fyrir samsetningu. Yfir 500 vinnustundir. Jan-Des. 

2. Sandvíkin hreinsuð tvisvar í ár,samtals 680 kg. Fékk unga háskólanema frá USA í annað skiptið,15 

manns. Samtals 70 stundir. Jan. og April. 

3. Þórkötlustaðafjara hreinsuð tvisvar í ár samtals 900 kg. Starfsmenn frá PWC komu  í seinna skiptið 

samtals 10 manns. Samtals 90 stundir.Apr. og Sept. 

4. Haldin fyrirlestur og tekið þátt í hreinsunarverkefni með Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit, hreinsað 

yfir 400 kg. úr fjörunni við Finnafjörð og grill eftirá. Um 100 manns voru í þessu verkefni. Samtals 400 

stundir. Dagur Umhverfisins í Apríl. 

5. Hreinsunarverkefni á Ásbrú voru 3 í ár,gengnar girðingar og opin svæði og tekið þátt í Opnum degi. 

Samtals hreinsað 1080 kg. Samtals 80 stundir. Apr.Jun.Sept. 

6. Árlegur hreinsunardagur við Leifsstöð ásamt starfsmönnum ISAVIA og yfir 120 íþróttakrökkum og 

foreldrum. Samtals hreinsað 2600 kg. Samtals 700 stundir.Mai. 

7. Fjaran við Hafurbjarnastaði hreinsuð tvisvar af Gylfa Jóni og krökkum frá Vinnuskólanum í 

Sandgerði, samtals 900 kg. Samtals 40 stundir.Apr og Ágúst. 

8. Fitjarnar gengnar og hreinsaðar ásamt áhugafólki um umhverfið sitt, samtals 200 kg. Samtals 25 

stundir. Júlí 

9.  Hátíð Hafsins hreinsunardagur útá Granda ásamt starfsfólki frá Dive.is, samtals hreinsað yfir 400 

kg. Samtals 40 stundir.Júní. 

10. Afhending Hvatningarverðlauna Bláa hersins til Leikskólans Tjarnarsels og Keflavíkurkirkju. Júní 

11. Garðskagafjarahreinsun ásamt heimamönnum, samtals 800 kg, samtals 40 vinnustundir.Júní. 

12. Hreinsunarverkefni á Reykjanestá ásamt 25 liðsmönnum af Bandarísku herskipi, samtals 780 kg 

og vinnustundir 120.Júlí 

13. Tekið þátt í sýningunum Saman Gegn Sóun í Perlunni og Sjávarútvegssýningunni í Laugardalshöll, 

samtals 50 stundir.Sept. 

14. Fuglavíkin hreinsuð ásamt heimamönnum,samtals 560 kg. og vinnustundir 50.Ágúst. 

15.Selvogshreinsunarverkefni ásamt 60 manns frá nokkrum sendiráðum og stofnunum,m.a. 

Umhverfisráðuneytinu. Hreinsuð upp 8.500 kg. Vinnustundir  samtals 400. Grillað eftirá  :)Sept. 

16.Flutningur úr aðstöðunni að Hrannargötu, samtals 200 stundir.Okt-Des. 

Samtals hreinsuð 18040 kg,Vinnustundir 2805 af sjálfboðaliðum,skilað inn 16635 kg.rafgeymum og 

TJK vann yfir 2000 klst. á árinu fyrir land og þjóð  :) 

TJK. 


