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Á að einkavæða hagnað-
inn og ríkisvæða tapið
Ólöf Nordal innanríkisráðherra 

hefur lagt fram frumvarp á 
Alþingi um farþegaflutniga. Ef 

frumvarpið nær fram að ganga óbreytt 
mun það nær eyðileggja þær almenn-

ingssamgöngur sem byggðar hafa verið 
upp á landsbyggðinni en samkvæmt 
frumvarpinu verða allar leiðir sem skila 
hagnaði að samkeppnisleiðum og teknar 
út úr leiðakerfum sveitarfélaganna. 

Reykjanes óskaði eftir áliti þingmanna 
Suðurnesja og formanns SSS á tillögum 
innanríkisráðherra. Svör þeirra eru í 
blaðinu í dag. 
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Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta. ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Fleiri og fleiri eru að gera sér grein fyrir að öldruðum er að fjölga mjög 
á næstu árum. Þetta kallar meðal annars á verulega þörf fyrir aukinn 
fjölda hjúkrunarrýma. Vandinn er til staðar nú þegar og á eftir að 

aukast mjög á næstu árum. Þessi mál voru rædd á Alþingi síðasta föstudag. 
Þar sagði Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra að mest væri þörfin á 
höfuðborgarsvæðinu,Árborg og Norðurþingi.
Athygli vekur að Suðurnesin eru ekki nefnd. Nú liggur það fyrir að með 
tilkomu hjúkrunarheimilisins á Nesvöllum sköpuðust aðeins fjögur ný hjúkr-
unarrými. Biðlistinn  í dag telur 55 einstaklinga. Þörfin hér á Suðurnesjum er 
því gífurlega mikil. Það verður að bregðast við. Það verður að setja fjármagn 
til að Garðvangur geti tekið að nýju til starfa og samhliða því verði framtíðar-
uppbygging á svæðinu skoðuð.

Í síðasta blaði vakti Landsamband eldri borgara athygli á því að mikill hluti 
Framkvæmdasjóðs aldraðra hefur farið í annað en að greiða stofnkostnað 
hjúkrunarheimila. Þetta gerist þrátt fyrir að megintilgangur sjóðsins sé að 
stuðla að fjölgun hjúkrunarrýma.

Það er til fjármagn til að standa betur að málum en nú er gert. Þetta er spurn-
ing um forgangsröðun og að eyrnamerktir skattpeningar séu notaðair í það 
sem þeir eiga að fara.

Haraldur Líndal Haraldsson vann skýrslu fyrir Garð og Sandgerði um stöðu 
öldrunarmála. Þar kom fram að framlög til Suðurnesja úr Framkvæmda-
sjóði aldraðra eru mun lægri til Suðurnesja en til annarra svæða landsins. 
Suðurnesjamenn eru því í fullum rétti til að krefjast forgangs hvað varðar 
fjölgun og uppbyggingu nýrra hjúkrunarheimila.

Ætla að svíkja kosningaloforð
Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn lofuðu því mjög sterkt fyrir 
kosningar að samþykkja bæri lyklafrumvar. Með því gæti fólk með yfirveðsettar 
eignir skilað húsnæðinu og væri þar með laust við gjaldþrott og endalausan 
eltingaleik lánadrottna.Sigmundur Davíð forsætisráðherra var með þetta í 
stefnuræðu sinnar ríkisstjórnar. Nú liggur fyrir að ekkert stendur til að koma 
þessu í framkvæmd.Þetta kallast að svíkja illilega kosningaloforð.

Davíð Geir eða Samfylkingin
Það vakti athygli á dögunum þegar Davíð Oddsson fv.Seplabankastjóri upp-
lýsti að  ákvörðun um risalánið til Kaupþings rétt fyrir hrun hefði verið tekið 
eftir að samþykki ríkisstjórnar Geirs Haarde lá fyrir. Seðlabankinn hefði ekki 
viljað taka þessa ákvörðun án samþykkis ríkisstjórnar. Um þetta hafi hið fræga 
símtal snúist sem ekki má birta,Sem  sagt það var Geir,Sjálfstæðisflokkurinn 
og Samfylkingin sem tóku ákvörðun um hið umdeilda  risalán, segir Davíð.

Nú liggur það fyrir að 35 milljarðar hafa tapast vegna lánsins. Það sem er 
einnig með ólíkindum að engin virðist vita  hvernig Kaupþingsmenn ráðtöf-
uðu  þessum 500 milljónum Evra sem þeir fengu. Er ekki kominn tími til að 
upplýsa þjóðina?

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Gleymdi Kristján Þór 
heilbrigðisráðherra 
Suðurnesjunum?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 19. mars 2015.NÆSTA BLAÐ

Ekki rétt segir Friðjón
Mikil umræða hefur verið um 

niðurskurð bæjaryfirvalda 
í Reykjanesbæ varðandi 

kjör starfsmanna. M. a kom eftirfar-
andi fram nýlega í Bítinu á Bylgjunni. 

Reykjanesbær lækkar laun starfs-
manna um 15% strax og svo aftur um 
10%

Reykjanes hafði samband við Frið-
jón Einarsson, formann bæjarráðs og 
spurði hann hvað væri satt og rétt í 
þessu mál. Friðjón segir: 

„Neí, þetta er ekki rétt. Fastri yfir-
vinnu og bílastyrk hefur verið sagt upp, 

en til að lagmarka 
lækkun launa 
mun enginn 
lækka sem nemur 
meira en um 
15% af heildar-
launum. þetta 
þyðir þó að allir 
sem vinna yfir-
vinnu fá hana að 

sjálfsögðu greidda. Engum hefur verið 
sagt upp vegna þessa og ekki er gengið 
á grunnlaun“,sagði Friðjón formaður 
bæjarráðs

Hobbitarnir 
á léttum
Á morgun 6. mars er Léttur föstu-

dagur á Nesvöllum kl 14: 00. 
Hobbitarnir mæta, spila og syngja. 
Kaffihúsið opið. Allir velkomnir. 

Kristín 
Júlla fékk 
Edduna
Garðmenn eru aldeilis stoltir 

af sinni konu, henni Kristínu 
Júlla Kristjánsdóttir en hún 

hlaut Edduna á dögunum fyrir gervi 
í verðlaunamyndinni Vonarstræti. 

Reykjanes sendir Kristínu Júlla 
hamingjuóskir með þessa glæsilegu 
viðurkenningu.

Góugleði 
í Garði
Sunnudaginn 15. mars kl 15: 00 er 

Góugleði eldri borgara og Kven-
félagsins Gefnar í Samkomuhúsinu í 
Garði. 

Fjölbreytt dagskrá í Menn-
ingarviku í Grindavík 14. -22. mars
Menningarvika Grindavíkur 

verður haldin 14. -22. mars 
n.k. og er nú haldin í sjö-

unda sinn. Dagskráin er að vanda 
fjölbreytt og skemmtileg þar sem 
vonandi finna allir eitthvað við sitt 
hæfi. Meðal þess sem búið er að bóka 
í Menningarviku er; Tónleikar Jóns 
Ólafssonar, Af fingrum fram, með af-
mælisbarninu Gunnari Þórðarsyni. 
Sameiginlegir tónleikar með listafólki 
frá Grindavík og vinabænum Piteå í 
Svíþjóð. Fjölmenningarhátíð í Salthús-
inu og bókasafninu. Málverkasýningar 
Helgu Kristjánsdóttur og Pálmars 
Guðmundssonar. Ljósmyndasýning 
Tinnu Hallsdóttur. Myndasýningar, 
gönguferðir o. fl á vegum Minja- og 
sögufélagsins. Glæsileg dagskrá í til-
efni þess að konur fengu kosningarétt 
fyrir 100 árum. Nýtt íþróttamannvirki 
til sýnis. Tónleikar Dagbjarts Willards-
sonar. Dagskrá Norræna félagsins. Þá 
má nefna léttmessu, pottaspjall bæj-
arfulltrúa, námskeið í að skapa tónlist 
í snjalltækjum, matreiðslunámskeið, 
Siggi stormur kemur í heimsókn, 
fréttaskot úr fortíðinni, handavinnu-
sýning, árshátíð bæjarins, kútmaga-

kvöld Lions, konukvöld, blústónleikar 
og margt fleira sem oft langt mál yrði 
að telja upp hér. 

Þá verða stofnanir í Iðu, þ. e. grunn-
skólinn, bókasafnið, tónlistarskólinn 
og Þruman með opið hús og öfluga 
dagskrá og þá kemur Lína langsokkur 
í heimsókn á yngsta stigið í grunnskól-
ann og í leikskólana. 

Formleg setning hátíðarinnar 
verður í Grindavíkurkirkju laugar-
daginn 14. mars kl. 17: 00. Eftir 

setninguna er gestum boðið í safn-
aðarheimilið í fjölmenningarlegt 
veisluborð. 

Að þessu sinni verður lögð áherslu 
á fjölmenningu. Meðal annars var sett 
á laggirnar fjölmenningarráð sem 
skipuleggur tvo skemmtilega viðburði, 
ekki síst fyrir Grindvíkinga til þess að 
kynna sér menningu fjögurra landa að 
þessu sinni; Póllands, Tælands, Fil-
ippseyja og Serbíu. Þá verður kynn-
ing á rithöfundum á bókasafninu frá 
þessum löndum. 

Sem fyrr er uppistaðan í Menn-
ingarvikunni framlag heimafólks 
auk þess sem landsþekkt tónlistarfólk, 
listafólk og skemmtikraftar heimsækja 
Grindavík. Menningarvikunni hefur 
verið vel tekið undanfarin ár. Allir 
leggjast á eitt við að bjóða upp á fjöl-
breytta og skemmtilega dagskrá. 

Grindvíkingar um land allt og ekki 
síst Suðurnesjabúar eru hvattir til þess 
að nýta sér tækifærið og fjölmenna 
á menningarviðburðina. Menn-
ingarvikan er skipulögð af Þorsteini 
Gunnarssyni, sviðsstjóra frístunda- og 
menningarsviðs í samvinnu við frí-
stunda- og menningarnefnd. 

Móðurmálskennsla fyrir tvítyngd börn
Á síðasta fundi Fræðluráðs 

Reykjanesbæjar var eftirfar-
andi spurning varðandi móður-
málskennslu rædd. Hvernig er þeim 
málum háttað í Reykjanesbæ? 

Gyða Margrét Arnmundsdóttir, 
deildarstjóri sérfræðiþjónustu, 
greindi frá því að móðurmálskennsla 

fyrir tvítyngd börn sé ekki í boði 
nema að takmörkuðu leyti og þá 
ekki á vegum Reykjanesbæjar. 
Koma þarf betur til móts við þarfir 
tvítyngdra barna en verið hefur, til 
að þau aðlagist vel að samfélaginu. 
Snemmtæk íhlutun er mikilvæg með 
þennan hóp og leggur fræðsluráð 

til að hugað verði sérstaklega að 
þörfum þessa hóps hvað það varðar, 
við gerð næstu fjárhagsáætlunar. 
Reynt verði að grípa til aðgerða strax 
sé þess nokkur kostur til dæmis með 
námskeiðum fyrir foreldra, túlka-
þjónustu og stuðningi við nám og 
heimavinnu. 

Kristján Þór ræðir málin
Staða öldrunarmála eru mikið í um-

ræðunni hér á Suðurnesjum. Félag 
eldri Sjálfstæðismanna á Suðurnesjum 

boðar til fundar þar sem Kristján Þór 
Júlíusson heilbrigðisráðherra mætir til 
að ræða málin við fundargesti. 

Fundurinn er þriðjudaginn 10. mars 
n.k. kl 12: 00 á Kaffi Duus. Húsið opnar 
kl 11: 30. Boðið er uppá súpu og brauð 
á kr 800.



Áherslur íslenskra sveitarfélaga eru að færast 
í átt að íbúalýðræði, að virkja almenning til 
samráðs og þátttöku í stjórnmálum. 
Tilgangurinn er að brúa bilið á milli kjörinna 
fulltrúa og íbúa.

Með íbúagátt frá OneSystems er 
hægt að leggja mál fyrir íbúa til 
samráðs og kosninga og 
auðvelda aðgengi að kjörnum 
fulltrúum og umsóknum fyrir 
þjónustu í sveitarfélaginu.

OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OneRecords er 
öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum og 
sveitarfélögum halda utan um 
mál sem eru í gangi á hverjum 

tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir 
gang mála innan fyrirtækisins og 

notendur geta á einfaldan 
máta sótt lista yfir þau 

mál sem þeir bera 
ábyrgð á. 

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í 
góðum árangri 
fyrirtækja. OneQuality er 
lausn sem auðveldar allt vinnferli 
við útgáfu og utanumhald gæðahand- 
bókar og skjala.  

Vefgátt fyrir íbúa

Íbúalýðræði, 
og samráð

þátttökulýðræði Citizen
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Hvað segja þau um 
tillögu innanríkisráðherra ? 
Fyrir stuttu lagði Ólöf Nor-

dal innanríkisráðherra fram 
frumvarp á Alþingi um far-

þegaflutninga. Nái frumvarpið 
fram að ganga óbreytt mun það 
hafa verulega neikvæð áhrif á al-
menningssamgöngur sem byggðar 

hafa verið upp á landsbyggðinni 
en samkvæmt frumvarpinu verða 
allar leiðir sem skila hagnaði að 
samkeppnisleiðum og teknar út 
úr leiðakerfum sveitarfélaganna. 
Þannig verður Reykajvíkurrútan 
tekin af okkur Suðurnesjamönnum 

og gerð að samkeppnisleið þar sem 
allir geta keyrt. 

Reykjanes óskar eftir því að fá 
viðbrögð þingmanna Suðurnesja og 
formanns Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum við tillögu innanrík-
isráðherra.

Ásmundur Friðriksson alþingismaður Sjálfstæðisflokki: 

Tryggjum áfram metnaðarfullar 
almenningssamgöngur
Árið 2007 færðust almennings-

samgöngur frá Vegagerðin 
yfir til sveitarfélaganna með 

þeim góða árangri að almenningssam-
göngur, sérstaklega á landsbyggðinni, 
margefldust og farþegum á lands-
byggðinni fjölgaði um tugi og hundruð 
prósenta. Á Suðurlandi hefur farþegum 
Strætó fjölgað úr um 80 þúsund á ári í 
230 þúsund á fáum árum, sama þróun 
hefur átt sér stað á Suðurnesjum en 
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 
var í fararbroddi sveitarfélaga um efl-
ingu almenningsamgangna í landinu. 

Hryggjarstykkið í almenningssam-
göngum á Suðurnesjum var hin svo-
kallaða „Flugrúta“ sem átti að standa 
undir öðrum almenningssamgöngum 
á svæðinu og jafnvel víðar ef bjartsýn-
ustu hugmyndir hefðu náð fram að 
ganga. Þáverandi innanríkisráðherra 
afnam einkaleyfi Sambands sveitarfé-
laga á Suðurnesjum á Flugrútunni og 
nú er leiðin samkeppnisleið en áður 
hafði samkeppnin falist í útboði leiðar-
innar eins og Vegagerðin hafði gert um 
árabil en leiðin var sú fyrsta á Íslandi 
sem skilaði arði til leyfishafans, S.s. S. 
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 
hefur kært þann gjörning til dómstóla. 

Í okkar strjálbýla og erfiða landi, 
þar sem búa 330 þúsund manns, er 
ekki auðvelt að reka almenningssam-
göngur sem þjónusta fólk um allt 
land, frá dreifðustu byggðum til stór-
borgarinnar Reykjavíkur. Með sam-
stilltu átaki hafa sveitarfélögin byggt 
upp öflugt almenningssamgangnakerfi 
sem byggir á stuðningi Vegagerðar-
innar við sveitarfélögin og Strætó bs. 
Með þessum stuðningi og hagnaði af 
fjölförnustu áætlanaleiðunum er hægt 
að halda uppi góðum samgöngum til 
dreifðari byggða. Þetta er fjárhagslegur 
grundvöllur almenningssamgangna 

sveitarfélaganna og fjölförnustu leið-
irnar því hryggjarstykkið í kerfinu. Á 
Suðurlandi er leiðin Selfoss–Reykja-
vík fjölmennasta leiðin og heldur uppi 
samgöngum á fámennari leiðum. 

Flugrútan var auðlind Suðurnesja-
manna og þannig er það hjá Strætó b. s 
í Reykjavík þar eru aðeins fjölförnustu 
leiðir eins og Fell og Hlemmur, Hafnar-
fjörður–miðbær og aðrar burðarleiðir 
sem skila hagnaði. Ef það á að fara að 
taka burðarleiðirnar út úr kerfinu spyr 
ég: Ætla menn að gera það í Reykjavík 
líka? Nei, þar er talað um heilstætt kerfi 
en ekki á Suðurnesjum eða Suðurlandi. 

Fyrir hvern er strætó? Hann er 
fyrir skólabörnin, unglingana, eldri 
borgarana, þá sem kjósa sér slíkan 
ferðamáta sem lífsstíl og þá sem eiga 
ekki bíl. Biðstöðvar og tímaáætlanir 
miðast við skóla, vinnustaði, opinberar 
byggingar og stofnanir. Það er stoppað 
við sjúkrahúsin, við apótekin og versl-
unarkjarnana í bæjunum. Þannig er 
kerfið rekið, til þess að fólkið geti nýtt 
sér það sem best í samstarfi við skóla og 
atvinnulíf. Þetta er þjónusta við þá sem 
þurfa á henni að halda og þannig hefur 
þeim, sem byggðum upp þetta kerfi, 
tekist að tengja fámennari byggðir við 
þéttbýlið. Það varð mikil breyting þegar 
sveitarfélögin tóku þennan málaflokk 
yfir en nú er það góða starf í hættu. 

Með 14. gr. í frumvarpi nýrra laga um 
farþegaflutninga á landi í atvinnuskyni 
er stoðum almenningssamgangna í 
landinu kippt undan þjónustunni en 
þar segir. „Þjónusta í reglubundnum 
farþegaflutningum á viðkomandi svæði 
og leiðum eða leiðakerfum sé nauðsyn-
leg vegna almennrar, efnahagslegrar 
þýðingar hennar og að hún verði ekki 
rekin á viðskiptagrundvelli þannig að 
lágmarksþjónusta sé tryggð. Tryggt 
skal að samkeppni fái að halda sér á 

þeim svæðum og leiðum þar sem hún 
er þegar fyrir hendi.“

Með öðrum orðum á að taka þær 
áætlunarleiðir út úr kerfi sveitarfélag-
anna sem skila hagnaði og afhenda 
fáum rútufyrirtækjum í landinu, ör-
fáum, kannski tveimur eð þremur, sem 
geta tekið þátt í þessu af einhverjum 
krafti. Það heitir að einkavæða hagnað-
inn en ríkisvæða tapið. Það yrði mikil 
afturför fyrir sveitarfélögin og fólkið í 
landinu. Með þessari breytingu er lítill 
sem engin grundvöllur fyrir sveitarfé-
lögin að reka áfram almenningssam-
göngur af þeim myndarskap sem nú er 
gert og líklegast að þau afþakki þann 
kaleik sem slíkt kostnaðarsamt kerfi 
hefði í för með sér og legðist þungt 
á fjárhag sveitarfélaganna sem er oft 
bágur fyrir. 

Ég treysti því að landsbyggðarþing-
menn í Umhverfis- og samgöngunefnd 
standi með fólkinu á landsbyggðinni 
og breyti 14. greininni í meðförum 
þingsins. Tryggjum góðar almenn-
ingssamgönur sveitarfélaganna í þágu 
fólksins. 

Páll Valur Björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar: 

Vonandi verður 
hægt að breyta þessu
Mér finnst þessi tillaga Inn-

anríkisráðherra atlaga að 
almenningssamgöngum á 

Suðurnesjum jafnt sem á landinu öllu. 
Gríðarlega mikil og góð vinna var 
unnið af sveitarstjórnarmönnum við 
það að gera almenningssamgöngur 
á Suðurnesjum að góðum valkosti 
fyrir alla íbúa svæðisins. Helstu 
áhyggjurnar ef að þessu verður er 
að ákveðnar leiðir sem skila hagnaði 
(Reykjanesbær-Reykjavík / Selfoss 
- Reykjavík / Akranes - Reykjavík) 
verði teknar út úr almenningssam-
göngukerfinu þar sem þær skila hagn-
aði og leyfð samkeppni þar. Í dag er 
hagnaður af þessum leiðum notaður 
til að greiða niður tap á öðrum leiðum 
(t.d. Grindavík - Reykjanesbraut). 

Í mínum huga á alltaf að horfa á 
svæðið í heild sinni, ef svæðið í heild 
sinni stendur ekki undir sér og ríkið 
þarf að greiða með kerfinu þá er ekki 
grundvöllur fyrir samkeppni, þó ein 
og ein leið innan kerfisins skili hagn-
aði. Það væri eins og að fjölförnustu 
leiðirnar hjá Strætó á höfuðborgar-
svæðinu væru teknar út og allir 
mættu keyra þær en þá sæti Strætó 
uppi með að keyra óhagstæðu leið-
irnar sem eru samt líka nauðsynlegar 
almenningi. Þetta er í raun tilraun til 
að einkavæða gróðann og ríkisvæða 
tapið. 

Það kemur fram í 14 gr. laganna 

að tryggt skuli að samkeppni fái að 
halda sér á þeim svæðum og leiðum 
þar sem hún er þegar fyrir hendi. SSS 
var með einkaleyfi/sérleyfi á Flugstöð 
Leifs Eiríksonar - Reykjavík. Það var 
ólöglega farið að keyra ofan í það leyfi 
og var að mati SSS samningi þeirra 
um akstur á þessari leið ólöglega rift. 
Með þessari setningu er verið að lög-
leiða að Flugstöðin - Reykjavík sé í 
samkeppni þrátt fyrir að almennings-
samgöngur í heild sinni á svæðinu 
standi ekki undir sér. Þarna er verið 
að gera samkeppni sem komið var á 
með ólögmætum hætti löglega. Von-
andi verður hægt að breyta þessu í 
meðförum nefndarinnar og þingsins. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir ráðherra Sjálfstæðisflokki: 

Ekki stefnt gegn 
landsbyggðinni
Það er ekki þannig að frumvarpi 

innanríkisráðherra sé stefnt 
gegn almenningssamgöngum 

á landsbyggðinni. 
Þvert á móti er frumvarpinu ætlað 

að hafa jákvæð áhrif á almennings-
samgöngur og er því ætlað að styrkja 
þær. Með frumvarpinu eru sveitarfé-
lögunum tryggður einkaréttur á að 
skipuleggja almenningssamgöngur á 
tilteknum leiðum innan sinna svæða 
til þess að tryggja þjónustu allt árið, 
m.a. tíðni ferða, öryggi og kostnað. 
Einkarétti verður þó ekki úthlutað 
ef samkeppni þrífst á viðkomandi 
svæði og verður eingöngu veittur til 
að tryggja lágmarksþjónustu. 

Vandinn við almenningssamgöngur 
hefur verið sá að þær skila ekki hagn-
aði og því hafa rekstraraðilar valið að 
aka ekki allt árið á ákveðnum leiðum. 
Frumvarpið tryggir það að einka-
réttarhafar verða að aka viðkomandi 
akstursleið á ársgrundvelli og geta því 
ekki valið að aka ekki yfir vetrartím-
ann, þegar taprekstur er hvað mestur 
og þegar íbúar þarfnast þjónustunnar 
mest, til dæmis vegna atvinnu- og 
skólasóknar. 

Sérstök lögmál gilda, eins og gefur 
að skilja, um akstursleiðina sem liggur 
til og frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Al-
menningssamgöngur geta ekki annað 

þörfum flugfarþega og því verður að 
gera sérstakar ráðstafanir á þeirri leið. 
Flugrútan uppfyllir ekki skilyrði til 
að geta talist almenningsamgöngur 
og því verða almenningssamgöngur 
sem bjóða upp á fasta tímaáætlun, 
samræmda verðskrá og tengingu við 
almennt leiðakerfi, að vera til staðar á 
svæðinu líka. Farþegar koma þannig 
til með að geta valið með hverjum þeir 
taka sér far. 

Þessi mál eru nokkuð snúin og mörg 
sjónarmið sem þarf að huga að. Nú 
er frumvarpið komið til meðferðar í 
umhverfis- og samgöngunefnd þings-
ins þar sem allir munu fá tækifæri til 
að koma að sínum sjónarmiðum og 
treysti ég því að málið fái farsælan endi. 

Vilhjálmur Árnason alþingismaður Sjálfstæðisflokki: 

Hlustum á ólík sjónarmið
Það eru nokkur sjónarmið sem 

stangast á í þessu máli þegar 
kemur að almenningssam-

göngum. Almennt viljum við hafa 
uppi samkeppni þar sem það er hægt 
til að veita neytendum sem bestu og 
hagkvæmustu þjónustu. Á þeim leiðum 
sem enginn hefur séð sér hag í að bjóða 
upp á þjónustu er svo leitað til þeirra 
ráða að bjóða út einkaleyfi. Hugmyndin 
um að búa til heildstætt kerfi innan 
hvers héraðs er góð og hefur gengið vel 

að mestu. Það þarf hins vegar að hafa í 
huga að upphaflega átti þetta einungis 
að vera á höfuðborgarsvæðinu. Þar af 
leiðandi var kerfið ekki sniðið alveg 
að þeim svæðum þar sem aðstæður 
eru öðru vísi. Þar skorti helst á samráð 
við þá aðila sem höfðu byggt upp sína 
þjónustu. Það verður verkefni okkar 
að hlusta á ólík sjónarmið og vinna 
að lausn með öllum hagsmunaaðilum 
þar sem markmiðum um góðar sam-
göngur er náð. 



Heitir dagar
Fyrir heimilin í landinu
Stílfögur eldhústæki frá  AEGGGGG

sem gera gott eldhús betra
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

* 3.5%
 lántökugjald

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
fiRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is · opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. Glæsileg lína helluborða 
frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

HEITT TILBOÐ
Á OFNUM,
HELLUBORÐUM
OG VIFTUM
20-30% AFSLÁTTUR

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsiker�.
Íslensk notendahandbók.
18 aðgerðir - Multifunction • blástur með 
elementi • blástur með undirhita (pizza stilling)
• undir og yfirhiti • undirhiti • affrysting • grill 
einfalt • grill tvöfalt • grill og blástur • hæg eldun 
(slow cook) • frosin matvæli • halda heitu • 
spareldun (ECO Roasting) • hefun • brauðbakstur • 
gratenering • þurrkun (ávextir/grænmeti)
• diskahitun • niðursuða • barnalæsing á 
stillingum • stafrænn upplýsingaskjár
• fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið. 
Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.
12 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • hæg eldun (slow cook) • frosin 
matvæli • halda heitu • spareldun (ECO Roasting) 
• barnalæsing á stillingum • stafrænn 
upplýsingaskjár • fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið. 
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitaker�, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
9 aðgerðir • blástur með elementi • blástur 
með undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti 
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill 
tvöfalt • grill og blástur • hraðhitun
• barnalæsing á stillingum • rafeindaklukka
• sökkhnappar • þrefalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið.
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsiker� og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
8 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti • 
undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • rafeindaklukka • sökkhnappar
• þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið.
Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“

3 LÍNAN 5 LÍNAN 7 LÍNAN 9 LÍNAN

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL.10-18
Lokað á laugardögum í sumar

STÆRRI AÐ INNAN · FLOTTARI AÐ UTAN
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SÉRTILBOÐ

AÐ ELDA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, �ottri hönnun og �ölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo 
margt, margt �eira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega �ölhæ�r, áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða 
fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar �ölbreyttar.

SÉRTILBOÐ Á 
ÞESSUM OFNI
Áður:  134.900,-
Nú: 99.900,-

BE3003001-M

SÉRTILBOÐ
Áður:
115.900,-
Nú:
79.900,-

HK634000XB
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AEG helluborð með stálkanti 57cm

Hagstæðir vaxtalausir greiðsluskilmálar til allt að 12 mánaða

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur > 25% afsláttur

SÉRTILBOÐ
20-30% afsláttur

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur af öllum               helluborðum

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 10-18 OG 

LAuGARDAGA 
KL. 11-15

20% afsláttur af öllum               ofnum

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur

Airforce

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535ormsson.is

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.
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Auglýsingasíminn er  
578 1190

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Vogar
óskar eftir tilboðum í verkið
Framkvæmdir 2015
Endurgerð götu, Aragerði suðurhluti o.fl.
Stígur að Háabjalla.

Verkið felst í endurgerð suðurhluta Aragerðis á milli Ægisgötu og Tjarnargötu. Um er að ræða upprif 
malbiks/olíumalar og steyptra gangstétta, uppgröft ónothæfs efnis, afréttingu götuyfirborðs ásamt 
styrkingu burðarlags, jöfnunarlag, malbik, vélsteyptur kantsteinn og hellulögn, endurnýjun fráveitu- og 
vatnslagna, niðurfalla og brunna eftir þörfum skv. nánara mati verkkaupa við framkvæmd verksins, 
auk annars lagnafrágangs, ásamt endurnýjunar brunahana í Hafnargötu. Einnig er um að ræða gerð 
göngu- og reiðstígs að Háabjalla.

•	 Helstu magntölur eru u.þ.b:
•	 Uppgröftur       700 m³
•	 Fyllingar       900 m³
•	 Hellulagðar gangstéttar      350 m²
•	 Vélsteyptur kantsteinn      140 m
•	 Malbik       1470 m²
•	 Fráveitulagnir        235 m
•	 Vatnslagnir        246 m

Verkinu Skal Vera að fullu lokið eigi Síðar en 30. júní 2015.

Útboðsgögn verða seld á diski á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar, á kr. 3.000,-, 
frá og með föstudeginum 27. febrúar 2015. Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 11. 
mars 2015, kl. 11:00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Sveitarfélagið Vogar

Gunnar Þórarinsson, formaður stjórnar SSS: 

Athugasemdir SSS við 
frumvarp innanríkisráðherra
Framkvæmdastjóri SSS hefur 

fyrir hönd stjórnar sent um-
hverfis- og samgöngunefnd 

Alþingis umsögn um frumvarp til 
laga um farþegaflutninga á landi í at-
vinnuskyni sem innanríkisráðherra 
hefur lagt fram, Þingskjal 874 -504. 
mál. Eftirfarandi athugasemdir voru 
gerðar við frumvarpið. 

„Gert er ráð fyrir því í 14. gr. laganna 
að einkaréttur sé einungis veittur að 
uppfylltum vissum skilyrðum þ. a. m. 
ef hann (aksturinn) verði ekki rekinn 
á viðskiptagrundvelli þannig að lág-
marksþjónusta sé tryggð. Frekar ólík-
legt verður að teljast að sveitarfélög 
og/eða landshlutasamtök hafi áhuga á 
því að sjá um akstur einungis á þeim 
leiðum sem ekki eru arðbærar. Hags-
munir almennings hljóta að vera ofar 
hagsmunum einkaaðila. Nauðsynlegt 
er að skilgreina betur hver sú lág-
marksþjónusta er, sem og hver hefur 
það hlutverk að skilgreina hana. Mik-
ilvægt er að sú skilgreining verði gerð 
í samvinnu ríkis og sveitarfélaga eða 
landshlutasamtaka. 

Í 15. gr. laganna er talað um að 
þrátt fyrir 14. gr. , er öðrum en einka-
réttarhafa heimilt að stunda sérstaka 
reglubundna farþegaflutninga skv. 
15. tölulið 3. gr. á sama svæði. Ekki er 
skilgreint um hvaða „sérstaka reglu-
bundna“ farþegaflutninga sé að ræða. 

Nauðsynlegt er að skilgreina betur 
hvað við er átt með orðinu „þjónustu-

staðir“ eins og fram kemur í 17. tölulið 
3. gr. Sá töluliður segir m.a. að staður-
inn getur verið vinsæll viðkomustaður 
ferðamanna vegna þeirrar þjónustu og 
afþreyingar sem þar er að finna. 

Lagt er til að orðið þjónusta verði 
fellt niður í þessari setningu eða skil-
greint betur um hvaða þjónustu er 
að ræða. Það að 17. gr. veiti aðilum 
sem ekki eru með einkaleyfi til að 
taka upp farþega á biðstöðvum reglu-
bundinna farþegaflutninga ef áfanga-
staður farþega er ferðamannastaður 
eða þjónustustaður er of almennt 
orðað. Í orðskýringum 3. gr. segir 
að þjónustustaður sé „þéttbýlis- eða 
þjónustukjarni fyrir íbúa sem er fastur 
viðkomustaður í reglubundnum far-
þegaflutningum. Staðurinn getur verið 
vinsæll viðkomustaður ferðamanna 
vegna þeirrar þjónustu og afþreyingar 
sem þar er að finna“. Nauðsynlegt er að 
skilgreina betur um hvað þessi setning 
á við. 

Vakinn er athygli á orðalagi í 16. 
gr. laganna en þar segir að sveitar-
félög hafi heimild til að skipuleggja 
skólaakstur í samráði sín á milli til 
að tryggja hagkvæmni og nýtingu. 
Einnig sé heimilt að nýta skólaakstur 
sem almenningssamgöngur sé tryggð 
að markmið með hvoru tveggja ná-
ist. Skoða verður í þessu samhengi 
aðkomu LÍN, þ.e.a.s. hvernig hægt sé 
að tryggja að dreifbýlisstyrkur skili 
sér inn í kerfið en renni ekki beint til 

nemenda þar sem boðið er upp á al-
menningssamgöngur og skólaakstur 
í sama kerfi. 

Að lokum er vert að benda á að í 47. 
gr. lagafrumvarpsins segir að Vega-
gerðin geti afturkallað einkarétt sem 
veittur er samkvæmt 14. gr. ef nauðsyn-
legt þykir vegna vegna skipulags-
breytinga á almenningssamgöngum. 
Ekki kemur fram hvernig skuli staðið 
að því og er það með öllu óásættan-
legt fyrir t.d. landshlutasamtök sem 
þurfa að standa við skuldbindingar 
sínar gangvart þriðja aðila en þar geta 
legið að baki allt að 8 ára samningar. 
Gera má ráð fyrir að viðsemjendur t.d. 
landshlutasamtaka myndu leita réttar 
síns gagnvart slíkum gjörningi. Svo 
virðist sem ákvörðun um afturköllun 
á einkarétti sé einhliða vald ríkisins. “

Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokki: 

Almannahagsmunir 
ofar samkeppnis-
sjónarmiðum
Á öllum hinum Norður-

löndunum eru akstursleiðir 
frá alþjóðaflugvöllum taldar 

hluti af almenningssamgöngum, enda 
hefur almenningur hag af hagkvæmum 
og greiðum samgöngum á alþjóða-
flugvöll. Í þessu samhengi má einnig 
benda á að Strætó bs. notar t.d. leiðina 
Hafnarfjörður–Hlemmur til að standa 
undir kostnaði við aðrar leiðir. 

Árið 2011 var lögum um fólks- og 
farmflutninga á landi breytt svo Vega-
gerðinni var heimilt að fela Samtökum 
sveitarfélaga að sjá um almennings-
samgöngur á sínu starfssvæði. SSS fór í 
kjölfarið í útboð á akstursleiðinni Flug-
stöð–Reykjavík, en hagsmunaaðilar í 
hópferðaþjónustu hafa barist gegn því 
að leiðin sé skilgreind sem almenn-
ingssamgöngur og vilja hafa óhefta 
samkeppni. Samkeppniseftirlitið hefur 
gefið út álit sem styður sjónarmið hóp-
ferðafyrirtækjanna og nú hefur Vega-
gerðin afturkallað sérleyfi. 

Í áliti Samkeppniseftirlits er gengið 
út frá því að umrædd leið sé ekki al-
menningssamgöngur heldur ferða-

þjónusta. Þar segir einnig að óheimilt 
sé samkvæmt Evrópurétti að nýta leiðir 
er skila hagnaði til að bæta þjónustu á 
öðrum leiðum. Það hefur aldrei staðið 
til hjá SSS að nota hagnað af umræddri 
akstursleið inn í almennan rekstur 
sveitarfélaga, heldur til að standa undir 
öðrum óarðbærum leiðum. 

Ég er ósammála þeim sjónarmiðum 
að samkeppni eigi að vega þyngra en 
hagur almennings. 

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingu: 

Aðför að almenn-
ingssamgöngum
Ég tel að 14. grein frumvarpsins 

sé beinlínis aðför að góðum 
almenningssamgöngum og 

standist ekki þá Samgönguáætlun sem 
Alþingi hefur samþykkt og í raun ekki 
heldur markmið frumvarpsins sjálfs. 

Í samgönguáætlun 2011-2022 er 
rætt um almenningssamgöngur í 
tengslum við öryggi í samgöngum, 
umhverfislega sjálfbærni og jákvæða 
byggðaþróun. Samgönguáætluninni 
til stuðnings voru á síðasta kjörtímabili 
samþykktar breytingar á lögum um 
fólksflutninga og farmflutninga á landi. 
Vegagerðin var þá gert mögulegt að 
veita sveitarfélögum, byggðasamlögum 
og landshlutasamtökum sveitarfélaga 
einkaleyfi til að skipuleggja og sjá um 
almenningssamgöngur. 

Samtök sveitarfélaga á Suðurnesjum 
tóku verkefninu fagnandi og lögðu 
mikla vinnu í að skipuleggja heild-
stætt samgöngukerfi á milli sveitara-
félaganna og til höfuðborgarsvæðisins. 
Það voru því mikil vonbrigði þegar 
að Vegagerðin afturkallaði einkaleyfi 
Samtaka sveitarfélaga á Suðurnesjum 
á leiðinni Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
– Reykjavík, í desember 2013. Í fram-
haldi þess fór Samband sveitarfélaga 
á Suðurnesjum í mál við Vegagerðina 
vegna samningssvika. 

Nú er nýr innanríkisráðherra að 
leggja til að það verði löglegt að færa 

arðbærar leiðir frá sveitarfélögunum en 
skilja þær óarðbæru eftir hjá íbúunum. 
Þar með er tryggt að almenningur njóti 
ekki arðseminnar í bættum almenn-
ingssamgöngum og þar með eru áætl-
anir um góðar almenningssamgöngur 
á Suðurnesjum sem standa undir sér, 
komnar endanlega út um þúfur. Það 
er óásættanlegt! 

Ég trúi því ekki að nokkur þing-
maður Suðurkjördæmis samþykki slíka 
aðför að hag íbúa svæðisins sem þurfa 
að treysta á almenningssamgöngur eða 
hafni því öryggi og þeim umhverfislega 
ávinningi sem fylgja traustum og tíðum 
almenningssamgöngum.

Hvað segja þau um tillögu innanríkisráðherra ? 
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Míla tengir heimili landsins við Ljósveituna og nýtir til þess nútímatækni, fyrirliggjandi leiðslur og rými. Þannig á 
mikill fjöldi íslenskra heimila nú kost á háhraðatengingu sem skapar kjöraðstæður til fjarvinnu, veitir möguleika á fleiri 
en einum háskerpumyndlykli fyrir sjónvarp og betri aðgang að þeirri fjölbreyttu afþreyingu sem í boði er um netið.

Kynntu þér stöðugar háhraðatengingar Ljósveitunnar á mila.is

Hafðu samband við eftirtalda aðila til að kaupa þjónustu um Ljósveituna:

snerpa
rétta leiðin
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Úr baun í bita
Reykjanes rakst fyrir nokkru á 

afbragðs súkkulaði sem ber 
heitið Omnom. Hér er um ís-

lenska framleiðslu að ræða, sem hefur 
vakið athygli sem gæðavara. Okkur 
lék forvitni á að vita aðeins meira um 
þetta. 

Hvað kom til að þið 
ákváðuð að stofna 
súkkulaðigerð? 
Tveir ungir menn standa á bak við fyr-
irtækið Kjartan Gíslason matreiðslu-
maður og Karl Viggó Vigfússon bakari 
og konditori sem eru einir af eigendum 
Omnom. 

Hugmyndin af þessu var í raun-
inni bara forvitni hvort að þetta væri 
hægt, að gera súkkulaði frá grunni, 
nokkrum tilraunum seinna kom í ljós 
að hugmyndin væri í raun ekkert svo 
vitlaus„segja þeir félagar. 

Gríðarlegur súkkulaðiáhugi og al-
menn forvitni á því að vita hvernig 
súkkulaði er búið til. Ég hef unnið 
sem matreiðslumaður í 18 ár bæði 
hér heima og erlendis og þetta hefur 
því alltaf verið nálægt mér. Við erum 
fjórir á bakvið Omnom, ásamt mér eru 
Óskar æskuvinur minn, Karl Viggó 
bakari og konditorimeistari og Andri 
Úlfur hönnuður. 

Við byrjuðum á því að fjárfesta í 
vélum og kakóbaunum og svo tók við 

tilraunastarfsemi í eldhúsinu heima í 
Breiðholtinu. 

Hvernig fenguð þið þetta 
húsnæði? 
Við værum líklegast enn að gera til-
raunir heima ef við hefðum ekki fundið 
þetta húsnæði. Einn félagi okkar frétti 
af því að það væri að losna og stuttu 
síðar skoðuðum við það og ákváðum 
að kýla á það. Við erum búnir að setja 
allt upp hérna sjálfir. Það er samt strax 
orðið frekar lítið og þröngt hjá okkur. 
Hingað koma margir og biðja um að fá 
að pissa eða kaupa sígarettur og halda 
greinilega enn þá að þetta sé bensín-
stöð. Svo koma líka margir ferðamenn 
og biðja um vegaleiðbeiningar. En það 
er bara gaman, við náum oft að selja 
þeim súkkulaði í leiðinni. 

Hvernig framleiðir maður 
súkkulaði? 
Það er alls ekki jafn flókið og maður 
myndi halda. Við flytjum inn okkar 
eigin kakóbaunir og ristum þær 
sjálfir. Fyrir vikið höfum við meiri 
áhrif á ferlið. Okkur finnst það miklu 
skemmtilegra enda viljum við gera 
hlutina sem mest sjálfir frá grunni. 
Mesta vinnan fer þó fram á plantekr-
unni þar sem ávöxturinn er ræktaður. 
Í hverjum ávexti eru um það bil þrjátíu 
til fjörutíu baunir og það dugar í eina 

súkkulaðiplötu. Baununum er skúbbað 
út og þær látnar gerjast í kassa úti á 
ökrunum. Eftir gerjunarferlið sem 
tekur um viku hefst þurrkun. Síðan 
eru baunirnar sendar til okkar í poka 
og við tökum við þeim til þess að rista 
þær. Það er gaman að segja frá því að 
súkkulaðibaunirnar geta verið marg-
breytilegar eftir héruðum og árstíðum. 
Frá því baunirnar eru ristaðar og þar 
til súkkulaðiplatan er tilbúin, líða um 
það bil fimm dagar. Svo er súkkulaðinu 
pakkað inn og það selt. 

Hvernig hafa viðtökurnar 
verið? 
Allir hér heima hafa tekið vel á móti 
þessari framleiðslu en margir héldu 
samt fyrst að þetta væri erlend vara. 
Omnom hefur verið að spyrjast út því 

við höfum aldrei auglýst okkur nema 
á samfélagsmiðlum. Einnig höfum 
við fengið einhverja umfjöllun í fjöl-
miðlum. Öskubuskusagan á bakvið 
velgengni okkar er hönnun umbúð-
anna. Hún heppnaðist mjög vel og 

höfum við fengið flotta umfjöllun á 
erlendum bloggsíðum. Það sýnir hvað 
hönnun skiptir miklu máli. Nær jafn-
langur tími fór í að hanna umbúðirnar 
og að gera uppskriftirnar, eða um það 
bil eitt og hálft ár.

Við verðum líka gömul
Umræðan um aðbúnað aldraðra 

og uppbyggingu hjúkrunar-
rýma er ekki ný af nálinni 

og hún verðu háværari með tímanum 
þar sem öldruðum fjölgar hlutfallslega 
með ári hverju. Stefna stjórnvalda er sú 
að fólk geti búið eins lengi heima hjá 
sér og mögulegt er og áherslan hefur 
því verið lögð á aukna heimaþjónustu. 
Engu að síður verðum við jafnframt að 
fjölga hjúkrunarrýmum. Ríkisstjórnin 
bætti í hvað varðar úthlutun fjármagns 
til hjúkrunarheimila á fjárlögum 2015, 
en betur má ef duga skal. 

Fleiri krónur
Hlutverk Framkvæmdasjóðs aldraðra 
er að byggja upp hjúkrunarrými en í 
þrengingum síðari ára hefur fjármagnið 
verið nýtt til reksturs hjúkrunarheimila 
og viðhalds. Við stöndum því frammi 
fyrir fjárskorti og það blasir við að við 
þurfum að fara að gera langtímaáætlanir 
varðandi uppbyggingu, til a.m.k. 20 ára. 
Ríkisstjórnin bætti í hvað varðar út-
hlutun fjármagns til hjúkrunarheimila 
á fjárlögum 2015. Þá verður 200 millj-
ónum kr. veitt aukalega í hjúkrunar-
rými. Um er að ræða verulega fjölgun 
rýma í öllum heilbrigðisumdæmum 
sem kemur til móts við þá gríðarlegu 
þörf sem safnast hefur upp undanfarin 
ár. 50 milljónum kr verður varið til að 
bæta stöðu minni hjúkrunarheimila. 
Lang flest þeirra eru á landsbyggðinni 
og mörg þeirra hafa átt í miklum rekstr-
arvanda. 50 milljónum kr. verður varið 
aukalega á árinu í heimahjúkrun fyrir 
fólk sem komið er með gilt færni- og 
heilsumat og bíður þess að komast á 
hjúkrunarheimili. Um er að ræða til-
raunaverkefni með það að markmiði að 
fólk geti sem lengst búið heima. 

Aukin samvinna  
við heimamenn
Nú er unnið að grófri framkvæmda-
áætlun um byggingaframkvæmdir 
öldrunarstofnana til næstu fimm ára. 
Þeirri vinnu ætti að ljúka fljótlega. 
Hér er einungis er um að ræða áætlun 
um brýnustu þörf til skamms tíma og 
vinnuhópurinn sem vinnur þá áætlun er 
skipaður starfsmönnum Velferðarráðu-
neytisins sem þekkja málaflokkinn og 
þörfina vel. Til grundvallar þeim til-
lögum sem fram verða bornar er faglegt 
mat á því hvar þörfin er mest. Ljóst er að 
bæði er þörf á fjölgun hjúkrunarrýma 
og endurbótum á þeim rýmum sem 
fyrir eru til að mæta þeim viðviðum 
um aðbúnað sem þörf er talin á í dag. 
Þar sem mikilvægt er að ná sem mestri 
sátt og samstöðu um áætlun til lengri 
tíma mun sú vinna væntanlega kalla 
á aukna samvinnu við heimamenn í 
hverju heilbrigðisumdæmi. 

Þó að menn greini á um ýmsa hluti 
þá getum við örugglega verið sammála 
um mikilvægi þess að bæta verulega 
þjónustu og aðbúnað aldraðra. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins

Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri:

Stöndum vörð um  
grunnþjónustuna
Reykjanesbær hefur síðustu 

mánuðina mikið verið í fjöl-
miðlaumræðunni. Verulega 

slæm skuldastaða á þar stóran þátt 
ásamt harkalegum aðgerðum núver-
andi meirihluta í starfsmannamálum 
ásamt auknum álögum á íbúa Reyka-
jnesbæjar. Kjartan Már Kjartansson 
hefur verið í stöðu bæjarstjóra í sex 
mánuði. Reykjanes heyrði aðeins 
hljóðið í bæjarstjóranum. 

Sp. Hefur eitthvað komið þér veru-
lega á óvart þessa fyrstu mánuði í 
starfi bæjarstjóra? 

Sv. Nei, í rauninni ekki. Ég taldi 
mig þekkja innviði sveitarfélags-
ins og stjórnsýslunnar nokkuð vel 
vegna fyrri starfa og er mjög stoltur 
af því góða starfi sem starfmenn 
Reykjanesbæjar inna af hendi í þjón-
ustu við íbúana á hverjum degi. 

Sp. Skuldastaða Reykjanesbæjar 
er verulega slæm. Sumir halda því 
fram að útilokað sé fyrir sveitarfé-
lagið að ráða við stöðuna nema til 
komi miklar afskriftir skulda. Hvert 
er þitt mat? 

Sv. Sú leið sem ákveðið hefur verið 
að fara, þ. e. Sóknin, gerir ráð fyrir 
niðurfellingu skulda. Við erum í við-
ræðum við kröfuhafa. Þeim er hins 
vegar ekki lokið og niðurstaða liggur 
ekki fyrir. 

Sp. Það vakti athygli að öllum 
framkvæmdastjórunum var sagt upp 
og allar stöður auglýstar. Er mikill 
áhugi fyrir þessum stöðum? Munu 

þessar aðgerðir skila hagræðingu og 
sparnaði eða er þetta bara gert til 
að sýnast? 

Sv. Það er ánægjulegt hversu 
mikill áhugi er á því að starfa fyrir 
Reykjanesbæ. Þessar aðgerðir munu 
bæði skila fjáhagslegum ávinningi og 
hagræðingu en einnig aukinni skil-
virkni. Í jafn stórri skipulagsheild 
og Reykjanesbær þarf sífellt að vera 
að endurskoða stjórnsýsluna m.t.t. 
þeirra verkefna og áherslna sem efst 
eru á baugi hverju sinni. 

Sp. Auknar álögur eru nú lagðar 
á íbúa sveitarfélagsins. Ert þú ekki 
hræddur um að þetta hafi neikvæð 
áhrif á íbúaþróun og muni því engu 
skila þegar upp er staðið? 

Sv. Íbúafjölgun í Reykjanesbæ 
hefur verið mjög mikil undanfarin 
ár. Það segir samt ekki allt. Það sem 
skiptir mestu máli er að íbúar geti 
fengið vel launuð störf og skili sínu 
í sameiginlega sjóði í gegnum skatt-
kerfið. Einnig vegur þungt að íbúar 
séu sáttir við þá þjónustu sem þeir fá. 
Við munum standa vörð um grunn-
þjónustuna og þau verkefni sem gerir 
sveitarfélög aðlaðandi. 

Sp Í mörg ár hafa alltaf ný fyrirtæki 
og þar með fjöldi atvinnutækifæra 
beðið handan við hornið. Mest hafa 
þetta reynst óraunhæfar væntingar. 
Nú er það Kísilverksmiðja sem er 
alveg að koma. Er þetta raunhæft ? 

Sv. Já, þetta er raunhæft en tekur 
langan tíma. Sígandi lukka er best 

í þessu eins og öðru. Það er ekki 
nóg að fjölga störfum. Við þurfum 
að fjölga vel launuðum störfum en 
einnig að tryggja að til staðar sé nægt 
vinnuafl með rétta menntun og þekk-
ingu. Það eru þvi margir þættir sem 
spila þarna inn í. 

Sp. Þú hefur verið mjög virkur 
í skrifum og viðtölum fyrir hönd 
meirihlutans. Ert þú ráðinn til að 
vera pólitískur leiðtogi meirihlu-
atnas? 

Sv. Ég er ráðinn á faglegum 
forsendum. Hef ágætis reynslu, bæði 
úr pólitík og atvinnulífinu, sem nýtist 
vel með þeirri háskólamenntun sem 
ég hef yfir að ráða. Ég er bæjarstjóri 
allra bæjarbúa og allra bæjarfulltrúa. 
Sem slikur hefur mér þótt afar mikil-
vægt að veita góðar upplýsingar um 
það sem er að gerast. Stjórnsýslan, 
sem ég fer fyrir og ber ábyrgð á ásamt 
öðrum stjórnendum, þarf fyrst og 
fremst að vera fagleg en ekki pólitísk. 
Bæjarfulltrúarnir geta svo tekist á á 
hinum pólitíska vettvangi. Ég blanda 
mér ekki í það. 
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Stefnumót er nýtt kaffihús
Þann 1. febrúar s.l. opnaði nýtt 

kaffihús í Keflavík á horni 
Hafnargötu og Tjarnargötu, þar 

sem Hljæomval var til húsa. Kaffihúsið 
ber það skemmtilega nafn Stefnumót. 
Spurð út í nafnið segir Guðmunda Sig-
urðardóttir að í hugum eigenda eigi 
þetta að vera staður sem fólk langar 
til að eiga stefnumót. 

Matseðillinn er fjölbreyttur, þar sem 
finna má alls konar rétti á hagstæðu 
verði. Bar með öllu tilheyrandi er á 
staðnum. Á Stefnumótum er fundar-
salur og barnahorn. Guðmunda og 
Gylfi Þór segja að á föstudagskvöldum 
sé boðið uppá tónlistaratriði. Þau segja 
að móttökurnar hafi verið frábærar. 
Opnunartímar á Stefnumóti eru: 
Mánudagur. Lokað. 

Þriðjudaga og miðvikudaga opið frá 
kl 09: 00 til 20: 00

Fimtudaga opið frá kl 09: 00 til 22: 00
Föstudaga opið frá kl 09: 00 til 02: 00
Laugardaga opið frá 12:00 til 02:00
Sunnudaga opið frá kl 12:00 til 17:00

Flott félagsblað 
Stangveiðifélagsins
Út er komið Félagsblað 

Stangveiðifélags Keflavíkur. 
Að venju er blaðið fullt af 

fróðlegu efni ásamt miklum fjölda 
mynda. 

Opnir kynningarfundir um félagið 
verði í húsnæði þess að Hafnargötu 
15 þann 6. mars og 19 mars kl 20: 
00 Í apríl verða fundir þann 16. og 
30. kl 20:00

Jónína Magnúsdóttir formaður bæjarráðs Garðs: 

Samþykkt var að endurgera Garðvang 
og byggja upp hjúkrunarheimili
Jónína Magnúsdóttir skipaði annað 

sæti á lista Sjálfstæðisflokksins og 
óháðra í kosningunum í Garði 

vorið 2014. Jónína gegnir nú stöðu 
formanns bæjarráðs. Reykjanes heyrði 
aðeins hljóðið í Jónínu. 

Þetta fyrsta ár kjörtímabilsins hefur 
verið viðburðarækt. Ný og flott aðstaða 
fyrir eldri borgara og glæsilegur þrek-
salur tekinn í notkun. Allt gert án þess 
að taka lán. Er Garðurinn svona vel 
settur fjárhagslega? 

Sveitarfélagið okkar er vel sett að því 
leiti að það skuldar lítið, sem er gott og 
við höfum átt góðan framtíðasjóð sem 
hefur verið nýttur til að greiða niður 
skuldir og fjármagna framkvæmdir 
sem munu nýtast vel inn í framtíð-
ina. Sá sjóður er að sjálfsögu ekki 
ótakmarkaður og við þurfum að gæta 
að því að eiga fjármagn til að standa 
undir framkvæmdum og til að geta 
mætt óvæntum útgjöldum. Þess vegna 
eru framkvæmdir takmarkaðar á þessu 
ári. Takmarkið er að reksturinn verði 
þannig að tekjur standi undir dag-
legum rekstri, afborgunum og öðrum 
skuldbindingum. En það hafa verið 
erfiðleikar með tekjur sveitarfélags-
ins, þær hafa ekki staðið undir rekstri 
sveitarfélagsins. Það hefur því þurft að 

hagræða, en í leiðinni leitað leiða til að 
auka tekjur sveitarfélagsins, því það er 
ekki endalaust hægt að biðja stofnanir 
um að hagræða. Ný stefna í atvinnu-
málum og ferðaþjónustu gefur okkur 
vonir um að tekjurnar geti aukist að 
einhverju leiti. Þetta ár mun einkennast 
af aðhaldi, enda þarf að standast jafn-
vægisreglu sveitarfélaganna eigi síðar 
en árið 2017. Markmið bæjarstjórnar 
er að ná því núna í lok árs 2015. 

Stundum hefur verið nokkuð 
stormasamt vegna skólamála í 
Garðinum. Nú virðist allt vera á ró-
legu nótunum allavega í fjölmiðlum. 
Gengur skólastarfið vel? 

Samstarf sveitarfélagsins við skólana 
gengur vel og gott samstarf er á milli 
skólanna þriggja. Skólanefndin hefur 
fundað reglulega og fylgst vel með 
starfinu og stutt það sem hún getur. 
Unnið er að innleiðingu nýrrar aðal-
námskrár í leik- og grunnskólanum 
sem tekur drjúgan tíma. Þá er unnið 
er að þróunarverkefninu Brú milli 
tungumála í leikskólanum, en verk-
efnið miðar að því að auka íslensku-
kunnáttu tvítyngdu barnanna. Þá er 
nýbúið að vinna heimanámsstefnu í 
Gerðaskóla með foreldrum og í vor 
verður tilbúin lestrarstefna fyrir skól-

ann frá 1. – 10. bekk. Þá hefur leik- og 
grunnskólinn aukið samstarfið sín á 
milli til muna. Unnið er að úrlausn 
mála varðandi húsnæðisvanda tónlist-
arskólans og verður sett fram stefna í 
lok skólaárs. Skólarnir eru lifandi stofn-
anir og auðvitað gengur á ýmsu eins og 
á stórum heimilum, það þarf stöðugt að 
bregðast við og aðlagast mismunandi 
þörfum nemenda og standa undir þeim 
kröfum sem gerðar eru til skólasamfé-
lagsins. Ég er þeirrar skoðunar að við 
getum og ættum alltaf að vera á tánum 
og endurskoða starfið til að bæta það. 
Mér er ofarlega í huga að vinna vel í 
samskiptum milli þeirra sem koma 

að skólasamfélaginu. En það er ljóst 
að það afgreiðist ekki í fjölmiðlum, 
heldur í starfinu sjálfu þar sem gagn-
kvæm virðing og kærleikur er hafður 
að leiðarljósi. 

Það var sárt að sjá Garðvang loka. 
Veruleg umræða hefur verið um öldr-
unarmálin á Suðurnesjum sérstaklega 
í ljósi þess að nú eru 55 á biðlista eftir 
hjúkrunarrými, þrátt fyrir nýtt heimili 
á Nesvöllum. Hvert er þitt álit? Sjáum 
við Garðvang aftur í notkun, sem 
hjúkrunarheimili? 

Því get ég hvorki svarað játandi né 
neitandi á þessari stundu. DS vinnur 
að því að leggja fram tillögur til að-
ildarsveitarfélaganna á vormánuðum. 
Gerð hefur verið krafa um sameigin-
lega stefnumótun svæðisins í öldrunar-
málum. Bæta þarf þjónustu í heima-
byggð, heimahjúkrun og dagdvöl/
félagsstarf. Þá er öllum ljóst að bregðast 
þarf við biðlista eftir hjúkrunarrýmum. 
Bæjarstjórn Garðs hefur tekið undir 
með þjónustuhópi aldraðra og bent á 
í því samhengi samþykkt stjórnar DS 
vorið 2014 þar sem samþykkt var að 
endurgera Garðvang og byggja upp 
hjúkrunarheimili. 

Er búið að selja öll húsgögn og tæki 
sem voru í húsnæði Garðvangs? Á 

sínum tíma samþykktu bæjaryfirvöld 
Garðs að fá upplýsingar hvernig staðið 
hefði verið að sölu og þá væntanlega 
einnig hvaða fjármunir hefðu fengist. 
Hvaða upplýsingar fengust? 

Endanlegar upplýsingar hafa ekki 
borist skriflega en framkvæmdarstjóri 
DS fundaði með bæjarstjóra um þær 
á þeim tíma. Uppgjörsmálum milli 
Garðvangs og Hrafnistu m.a. vegna 
búnaðar er ekki lokið en allt lítur út 
fyrir að svo verði fljótlega. 

Hvernig sérð þú framtíð 
Garðs fyrir þér? 
Ég sé fyrir mér aukningu starfa tengd 
ferðaþjónustu, aukna samfélagslega 
ábyrgð einstaklinga og fyrirtækja 
ásamt öflugara mannlífi. Þá vil ég að 
við hugum vel að fjárhagi sveitarfélags-
ins til lengri tíma og ég sé að það muni 
takast. Nú líður mér eins og Völvunni 
í þessum skrifuðu orðum. En án gríns 
þá tel ég að lykilinn að framtíðinni 
beri hver og einn á sér. Framtíð Garðs 
veltur á því hvernig hver og einn íbúi 
ákveður að nýta hann. Við þurfum í 
sameiningu að tala vel um byggðar-
lagið og fólkið sem hér býr. Ég vel að 
veita því athygli sem vel er gert og kalla 
þannig fram það besta í sjálfri mér og 
vonandi öðrum. Þá vel ég að vinna vel 
og vandlega í því sem þarf að bæta og 
nálgast viðfangsefnin sem verkefni sem 
þarf að leysa. Nú þegar sjáum við mikla 
þátttöku íbúa Garðs í íþrótta- og æsku-
lýðsstarfi sem er frábært og gleðilegt. 
Ég sé framtíðina bjarta vegna þess að 
ég vel að sjá hana bjarta. 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
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Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Önnur eins mokveiði 
ekki sést hérna
Alltaf notalegt að finna 

ilminn af loðnunni þegar 
hún kemur með skipum til 

hafnar og lyktina sem kemur þegar 
verið er að bræða loðnuna.  Núna er 
loðnan komin að Reykjanesinu og 
þá er farið að landa loðnu í Helgu-
vík.  Hákon EA kom þangað með 
435 tonn.  Bjarni Ólafsson AK 1317 
tonn, Ísleifur VE 1062 tonn, allir 
eftir eina löndun.  Polar Amaroq 
sem er skráður í Grænlandi enn 
Síldarvinnslan á eignarhlut í skip-
inu hefur landað 2894 tonnum í 
Helguvík í tveimur löndunum.  

Þvílík mokveisla hefur verið hjá 
línubátunum að mestu frá Sand-
gerði.  Margir bátanna þurftu að 
fara tvisvar út til þess að klára að 
draga línuna.  t.d var Gottileb GK 
með rúm 16 tonn á 12 þúsund 
króka þar sem landað var tvisvar, 
nokkrum dögum síðar þá var bát-
urinn með 19 tonn á jafn marga 
króka.  Þórkatla GK landaði á 
þremur dögum 45 tonnum og þurfti 
að landa tvisvar alla þessa þrjá daga.  
Muggur HU sem er balabátur fór út 
með 36 bala og kom fyrst til hafnar 
með tæp 17 tonn og fór svo aftur 
út til þess að ná í restina.  Heildin 
var því 23,5 tonn á aðeins 36 bala 
sem gerir 653 kíló á bala.  Er þetta 
algert mok og einungis tveir menn 
voru að róa á  Mugg HU.  Enda er 
Muggur HU aflahæstur allra báta á 
landinu að 15 BT með um 96 tonn.

Má segja að hjá bátunum hafi 
verið um 500 til 650 kíló á bala ef 
að beitingavélbátarnir eru reiknaðir 
upp í bala.  T.d seinni stóri dagurinn 
hjá Gottileb GK þar sem að bátur-
inn landaði 19 tonnum eru þá 633 
kíló á bala.  Önnur eins mokveiði 
hefur ekki sést hérna og var þetta 
ansi gott því að miklar brælur voru 
búnar að vera í febrúar og þessi 
örfáu dagar sem gaf á sjóinn gáfu 
þessa miklu veiði.

Afli dragnótabátanna er aðeins 
að aukast og eru 20 tonna róðrar 
að aukast hjá bátunum.  Örn GK 
er með 118 tonní 14 og mest 23 
tonn.  Benni Sæm GK 112 tonn í 
13 og mest 27 tonn í einni löndun. 
Sigurfari GK 89 tonn í 12, Arnþór 
GK 64 tonn í 12, Siggi Bjarna GK 
45 tonní 5 og mest 22 tonn í einni 
löndun.  Njáll RE 43 tonn í 8 og 
mest 12 tonn í einni löndun.  

Netabátarnir hafa fiskað ansi vel 
og jókst veiðin hjá bátunum þegar 
leið á febrúar.   Smábáturinn Sunna 
Líf KE hefur landað 41 tonni í að-
eins sex róðrum og mest 12 tonn 
í einni löndun.  Erling KE er með 
302 tonní 14 og mest 56 tonn í einni 
löndun.  Grímsnes GK 119 tonn í 
12,  Maron GK 78 tonní 12 og mest 
12,6 tonn.  Askur GK 70 tonní 12 
og mest 11 tonn í einni löndun.  
Gunnar Hámundarsson GK 59 
tonn í 10.  Hraunsvík GK 43 tonní 
10.  Tjaldanes GK 32 tonn í 7 enn 
báturinn lendi í vélarbilun og var 
dreginn til Hafnarfjarðar.  Á meðan 
að Tjaldanes GK er úr leik þá hefur 

áhöfn Tjaldsnes GK fært sig yfir 
á Happasæl KE sem var leigður á 
meðan Tjaldanes GK er frá.  Hefur 
Happasæll KE landað um 9 tonnum 
í 2 róðrum.

Frystitogarinn Gnúpur GK kom 
eftir túr í Barnetshafið með 613 
tonn þar sem að þorskur far 525 
tonn af aflanum, að verðmæti 222 
milljónir króna.  Togarnir hafa 
fiskað vel.  Sóley Sigurjóns GK hefur 
landað 459 tonnum í 5 löndunum 
og mest 134 tonn.  Berglín GK 366 
tonn í 5 og mest 111 tonn í einni 
löndun.   

Frystitogarinn Baldvin Njálsson 
GK komst loksins á veiðar eftir að 
gírinn hrundi í togaranum og var 
hann frá veiðum alveg frá því í sept-
ember 2014. Kom togarinn með 354 
tonn til hafnar i Hafnarfirði.  

Af öðrum smábátum má nefna 
að Addi Afi GK er með 54 tonn í 
aðeins 9 róðrum eða um 6 tonn í 
róðri.  Mest 9,1 tonn í einni löndun 
sem er fullfermi hjá bátnum.  Guð-
rún Petrina GK 38 tonn í 7 og mest 
9,1 tonn í einni löndun.  Signý HU 
36 tonn í 8 enn báturinn hefur 
landað öllum þessum afla í Sand-
gerði.  Birta Dís GK 12 tonn í 3.  
Daðey GK er með 89 tn í 10 og 
mest tæp 16 tonn í einni löndun.  
Þórkatla GK 87 tní 12, Dúddi Gísla 
GK 76 tn í 10, Gottileb GK 74 tní 
10, Pálína Ágústdóttir GK 73 tn í 
8, Óli Gísla GK 69 tn í 8 og Bergur 
Vigfús GK 44 tní 8.  

Af stærri bátunum þá er Óli á 
Stað GK með 157 tn í 18, Hafdís 
SU 155 tn í 14 og mest 26 tonn í 
róðri.  Auður Vésteins SU 132 tní 
20, Gulltoppur GK 125 tní 15 og 
mest 21 tonn í róðri.  Gísli Súrsson 
GK 125 tn í 17.  Guðbjörg GK 70 tn 
í 11, Andey GK 38 tn í 7 og Katrín 
GK 28 tn í 6.

Og svo að lokum stóru beitin-
ingavélbátarnir sem hafa fiskað ansi 
vel og margar landanir sem eru yfir 
100 tonnin.  Jóhanna Gísladóttir 
GK með 537 tonn í aðeins 4 rórðum 
og mest 145 tonn í löndun.  Fjölnir 
GK 440 tonní 5 og mest 103 tonn.  
Páll Jónsson GK 390 tonn í 4 og 
mest 105 tonn.  Sighvatur GK 385 
tonn í 4 og mest 107 tonn.  Kristín 
GK 377 tonn í 4 og mest 105 tonn.  
Valdimar GK 366 tonn í 5 og mest 
96 tonn.  Sturla GK 355 tonn í 4 og 
mest 109 tonn.   Gísli R.

AflafréttirÖflugt starf eldri borgara á Suðurnesjum

Félag eldri borgara á suðurnesjum er mjög stórt og öflugt félag. Í félaginu eru núna um 2200 einstaklingar. starfið 
er mjög fjölbreytt. aðalfundur FEBs verður haldinn laugardaginn 7.mars kl 13:30 á Nesvöllum.
Myndin er af núverandi stórn. Á myndinni eru: Fremri röð frá vinstri: Hildur Harðardóttir ritari, Árni Júlíusson gjald-
keri, Eyjólfur Eysteinsson formaður, Brynja Pétursdóttir varaformaður  aftari röð frá vinstri  Jón Berg Halldórsson 
meðstjórnandi, Jón Ísleifsson meðstjórnandi, sigríður E. Jónsdóttir varamaður, sigurbjörg Eiríksdóttir varamaður, Óla 
Björg Halldórsdóttir meðstjórnandi, Jón Ólafur Jónsson varamaður  Á myndina vantar: Halla Björg sveinbjörnsdóttir 
varamaður, sverrir Vilbergsson varamaður



Opið alla virka daga frá kl. 8.00-17.00

Laghentir ehf. · Bolafæti 1 · 260 Reykjanesbæ · Sími 456 7600 · Gsm 861 7600 · www.laghentir.is

Hjá okkur færðu alla almenna bílaþjónustu
Snögg þjónusta og bara góð verð í gangi

Bætiefni og olíur Bremsuklossar Bremsudiskar Þurrkublöð Rafgeymar

ALHLIÐA BÍLAÞJÓNUSTA

Allar almennar bílaviðgerðir

Smurþjónusta

Tölvulestur fyrir flestar gerðir bíla

Umfelgun frá  kr. 4.500

Pústviðgerðir

Dekk undir flestar gerðir bíla



Aðalfundur  Félags eldri borgara á Suðurnesjum verður 
laugardaginn  7. mars á Nesvöllum og hefst kl 13:30

Dagskrá:
1. Aðalfundarstörf  samkvæmt lögum félagsins
2. Gestur fundarins verður Jóna Vallgerður Kristjánsdóttir 

formaður Landsambands eldri borgara
3. Önnur mál.

Kaffi í boði Landsbanka Íslands og FEBS
Stjórn FEBS 

Aðalfundur Félags eldri 
borgara á Suðurnesjum 2015

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

180 W  60°  21600 lm
400 W  20°  44000 lm
400 W  60°  48000 lm

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu
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Gjöf til allra 
grunnskóla á Íslandi
Í byrjun febrúar sendi UNICEF á Ís-

landi gjöf til allra grunnskóla í lands-
ins – Barnasáttmálann í kassanum – í 
tilefni 25 ára afmælis Barnasáttmálans 
í nóvember á síðasta ári. 

Eftir því sem starf okkar hér innan-
lands hefur eflst höfum við lagt meiri 
áherslu á að styðja við fræðslu um 
réttindi barna. Til að börn og fullorðnir 
geti átt innihaldsrík samtöl um mann-
réttindi á jafningjagrundvelli er þörf 
fyrir markvissari fræðslu og þar kemur 

Barnasáttmálinn í kassanum að góðum 
notum. Í kassanum er barnvæn útgáfa 
af Barnasáttmálanum, sem við kjósum 
að kalla Barnasáttmálann á götumáli. 

Kassinn inniheldur jafnframt 
réttindaspilastokk með léttum og 
skemmtilegum æfingum sem setja 
sáttmálann og réttindin í samhengi 
við daglegt líf. Markmiðið með æf-
ingunum er að stuðla að samræðum 
um þýðingu mannréttinda í hinu stóra 
samhengi. 

Grindavík: 

Skemmtileg og vel sótt ráðstefna um málefni ungs fólks

Hátt í 30 manns sóttu afar vel 
heppnaða og skemmtilega 
ráðstefnu um málefni ungs 

fólks í Grindavík á vegum Æsku-
lýðsvettvangsins á dögunum. Á ráð-
stefnuna mætti ungt fólk og þeir sem 
bera ábyrgð á málefnum ungs fólks í 
bæjarfélaginu. Viðfangsefni fundarins 

var skipt upp í fjóra flokka, menntun, 
íþróttir og æskulýðsmál, samfélagið 
mitt og listir og menning. Fundar-
formið skiptist upp í fjórar 20 mín 
lotur og fengu allir þátttakendur fá að 
koma sínum skoðunum á framfæri í 
öllum flokkunum. 

Óhætt er að segja að ráðstefnan 

hafi tekist virkilega vel og mætingin 
framar vonum miðað við vonsku 
veður sem var þetta kvöld. Æsku-
lýðsvettvangurinn tekur svo saman 
skýrslu um það helsta sem fram kom 
á ráðstefnunni og sendir Grinda-
víkurbæ til rýningar. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Föstudagspistlar 
bæjarstjórans í Vogum
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 

Voga gerir bæjarbúum grein 
fyrir ýmsu málum er snerta 

sveitarféagið í vikulegum föstudag-
spislum sínum. Síðasta föstudag fjall-
aði hann um: 

Gjaldskrárhækkun  
hjá Strætó bs. 
Þegar nýtt fyrirkomulag almenn-
ingssamgangna tók gildi um síð-
ustu áramót var þjónustusvæðið á 
Suðurnesjum samþætt og samtengt 
við önnur þjónustusvæði hjá Strætó 
bs. , jafnt á höfuðborgarsvæðinu sem 
og víða um land. 

Með þessu móti varð til samræmd 
gjaldskrá sem byggir á gjaldsvæðum 
sem einkum fara eftir fjarlægðum á 
milli staða. Fyrir Suðurnesjamenn 
sem ferðast með almenningssam-
göngum til og frá höfuðborgarsvæð-
inu fólst breytingin m.a. í því að geta 
ferðast áfram innan svæðisins á sama 
fargjaldi, einnig að í nýrri gjaldskrá 
er boðið upp á tímabilakort sem er 
hagkvæm lausn fyrir þá sem nýta sér 
þennan samgöngumáta að staðaldri. 
Strætó bs. ákvað að hækka gjaldskrá 

sína í fyrsta skipti frá árinu 2012, og 
tekur hækkunin gildi nú 1. mars n.k. 

Bæjarstjórnin í Vogum ákvað á 
fundi sínum í vikunni að kaupa tals-
vert magn af almennum farmiðum 
og selja þá á gamla verðinu meðan 
birgðir endast, þó ekki lengur en til 
loka maí 2015. Aðgerðin er til þess 
fallin að milda áhrif gjaldskrárhækk-
unarinnar, ekki síst í ljós þess hversu 
stutt er síðan hið nýja fyrirkomulag tók 
gildi. Miðarnir verða til sölu á bæjar-
skrifstofunum og eru einungis ætlaðir 
íbúum sveitarfélagsins til kaups. 

Aðalfundur UMFÞ
Aðalfundur Ungmennafélagsins 
Þróttar var haldinn í gær, fimmtu-
daginn 26. febrúar. Fundurinn var 
fjölmennur, en hátt sóttu á annað 
hundrað manns. Það er því óhætt að 
segja að mikill og almennur áhugi er á 
starfsemi félagsins og íbúum sveitarfé-
lagins annt um vöxt og viðgang félags-
ins. Starfið á síðasta ári var blómlegt 
og hefur iðkendum farið fjölgandi. Að 
þessu sinni voru tveir í framboði til 
formanns, og lyktaði kosningunni með 
því að Gunnar Helgason var kjörinn 
nýr formaður félagsins. 

Sveitarfélagið væntir hér eftir sem 
hingað til góðs samstarfs við UMFÞ, 
óskar nýrri stjórn velfarnaðar í störfum 
sínum og þakkar fráfarandi stjórn gott 
samstarf. 

Einnig fjallaði Ásgeir bæjarstjóri um 
vinabæjarsamstarf við Fjaler í Noregi. 
Um að til standi hjá Alþingi ap afnema 
lög um orlof húsmæðra.

Í föstudagspistli 20. febrúar var 
fjallað m.a. um Suðurnesjalínu 2 og 
framkvæmdir sumarsins.

Þessir pistlar Ásgeirs eru til mikillar 
fyrirmyndar.

Grindavík: 

Samskipti 
skóla og 
trúfélaga
Fræðslunefnd Grindavík bók-

aði eftirfarandi á fundi sínum: 
Nefndin telur ekki tilefni til að 
sveitarfélagið seti almennar reglur 
um samskipti skóla og trúfélaga. 
Nefndin mælist hins vegar til þess að 
í skólanámskrá hvers skóla sé að finna 
umfjöllun um verklag í tengslum við 
samskipti trúfélaga og skólanna. 





Sumarstörf 
   í Vogum 2015

Eftirtalin sumarstörf Eru laus til umsóknar hjá 
svEitarfélaginu sumarið 2015.

stöður flokkstjóra í vinnuskóla
Flokkstjóri starfar undir stjórn forstöðumanns umhverfis og eigna. Hann stjórnar 
starfi vinnuskólahóps, kennir nemendum rétt vinnubrögð, vinnur með liðsheild, er 
uppbyggilegur og til fyrirmyndar. Flokkstjóri verður að hafa bílpróf og geta hafið 
störf í lok maí. Ekki er gert ráð fyrir frítöku á vinnutímabilinu. Flokkstjóri skal vera á 
19. aldursári eða eldri.

umsjónarmaður lEikjanámskEiðs
Leitað að einstaklingi til að sjá um námskeið sumarsins. Umsækjendur þurfa að 
geta skipulagt daglegt starf námskeiðanna og stjórnað ungmennum úr vinnu- 
skóla sem verða til aðstoðar á námskeiðunum. Skilyrði er að umsækjandi sé á 19. 
aldursári eða eldri.  

sumaraflEysingar í íþróttamiðstöð
Um er að ræða störf við afgreiðslu, þrif, gæslu á böðum, laugarvörslu og annað 
tilfallandi. Starfsmaður þarf að standast hæfnispróf sundstaða, vera stund-
vís og geta unnið undir álagi. Skilyrði er að umsækjandi sé  20 ára eða eldri. 
Starfsmaður verður að geta hafið störf í júní. Ekki er gert ráð fyrir frítöku á tímabili-
nu. Unnið er á vöktum.

Vinnuskóli, félagsmiðstöð og íþróttamiðstöð eru tóbakslausir vinnustaðir.

UmSóknarFrEStUr Fyrir Umrædd StörF Er tiL 22. marS 2015.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Suðurnesja.
námsmenn jafnt sem atvinnuleitendur, karlar og konur eru hvött til að sækja um 
ofangreind störf.

nánari upplýsingar um störfin veita frístunda- og menningarfulltrúi í síma 
440-6225 og forstöðumaður umhverfis og eigna gsm 893 6983.

Umsókn sendist rafrænt á stefan@vogar.is eða skilist á pappír á skrifstofu Sveitarfélagsins. 
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu félagsmiðstöðvar, í afgreiðslu íþróttamiðstöðvar eða á 
skrifstofu Sveitarfélagsins.
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Vilja heildstæða 
fjölmenningarstefnu
Fræðslunefnd Grindavíkur 

fundaði nýlega og samþykkti. 
Nefndin fjallar um fjölmenn-

ingu í skólum Grindavíkurbæjar. Fyrir 
liggur að u.þ.b. 10% af íbúum bæjarins 
eru með erlendan ríkisborgararétt. Í 
þessu sambandi var m.a. horft til stefnu 
Dalvíkurbyggðar um fjölmenningu í 
skólum. Fyrir liggur að í báðum leik-
skólum eru til verkferlar um móttöku 

barna af erlendum uppruna sem 
koma til með að verða hluti af skóla-
námskrám skólanna. Í Grunnskóla 
Grindavíkur eru jafnframt verkferlar 
um móttöku nemenda af erlendum 
uppruna og verða þeir hluti af námskrá 
skólans. 

Nefndin beinir því til bæjarráðs að 
sett verði fram heildstæð fjölmenn-
ingarstefna fyrir bæjarfélagið

Molar úr Garði
Magnús Stefánsson bæj-

arstjóri Garðs sendir frá 
sér fréttabréf um málefni 

sveitarfélagsins. Hér er á ferðinni 
gott framtak hjá 
bæjarstjóranum. 
Pistillinn er eft-
irfarandi: 

„Í okkar sam-
félagi nútímans 
vilja flestir hafa 
gott aðgengi að 
upplýsingum og margir hafa þörf og 
ástæður til að koma upplýsingum á 
framfæri. Í þeim tilgangi notast margir 
við samfélagsmiðla á við Facebook, 
Twitter og fleiri slíka. Enn aðrir senda 
rafræn fréttabréf á valinn hóp móttak-
enda og síðan eru einstaklingar, fyrir-
tæki og stofnanir með sínar heimasíður 
þar sem upplýsingum er komið á fram-
færi. Það má segja að gamla aðferðin, 
að gefa út fréttabréf í pappírsformi 
heyri nánast sögunni til. 

Það er mikilvægt fyrir sveitarfélög 
og íbúa þeirra að upplýsingamiðlun 
sé aðgengileg og virk. Sveitarfélagið 
Garður heldur úti heimasíðunni 
svgardur.is. Þar koma fram margvís-
legar upplýsingar um fjölmargt sem 
tilheyrir sveitarfélaginu sem stjórn-
sýslueiningu. Á heimasíðu Garðs er 
komið á framfæri ýmsum fréttum og 

tilkynningum frá sveitarfélaginu og 
eiga beint erindi við íbúana. Heimasíða 
sveitarfélags á hins vegar ekki að gegna 
hlutverki fréttamiðils, megin áherslan á 
að vera að koma öðrum upplýsingum 
og gögnum á framfæri. 

Þekkt er að bæjarstjórar sendi frá 
sér fréttabréf á pappírsformi og nú 
einnig á rafrænu formi, til að koma 
upplýsingum á framfæri. Bæjarstjórinn 
í Garði hefur hins vegar valið þá leið að 
halda úti bloggsíðu undir heitinu Molar 
úr Garði, til þess að koma á framfæri 
ýmsum upplýsingum, stuttum fréttum 
og tilkynningum og öðru sem tengist 
sveitarfélaginu og íbúum Garðs. Blogg-
síðan er aðgengileg á heimasíðunni 
svgardur.is. 

Sem fyrsta umfjöllun á Molar úr 
Garði er ánægjulegt að segja frá því 
að Garðbúinn Kristín Júlla Kristjáns-
dóttir hlaut Edduverðlaun sl. laugardag 
fyrir gervi í kvikmyndinni Vonarstræti. 
Ég óska Kristínu innilega til hamingju 
með Edduna og það er ánægjulegt fyrir 
bæjarstjórann að Eddan sé komin með 
aðsetur í Garðinum. Kvikmyndin 
Vonarstræti er ein allra besta íslenska 
kvikmynd sem komið hefur fram á síð-
ustu árum. Efnistök í myndinni eru 
áhrifarík, myndin er einkar vel gerð á 
allan hátt og öllum sem að henni standa 
til mikils sóma“. 

Hreggviður Hermannsson
Hreggviður Hermannsson fæddist 

í Hrísey á Eyjafirði 22. júlí 1931. 
Hann lést árið 2006.

Hreggviður var aðstoðarlæknir hér-
aðslæknisins í Keflavíkurhéraði í ágúst 
1963. Aðstoðarlæknir svæfingarlæknis 
á Landspítalanum september-október 
1963. Kandídat á Landakotsspítala 
frá desember 1963 til mars 1964, á 
Slysavarðstofu Heilsuverndarstöðvar 
Reykjavíkur apríl-maí 1964 og á 
Landspítalanum, fæðingardeild, lyf-
lækningadeild og handlækningadeild 
maí-desember síðasta kandídatsárið. 
Héraðslæknir í Ólafsfjarðarhéraði 
frá janúar 1965 til september 1971 
og í Ólafsvíkurhéraði frá septem-
ber 1971 til ágúst 1973. Starfaði sem 
læknir í Keflavík frá 1973 og skipaður 
heilsugæslulæknir við Heilsugæslu 
Suðurnesja í Keflavík frá 1. mars 1979 
þar sem hann starfaði til 22. júlí 2001.
Eftir það var hann sjálfstætt starfandi. 
Auk þess gegndi hann trúnaðar-
læknisstöðu fyrir íslenska starfsmenn 
varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli.

Hreggviður var bæjarfulltrúi fyrir 
Alþýðuflokkinn á Ólafsfirði 1966-1971, 
varafulltrúi í bæjarstjórn Keflavíkur um 
skeið og formaður Alþýðuflokksfélags 
Keflavíkur.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
„Hreggviður var víðlesinn og hafði 

mjög gaman af allri sögu, las mikið af 
ljóðum og kunni ógrynni af þeim. Tón-
listaráhugi hans var mikill og má nefna 
írska hálandamúsik sem var þar efst 
á blaði. Hreggviður lærði læknisfræði 
og starfaði við það, fyrst á Ólafsfirði, 
síðan á Ólafsvík og til Keflavíkur kom 
hann haustið 1973 og hefur starfað sem 
læknir þar síðan eða þar til um síðustu 
áramót þegar veikindi hans fóru að 
segja verulega til sín.

Hreggviður var læknir af Guðs náð og 
ekki var það sjaldan sem við hringdum, 
hvort sem var að nóttu eða degi til að 
fá ráðleggingar við alls konar kvillum. 
Ef börnin voru lasin þá var viðkvæðið: 
„Pabbi, hringdu bara í afa-læknirinn”, 
því þá vissu þau að öllu var bjargað”.

„Hreggviður var einnig glæsimenni, 

skarpgreindur og mikill húmoristi. Fáa 
hef ég þekkt sem kunnað hafa annan 
eins aragrúa af kvæðum og ljóðum. Það 
runnu upp úr honum heilu kvæðabálk-
arnir fyrirhafnarlaust, öllum til mikillar 
ánægju”.

„Hreggviður var ákaflega heill maður, 
hvort sem var í einkalífi eða starfi. 
Hann hafði þessa nærveru og traust 
sem læknir sem gefur bata framyfir það 
sem lyf og verklegar aðgerðir gera. Það 
er guðsgjöf sem einungis fáum er gefið 
en hana hafði Hreggviður í ríkum mæli, 
eins og svo fjölmargir sjúklingar hans 
fengu að njóta”.

„Hreggviður var alla tíð farsæll og 
vinsæll læknir og mikill mannvinur. 
Hann skipti sjaldan skapi en var þó ekki 
skaplaus. Glettinn var hann og gaman-
samur þegar það átti við og hann tók 
virkan þátt í þjóðfélagsumræðunni á 
hverjum tíma og lagði ávallt eitthvað 
gott til málanna. Hann lagði ríka áherslu 
á, að þótt peningar væru mikilvægir 
skiptu þeir ekki öllu máli í lífinu. Þegar 
horft væri yfir lífshlaupið væru börnin 
það mikilvægasta sem skilið væri eftir 
sig. Hann taldi því mikilvægt að leggja 

rækt við þau og gefa þeim gott veganesti 
út í lífið. Segja má að hann hafi lifað í 
þeim anda og að leiðarlokum á hann 
orðið föngulegan hóp afkomenda sem 
ég veit að hann var stoltur af.

Hann hafði alla tíð mikinn áhuga á 
stangveiði og skotveiði og sinnti þessum 
áhugamálum sínum þegar tími gafst til 
frá erilsömu starfi. Gaman var að slást í 
för með honum og læra af honum hand-
tökin. Hann var alla tíð mikill lestr-
arhestur og las sér til skemmtunar og 
fróðleiks. Síðustu ár hafði hann meiri 
tíma til að sinna þessu hugðarefni sínu. 
Rithönd hans var sérlega falleg og skrif-
aði hann betur en flestir læknar.

Gleðimaður var hann og skemmti-
legur á mannamótum við þá, sem 
hann þekkti, en var ekki mikið fyrir að 
berast á. Það var honum létt verk að 
segja skemmtilegar sögur í góðra vina 
hópi. Hann var fjallmyndarlegur, sterk-
byggður og alla tíð hraustur. Gaman var 
að sjá hversu handsterkur hann var, en 
hann lagði margan manninn í sjómann, 
oft mun yngri menn en hann”

“Hreggviður sinnti starfi trúnað-
arlæknis af einstakri vandvirkni og 

trúmennsku. Hann leitaðist ávallt við 
að finna nærgætna lausn vandamála 
og veitti starfsmönnum ómetanlega 
aðstoð við að fá bót meina sinna hjá 
þeim sérfræðingum eða stofnunum er 
best voru til þess fallnar. Hreggviður var 
einstakur mannvinur og áhugamaður 
um allt sem við kom velferðarmálum al-
mennings. Vikulegar vinnuheimsóknir 
hans í starfsmannahald Varnarliðsins 
voru ávallt mjög vinsamlegar, vandamál 
voru afgreidd og skipst á skoðunum 
um málefni dagsins. Íslenskir starfs-
menn Varnarliðsins minnast hans með 
söknuði”.

Merkir Suðurnesjamenn



Íþróttamiðstöð Voga

Íþróttasalur 30,3 x 15,9 metrar.

Sundlaug 16,66x8 metrar, 29° C.

Vaðlaug, 38° C.

Heitur pottur með nuddi, 41° C.

Ljósabekkur.

Gufuböð í búningsklefum.

Júdósalur.

Þrek- og lyftingasalur, vel tækjum búinn.

Sundlaugin er opin frá kl. 06:30-20:30 alla 
virka daga og frá 10:00-16:00 um helgar.
 
Athugið að börnum yngri en 10 ára er 
óheimill aðgangur í sund nema í fylgd með 
fullorðnum
 

Þreksalur er opinn frá 06:30-22:00 
mánudaga-fimmtudaga en til kl. 21:00 
á föstudögum
 
Opið er í heitan pott samhliða opnun
líkamsræktar virka daga.
 
Hægt er að fara í heita pottinn til kl. 21:40 
mánudaga – fimmtudaga og til kl. 20:40 á 
föstudögum.
 
Gistiaðstaða fyrir hópa, allt að 50 manns.

Vetraropnun 2014-2015

Verið velkomin.

Sveitarfélagið

VOGAR



Það verður alvöru nostalgíu dansleikur á Ránni  
laugardaginn 7. mars með Hljómsveitinni Upplyftingu.

Hver man ekki eftir slögurunum Traustur vinur,  
Endurfundir, Kveðjustund, Rabbabara Rúna.

Þetta verður eitthvað og ekkert víst að það klikki.
Þetta verður nostalgíu ball og þú villt ekki missa af því

Forsala hafin á Ránni.

Miðaverð
1.500 kr. í forsölu
2.000 kr. við hurð
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