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Hvað vilt þú gera í 
málinu ágæti þingmaður
Tæp 70% eldri borgara hafa lægri tekjur en 300 þúsund krónur. Ekki stendur til að þeir fái afturvirkni eins og aðrir. 
Biðtími eftir hjúkrunarrými er mun lengri á Suðurnesjum en annars staðar á landinu. 
Reykjanes spyr Suðurnesjaþingmenn hvað þeir vilji gera í málinu. Sjá svör í opnu blaðsins. 

Senn koma jólin
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Í gegnum árin hefur samvinna og gott samstarf sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum skilað samfélaginu mörgum stórum og smáum framfara-
málum.

Sveitarstjórnir á Suðurnesjum stóðu saman að uppbyggingu Sjúkrahúss,Hita-
veitu Suðurnesja,Fjölbrautarskóla Suðurnesja og uppbyggingu Dvalarheimilis 
aldraðra á Suðurnesjum. Hér eru aðeins fá dæmi nefnd um góða samstöðu,sem 
leiddu til framfara. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur nú um 40 ára 
skeið staðið vörð gagnvart ríkisvaldinu um hagsmuni svæðisins. Þetta hefur 
átt sér stað í góðu samstarfi fyrst 7 sveitarfélaga og síðan 5 sveitarfélaga eftir 
sameiningu Keflavíkur,Njarðvíkur og Hafna.

Það er því slæm þróun að nú skuli stærsta sveitarfélagið,Reykjanesbær,boða 
það að þeir ætli sér að slíta samstarfinu.Það er með öllu óskiljanlegt og órökrétt 
að ætla að fórna þessu góða samstarfi. Hvað vinnst með því?

Nú halda forystumenn Reykjanesbæjar því fram að þeir greiði mun meira til 
samstafsins en hin sveitarfélögin.Fyrirkomulagið hefur ætíð verið þannig að 
greiðslur séu í samræmi við íbúafjölda. Einstaklilngur í Sandgerði,Garði,Vogum 
og Grindavík borgar nákvæmlega sömu upphæð til samstarfsins og íbúi í 
Reykjanesbæ.

Nú hlýtur það að vera góður kostur að sem flestir standi á bak við kostnað 
sem hlýst af samstarfsverkefnum.

Fulltrúar stóra sveitarfélagsins,Reykjanesbær,hefur haldið því fram að litlu 
sveitarfélögin fjögur ráði allt of miklu. Í 6.grein um samþykktir fyrir Samband 
svitarfélaga stendur: “Samþykktir stjórnar skulu því aðeins ná fram að ganga 
að þær séu studdar af aðilum sem bera meirihluta kostnaðar við rekstur 
sambandsins og hafa meirihluta í stjórn þess.”

Það er því vandséð hvernig hægt er að þvinga Reykjanesbæ til að leggja í 
kostnað gegn sínum vilja.

Það hefur komið fram að lítill vilji er til að sameinast í eitt sveitarfélag. Þrátt 
fyrir þá staðreynd hlýtur það að vera hagstæðast  og best fyrir íbúa svæðisins 
að sveitarfélögin standi saman að framfaramálum okkar.

Frábært starf
Það var ánægjulegt að fylgjast með þjóðarsöfnun Stöðvar 2 til styrktar og 
uppbyggingar Hlaðgerðarkots. Fram hefur komið að rúmlega 80 milljónir 
söfnuðust. Einstaklingar og fyrirtæki voru svo sannarlega tilbúin að leggja 
fram fjármuni í þetta góða strarf. Það hefur sýnt sig að starfið á Hlaðgerðarkoti 
hefur bjargað mörgu fólki frá eiturlyfjanotkun,þannig að einstaklingarnar hafa 
komist aftur út í þjóðfélagið og notið sín að nýju.

Góð staða í Garði
Fjárhagsáætlun 2016 fyrir Garðinn og fjárhagssatða sveitarfélagsins var nýlega 
kynnt á íbúafundi. Fram kom að fjárhagslega staða er mjög sterk. Langtíma-
skuldir nema aðeins 63 milljónum. Framtíðarsjæoðurinn,sem myndaðist í 
framhaldi af sölu í Hitaveitu Suðurnesja var notaður til að greiða upp skuldir 
ásamt nbýjasta áfanga Gerðaskóla. 

Á fyrri árum var sú ákvöðrun tekin að Garðurinn færi ekki þá leið að selja sínar 
eignir og leigja svo,eins og mörg sveitarfélög gerðu og eru nú mjög skuldsett.

Garðurinn sagði sig á sínum úr Hafnasamlagi Suðurnesja. Skuldir Reykjanes-
hafnar nema rúmum 7 milljörðum. Hefði Garðurinn verið í samlaginu væru 
skuldir Garðsins rúmar 700 milljónir.

Það er vissulega hægt að taka undir endurskoðanda KPMG að framtíð Garðsins 
væri björt.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Samvinna  
eða sameining

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 17. desember NÆSTA BLAÐ

Auka þjónustuna 
með samþættingu 
félags- og heil-
brigðisþjónustu
Öldungaráð Suðurnesja hélt að-

alfund sinn 28. september s.l. 
Kosin var 7 manna stjórn og 

einn til vara. Stjórnin er þannig skipuð: 
Eyjólfur Eysteinsson, formaður, 

Reykjanesbæ , Erna Marsibil Svein-
bjarnardóttir, varaformaður, Garði, 
Jóngeir Hlinason, Vogum, gjaldkeri, 
Sigurður Jónsson, Garði, ritari, Hanna 
Björg Konráðsdóttir, Reykjanesbæ, 
Jórunn Alda Guðmundsdóttir, Sand-
gerði, Magnús Magnússon, Sandgerði 
og Sólveig Þórðardóttir, Reykjanesbæ. 

Á þeim tíu mánuðum sem 
Öldungaráðið hefur starfað hafa 
verið haldnir 3 fundir ráðsins, auk 
stofnfundar 29. nóvember 2014 og 
6 stjórnarfundir. Stjórn Öldungaráðs 
var boðið á aðalfund Dvalarheimila 
aldraðra á Suðurnesjum og stjórnin 
sótti aðalfund Samband sveitarfélaga 
á Suðurnesjum. 

Öldungaráð hefur kynnt sín mál á 
fundum í bæjarráði Reykjanesbæjar, 

Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins 
Garðs og Sveitarfélagsins Voga. Þar 
hafa stjórnarmenn og fulltrúar ráðsins 
meðal annars, kynnt tillögur Öldunga-
ráðs um samþættingu félags- og heil-
brigðisþjónustu. 

Fjölgun hjúkrunarrýma á 
Suðurnesjum hefur ætíð verið til um-
ræðu á fundunum en mikil vöntun er 
á þeim á Suðurnesjum. Núna nýlega 
hefur ráðherra heilbrigðismála upplýst 
að lang lengsta bið á landinu er eftir 
hjúkrunarrýnum á Suðurnesjum eða 
138 dagar, það samsvarar rúmlega 
fjórum mánuðum. 

Stjórn Öldungaráð hefur nýlega 
haldið fundi með stjórn Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum og stjórn 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. 
Niðurstaða fundanna var með ágætum 
og var tekið undir með Öldungaráði 
að unnið verði að samstöðu með 
Sveitarfélögum á Suðurnesjum og 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja . 

Unnið verði að samþættingu 
með heimahjúkrunar og félagslegri 
heimaþjónustu. Með samþættingu á 
þjónustu vinnst margt: Betri nýting á 
fjármagni og mannauð, einfaldar boð-
leiðir, möguleiki á að auka þjónustuna 
og starfsfólki líður betur. Gerður verði 
formlegur samningur milli Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja og sveitarfé-
laganna á Suðurnesjum. 

Einhugur var á fundunum að Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja hefði for-
göngu um myndun samstarfs milli 
þeirra og sveitarstjórna Suðurnesja um 
skipulag á samþættingu á þjónustu við 
eldri borgara. 

Eyjólfur Eysteinsson formaður 
Öldungaráðs Suðurnesja 

Basar á 
Nesvöllum
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

hélt sinn árlega Basar á Nes-
völlum síðasta föstudag. Margir 

notuðu tækifærið til að koma og gera 
góð kaup. Svo var flott að geta fengið 
sér heitt súkkulaði og rjómapönnu-
kökur.

Aðventufundur á Kaffi DUUS
Félag eldri sjálfstæðismanna á Suðurnesjum, FES 
minnir á að fundur Félags eldri sjálf-
stæðismenn á Suðurnesjum, FES 
verður haldinn á Veitingahúsinu Kaffi 
Duus, Duusgötu 10 í Reykjanesbæ 
þriðjudaginn 

8. desember 2015, kl. 12:00.

Húsið verður opnað kl. 11:30. Boðið 
verður upp á súpu og kaffi gegn vægu 
gjaldi, 1.000 krónur.

Gestir fundarins: Sr. Kjartan Jónsson 
sóknarprestur og Ásmundur Friðriks-
son alþingismaður.  
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Áskorun til ráðherra 
og alþingismanna
Sameiginleg áskorun landshluta-

samtaka sveitarfélaga til ráð-
herra og alþingismanna, dags. 9. 

nóvember 2015. Landshlutasamtökin 
skora á ráðherra og alþingismenn að 

tryggja aukin framlög vegna þjónustu 
við fatlað fólk, samninga um sókn-
aráætlun, samgöngumál, almennings-
samgöngur og ljósleiðaravæðingu. 

Jólakort ADHD
ADHD samtökin selja jólakort 

fyrir þessi jól líkt og áður. Tvö 
ný kort hafa nú verið gefin út og eru 
bæði með myndum eftir Mæju - Maríu 
Sif Daníelsdóttur. 

Annars vegar er mynd sem ber 

heitið „Herramaður í jólabúningi“ 
og hins vegar mynd sem heitir“Ein-
tóm gleði“. 

Sex stykki eru í pakka, þrjú kort 
með hvorri mynd og kostar pakkinn 
kr. 1.800, -. 

Allur ágóði til góðgerðarmála
Þegar Lionessuklúbbur Keflavíkur 

sest niður til að útbúa sælgæt-
iskransana finnur maður að jólin 

eru óðum að nálgast. Reykjanes leit við 
einn daginn í nóvember þar sem þær 
voru á fullu í gamla húsnæði Verkalýðs-
félagsins við Hafnargötu. 

Þær sögðust hafa selt rúmlega 400 

kransa í fyrra. Það eru fyrst og fremst 
fyrirtæki og verslanir sem kaupa. Að 
sjálfsögðu viljum við gjarnan einnig selja 
einstaklingum. Þeir sem áhuga hafa geta 
hringt í: 771 2722 (Áslaug) eða 895 1229 
(Gunnþórunn)

Lionessurnar sögðust vilja koma á 
framfæri sínu besta þakklæti fyrir frá-

bærar viðtökur á liðnum árum. Allur 
ágóði rennur til góðgeramála hér á svæð-
inu. Samkaup flytur inn sælgætið fyrir 
okkur og sýnir okkur mikinn velvilja. 
Einnig bestu þakkir til allra, sem í 
gegnum árin hafa lánað okkur húsnæði. 

Lionessuklúbbur Keflavíkur hefur 
verið starfandi í 24 ár. 

Píratar í Reykjanesbæ 
Félag Pírata í Reykjanesbæ var 

stofnað fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar 2014. Fyrst um sinn var allt 
kapp lagt í framboðið en alls fékk 
flokkurinn 173 atkvæði og sitja því 
aðrir flokkar við stjórnvölinn í bæjar-
félaginu. Í júní 2015 tók ný stjórn við 
félaginu og stefnir að því að blása lífi í 
píratastarfið í Reykjanesbæ. Verkefnin 
framundan eru margvísleg og mikil-
væg. Fyrst af öllu að kynna grunnsefnu 
og önnur stefnumál Pírata fyrir bæj-
arbúum. Síðan að ræða við fólk um 
hvaða stefnu skuli taka í bæjarmálum. 

Stjórn Félags Pírata mun standa 
fyrir ýmsum málfundum og við-
burðum í vetur til að kynna sér hvaða 
áherslur fólkið í Reykjanesbæ vill hafa 
á starfi félagsins. Í framhaldi af því 
verður ákveðið hvort boðið verði fram 
til næstu sveitarstjórnakosninga árið 
2018. 

Grunnstefna Pírata
Sem kjölfestu hafa Píratar tileinkað 
sér grunnstefnu. Grunnstefnan fjallar 
um gagnrýna hugsun og vel upplýstar 
ákvarðanir, eflingu borgararéttinda, 
friðhelgi einkalífsins, gagnsæi í stjórn-
sýslu, óskert tjáninga- og upplýsing-
frelsi auk þess sem hvatt er til beins 
lýðræðis. Grunnstefnan er kjarninn 
í starfi Pírata um allt land og byggja 
önnur stefnumál ætíð á grunnstefn-
unni. 

Af stefnumálum Pírata má nefna 
hér nokkur, t.d. vilja Píratar að al-
menningur kjósi um innleiðingu 
nýrrar stjórnarskrár sem stjórnlaga-
ráð fékk umboð til að semja árið 
2012. Aðskilja þarf fjárfestinga- og 
viðskiptabanka, hvetja til samvinnu-
félaga og sjálfseignastofnana og telja 
að betrumbæta atvinnuumhverfi smá-
iðnaðar. Píratar vilja að efnahagurinn 
þjóni þörfum samfélagsins. 

Velferðarstefna Pírata felst í að 
tryggja lágmarksframfærsluviðmið 
og stefna að upptöku skilyrðislausra 
borgaralauna þannig að borgarar 
verði frjálsir til að velja sér lífsviður-
væri sem hentar hverjum og einum. Í 
sjávarútvegsmálum skal stefna að því 
að bæði aflaheimildir og veiddur afli 
verði boðin upp á frjálsum markaði. 
Einnig vilja Píratar að ákveðið hlutfall 
skatta af rekstri og störfum fyrirtækja 
skulu í renna beint til þess sveitafé-
lags þar sem starfsemi eða verslun 
fer fram. 

Alþingiskosningar 2017
Í ljósi ágæts fylgis í skoðana-
könnunum og einarðs ásetnings 
Pírata um að koma á betri siðum í 
stjórnsýslu og efnahag landsins er 
stefnt að því að bjóða fram til alþing-
iskosninga í öllum kjördæmum árið 
2017. Reykjanesbær er í Suðurkjör-
dæmi og er undirbúningur að fram-
boði í startholunum. Stofnað hefur 
verið félag Pírata í Suðurkjördæmi 
sem mun virka sem kjördæmisráð 
og hafa umsjón með kosningaundir-
búningi. 

Íbúakosningarnar 
Íbúakosningar eins og þær sem nú 
fara fram í Reykjanesbæ eru afar mik-
ilvægt skref í átt til beins lýðræðis á 
Íslandi. Reyndar má færa rök fyrir því 
að ákvæði um ráðgefandi íbúakosn-
ingu er í raun búið að veikja íbúalýð-
ræði til muna og sveitarstjórnir fá lítið 
aðhald á milli sveitarstjórnakosninga. 
Þrátt fyrir það er íbúakosningin mik-
ilvægt tól í beinu lýðræði og hvetja 
Píratar alla bæjarbúa til að taka þátt 
í þessari fyrstu rafrænu kosningu í 
Reykjanesbæ. 

Albert Sigurðsson
Ritari Pírata í Reykjanesbæ

Blómlegt félagslíf í Sandgerði
Mjög mikil þátttaka er í hinum ýmsu viðburðum sem boðið er upp á í Sandgerði. 

Má þar nefna Stafgöngu og 
leikfimi sem Ragnheiður 
Ásta Magnúsdóttir sér 

um. Sá hópur sem nýtir sér þetta fer 
stækkandi og gaman að sjá að aldurs-
hópurinn 67-69 er að koma sterkt inn. 
Þarna iðkar því hópur sem er á tuttugu 
ára aldursbili útiveru og hreyfingu. 
Sandgerðisbær sér alfarið um kostnað 
við þetta. 

Í haust var sundleikfimi til reynslu 
og vonandi sjá viðkomandi aðilar , 
bærinn og Arna Þórunn Björnsdóttir 
sér fært að byrja aftur að vori. Sumba, 
jóga, boccia, spilavist og fleira dregur 
fólk á öllum aldri til sín. Miðhús og 
félagsstarf aldraða standa líka alltaf 
fyrir sínu. Ókeypis er fyrir 67 ára og 
eldri sem og öryrkja í sund og tækjasal 
í Íþróttamiðstöðinni. 

Listatorg er öflugur hópur fagur-
kera á öllum aldri sem kemur saman 
og föndrar, prjónar og býr til muni úr 
leir ofl. 

Sandgerðisbær kemur að þar með 
kostun húsnæðis. 

Sannarlega gott bæjarfélag sem við 
búum í. 

Margt fleira væri hægt að telja upp. 
Ef fólki vantar nánari upplýsingar þá 
er alltaf hægt að hringja í Rut Sigurðar-
dóttir hjá Sandgerðisbæ. 

Með íþróttaföndurkveðju. 
Silla E. 
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Getur þú lifað af 
172.000 krónum á mánuði? 
Ellen Calmon, formaður ÖBÍ, 

kynnti nýja könnun Gallup, þar 
sem spurt var hvort fólk gæti 

lifað af framfærslu upp á kr. 172.000 á 
mánuði. Ríflega 90% svarenda sögðust 
ekki geta lifað af svo lágri framfærslu. 
Einng töldu um 95% að lífeyrisþegar 
ættu að fá jafnháa eða hærri krónutölu-
hækkun en lægstu launþegar. 

Í lok fundar var eftirfarandi ályktun 
samþykkt samhljóða: 

Ályktun - áskorun

Ágæti þingmaður viltu skapa sam-
félag fyrir alla, þar sem lífeyrisþegar 
og börn þeirra hafa tækifæri til virkar 
samfélagsþátttöku en ekki að þeim séu 
settar þær kjaraskorður sem þeir búa 
við nú? Þú hefur valdið til að breyta!

Opinn fudur Öryrkjabandalagsins 
– Mannsæmandi lífskjör fyrir alla sem 
haldinn er á Grand hóteli laugardaginn 
21. nóvember 2015 skorar á þingmenn 
að hafa áhrif á fjárlagagerð ríkisins fyrir 
árið 2016 með eftirfarandi hætti: 

Lífeyrir almannatrygginga hækki 
afturvirkt um sömu krónutölu og 
lægstu laun hækkuðu 1. maí sl. (31.000 
kr. fyrir skatt). 

Lífeyrir almannatrygginga hækki 
um 15.000 kr. frá 1. maí 2016 (samhliða 
hækkun lágmarkslauna). 

Þá er einnig farið fram á að krónu-á-
-móti-krónu skerðing sérstakrar fram-
færsluppbótar verði afnumin hið fyrsta. 

Þingmenn gerið okkur kleift að vera 
með mannsæmandi framfærslu.

Opið bréf til ASÍ
Dögun, stjórnmálasamtök um 

réttlæti, sanngirni og lýðræði 
hafa sent ASÍ fyrirspurn og 

spuringin er: Hver er afstaða ASÍ til 
orða aðalhagfræðings Seðlabanka 
Íslands um nauðsyn þess að hækka 
vexti til að halda niðri kaupmætti 
launafólks? Dögun hefur ekki enn 
fengið svar og vill því senda opið bréf 
á fjölmiðla til að árétta spurningu sína 
til ASÍ. 

Oðrétt segir aðalhagfræðingur 
Seðalbankans samkvæmt frétt á Eyj-
unni 11/11 2015 á fundi efnahags-og 
viðskiptanefndar Alþingis. 

„Það er kannski akkúrat það sem 
við erum að reyna að gera. Vegna þess 

að staðan sem við erum í er að hag-
kerfið er að vaxa of hratt miðað við 
framleiðslugetu. Það skapar þrýsting 
á laun, verðlag og svo framvegis. Það 
sem við erum að gera er að draga 
úr ráðstöfunartekjum heimila, þau 
eiga þá minna til ráðstöfunar til að 
fjármagna eftirspurnarneyslu. Við 
erum að draga úr getu fyrirtækja til 
að fjárfesta eða fara í útgjaldaáform. 
Þetta er bara því miður það sem við 
þurfum að gera til þess að halda aftur 
af eftirspurninni.“

Samkvæmt Seðlabankanum er 
verðbólga dagsins í dag undir verð-
bólgumarkmiðum Seðlabankans. 
Á fyrrnefndum fundi efnahags- og 

viðskiptanefndar Alþingis kom fram 
að fulltrúum Seðlabankans fannst 
ábótavant að ríkisvaldið dansaði ekki 
í takt með Seðlabankanum í viðleitni 
sinni við að halda verðbólgunni niðri. 
Verðbólgu sem er undir viðmiðunar-
mörkum. Ófaglærðu fólki getur reynst 
erfitt að skilja Seðlabankann. Verð-
bólgumarkmið hans virðast heilög 
en tengjast ekki hag almennings. Í 
þessu tilfelli eru þau skaðleg þar sem 
nýunnar launahækkanir launamanna 
eru skotmark Seðlabankans. 

Þess vegna vill Dögun spyrja ASÍ 
hver skoðun ASÍ er á þessari stefnu 
Seðlabankans. Hvort einhver viðbrögð 
séu væntanleg af hálfu ASÍ til stuðn-
ings umbjóðendum sínum. 

Framkvæmdaráð Dögunar

Stóru línubátarnir 
hafa fiskað vel
Smábátarnir sem hafa verið að 

veiðum við norðan og austan-
vert landið síðan í sumar fara 

hægt og bítandi að koma suður og 
fyrsti 30 tonna smábáturinn Gísli 
Súrsson GK kom suður núna undir 
lok nóvembers.  Veiði bátanna sem 
eru hérna hefur verið þokkalega og þó 
sýnu skást hjá Óla Gísla GK sem hefur 
landað 61 tonn í 17 róðrum og mest 
6,5 tonn og öllu landað i Sandgerði.  

Daðey GK hefur landað 31 tonn í 
8 róðrum af 89 tonna afla, enn hinu 
var landað á Djúpavogi.  Dúddi Gísla 
GK 54 tonn í 17.  Pálína Ágústdóttir 
GK er líka kominn til Sandgerðis og 
hefur landað þar 10 tonní 4 róðrum, 
af  49 tonna afla.  Hinu var landað á 
Dalvík og Hrísey.  Jón Ásbjörnsson 
RE hefur verið í Sandgerði að róa og 
hefur landað 46 tonn í 13.  Katrín GK 
38 tonní 14 og Andey GK 25 tonn í 
10.  .

Stóru línubátarnir hafa fiskað æði 
vel og hafa þeir verið að koma með 
fullfermi í land.  Sighvatur GK hefur 
landað 442 tonn í 6 og mest 103 tonn 
í róðri.  Jóhanna Gísladóttir GK 435 
tonn í 4 og mest 118 tonn.  Sturla 
GK 395 tonn í 5 og mest 100 tonn.  
Hrafn GK 364 tonn í 5 og mest 107 
tonn.  Fjölnir GK 302 tonní 4.  Tómas 
Þorvaldsson GK 297 tonn í 5, Kristín 
GK 278 tonn í 4 og mest 103 tonn.    
Valdimar GK 253 tonn í 6.

Páll Jónsson GK lenti í alvarlegri 
vélarbilun um miðjan október og var 
dregin til Reykjavíkur af  Jónu Eðvalds 
SF, var báturinn frá veiðum í rúmar 3 
vikur, en komst loks til veiðar og land-
aði smá slatta á Hornafirði 52 tonni. Í 
næsta túr þá lentu þeir heldur betur 
í moki.  Þeir voru á Þórsbanka sem 
er djúpt úti af austfjörðum og fengu 
það 102 tonn í aðeins tveimur lögnun.  
Seinni lögnin var um 69 tonn sem 
uppreiknað á bala eru um 700 kíló 
á bala miðað við 450 króka í bala.  
Reyndar voru þeir gríðarlega langt í 
burtu og skilaboðin frá landi voru þau 
að sigla með aflann til Grindavíkur og 
það tók um 45 klukkutíma.  Fengu 
þeir á Páli Jónssyni GK heiftarlega 
brælu á sig og haugasjó stóra hluta 
af siglingaleiðinni.  Enn báturinn er 

seigur og skilaði hann aflanum og 
áhöfninni til Grindavíkur þar sem 
hann var tekin til vinnslu.

Togarinn Sóley Sigurjóns GK sem 
lenti í miklum bruna í september er 
loksins komin til veiða aftur eftir hátt 
í 2 mánaða stopp.  Fór togarinn strax á 
miðin útaf af vestfjörðum og landaði 
þar 132 tonnum á Ísafirði, þaðan var 
svo aflanum ekið til Garðs til vinnslu.  
Hinn togari Nesfisks Berglín GK er 
búinn að vera fyrir vestan allan nóv-
ember og hefur mokfiskað.  Ef kom-
inn í 606 tonn í 8 löndunum þar sem 
mestu af aflanum hefur verið landað 
á Ísafirði.  Sem dæmi um mokið þá 
kom togarinn með 110 tonn eftir að-
eins 4 daga á veiðum og gerir það um 
28 tonn á dag.  Öllum þessum 600 
tonnum er svo ekið til Garðs.  

Endum svo að kíkja aðeins á frysti-
togaranna.  Hrafn Sveinbjarnarsson 
GK landaði 596 tonn í Grindavík þar 
sem að karfi var uppistaðan eða um 
192 tonn, þorskur 172 tonn.  Gnúpur 
GK kom með 526 tonn þar sem að 
þorskur var 167 tonn.  

Gísli R.

Aflafréttir

Kerta-
tónleikar 
Karlakórs 
Keflavíkur
Karlakór Keflavíkur hefur átt 

starfsamt haust því í október 
stóð kórinn fyrir Kötlumóti 

sem heppnaðist afar vel og var um-
gjörðin sú allra glæsilegasta á slíku 
móti og tónleikarnir allir mjög vel 
heppnaðir. Að loknu karlakóramótinu 
tók nýr stjórnandi við taumunum hjá 
kórnum, Stefán E. Petersen og hefur 
hans helsta verkefni verið að undir-

búa kórinn undir Kertatónleikana 
sem haldnir eru árlega á aðventunni 
í Ytri-Njarðvíkurkirkju. Að þessu 
sinni verða tónleikarnir miðviku-
daginn 9. desember og hefjast kl. 20: 
30. Gestakórar verða að þessu sinni 
Söngsveitin Víkingar sem syngja 
undir stjórn Jóhanns Smára Sævars-
sonar og Barnakór Sandgerðis sem 

Sigurbjörg Hjálmarsdóttir stjórnar. 
Miðasala fer fram hjá kórfélögum 
Karlakórsins og við innganginn. 
Aðeins verða einir tónleikar og þá 
má enginn láta fram hjá sér fara. 
Umgjörðin er alltaf mjög hátíðleg 
því kirkjan er prýdd kertaljósum og 
svo er efnisskráin afar fjölbreytt sam-
kvæmt venju. 
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Þegar þú kaupir seríu 
hjá okkur styrkir þú 
gott málefni
Með hverri keyptri ljósaseríu í 
Húsasmiðjunni og Blómavali leggur 
þú UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna lið.  Húsasmiðjan gefur 
skammt af bóluefni gegn mislingum 
eða mænusótt fyrir hverja selda 
seríu fram til jóla. 
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JÓLAGJAFIR

Drögum út glæsilega vinninga 
alla daga til jóla!
sjá nánar á www.husa.is/jolagjafaleikur

Taktu þátt í 
Jólagjafaleik Húsasmiðjunnar
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Hvað vilt þú gera í 
málinu ágæti þingmaður? 
1. Staða og kjör eldri borgara hafa 

að undanförnu verið mikið í um-
ræðunni. Á Alþingi svaraði ráð-
herra fyrirspurn frá Ernu Indriða-
dóttur, þar sem fram kom að 31028 
eldri borgarar hafa lægri greiðslur 
mánaðarlega en 300 þúsund krónur. 
Þetta er 69,4% af öllum sem eldri 
eru en 67 ára. 

 Fjármálaráðherra hefur gefið út 
að greiðslur frá Tryggingastofnun 
hækki um 9,4% um næstu áramót. 
Á vinnumarkaðnum eru samningar 
afturvirkir frá 1. maí s.l. Kjaradómur 

hefur ákveðið að 9,3% hækkun til 
þingmanna, ráðherra og fleiri gildi 
frá 1. mars s.l. Það er mikið óréttlæti 
að eldri borgarar sitji ekki við sama 
borð og aðrir. Hvað vilt Þú ágæti 
þingmaður gera í málinu? 

2. Fram hefur komið að meðal biðtími 
fólks eftir hjúkrunarrými í landinu 
er um 80 dagar. Á Suðurnesjum er 
meðal biðtími 138 dagar. Langur 
biðlisti er hér eftir hjúkrunarrými. 
Er þetta ásættanlegt ástand? Hvað 
vilt þú ágæti þingmaður gera í mál-
inu? 

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingu:

Viljum að kjör eldri 
borgara og öryrkja 
hækki frá 1. maí
1. Staða og kjör eldri borgara hafa 

að undanförnu verið mikið í um-
ræðunni. Á Alþingi svaraði ráð-
herra fyrirspurn frá Ernu Indriða-
dóttur, þar sem fram kom að 31028 
eldri borgarar hafa lægri greiðslur 
mánaðarlega en 300 þúsund krónur. 
Þetta er 69,4% af öllum sem eldri 
eru en 67 ára. 

 Fjármálaráðherra hefur gefið út 
að greiðslur frá Tryggingastofnun 
hækki um 9,4% um næstu áramót. 
Á vinnumarkaðinum eru samn-
ingar afturvirkir frá 1. maí s.l. 
Kjaradómur hefur ákveðið að 9,3% 
hækkun til þingmanna, ráðherra 
og fleiri gildi frá 1. mars s.l. Það er 
mikið óréttlæti að eldri borgarar 
sitji ekki við sama borð og aðrir. 
Hvað vilt Þú ágæti þingmaður gera 
í málinu? 

 Við í Samfylkingunni viljum að kjör 
eldri borgara og öryrkja hækki frá 1. 
maí. Við höfum lagt fram tillögu um 
það á alþingi og við munum leggja 
fram breytingartillögu þess efnis bæði 
við fjáraukalög ársins í ár og fjárlög 
2016. Það kostar ríkissjóð um 6,5 
milljarða á árinu 2015 og rétt um 5 
milljarða á árinu 2016 að láta kjörin 
haldast í hendur við hækkanir lægstu 
launa. Það er nánast sama upphæð 
og skattalækkanir sem boðaðar eru 
og gagnast ekkert þeim með lægstu 
launin en best þeim sem eru með 
700 þúsund krónur á mánuði. Ríkis-
stjórnin velur að nota sameiginlegan 
sjóð okkar allra til að lækka skatta á 
þá sem búa við mun betri kjör en eldri 
borgarar og öryrkjar en halda þeim 
hópi undir lágmarkslaunum. Hún vill 
miða við lög sem tryggja aðeins kjara-
bætur frá áramótum og samkvæmt 
almennri launaþróun. Það er rétt að 
rifja það upp til samanburðar að við 
kauphækkanirnar árið 2011 var það 
ákvörðun vinstri stjórnarinnar að 
kjör eldri borgara og öryrkja skyldu 
fylgja launahækkunum lægstu launa 
og frá sama tíma ársins. 

2. Fram hefur komið að meðal biðtími 
fólks eftir hjúkrunarrými í landinu 
er um 80 dagar. Á Suðurnesjum er 
meðal biðtími 138 dagar. Langur 
biðlisti er hér eftir hjúkrunarrými. 
Er þetta ásættanlegt ástand? Hvað 
vilt þú ágæti þingmaður gera í mál-
inu? 

 Nei þetta er ekki ásættanlegt ástand. 
Við bíðum nú eftir áætlun heilbrigð-
isráðherra um málið. Síðast þegar ég 
frétti af þessum málum þá var höfuð-
borgarsvæðið og Suðurland á undan 
okkur í röðinni. Þó er ljóst að mun 
hærra hlutfall íbúa á Suðurnesjum 
eru á biðlista eftir hjúkrunarrými. 
Þetta er mál sem allir þingmenn 
Suðurkjördæmis ættu að geta sam-
einast um að berjast fyrir. Ég skora á 
stjórnarþingmenn svæðisins að berj-
ast með okkur í stjórnarandstöðunni 
fyrir bættri stöðu þessara mála. Við 
í vinstri stjórninni gátum fundið 
leið til að byggja ný hjúkrunarrými 
á Nesvöllum í mestu efnahagslægð 
sem gengið hefur yfir landið. Það 
ætti því að vera mun auðveldara nú 
þegar kreppuár efnahagshrunsins 
eru að baki ,að finna leið til að bæta 
stöðu eldri borgara ef vilji er fyrir 
hendi.

Ásmundur Friðriksson alþingismaður Sjálfstæðisflokki: 

Verkefnið er að bæta kjörin 
Það verður ekki gert með innatómum hrópum. 

Blaðið Reykjanes sendir öllum 
þingmönnum kjördæmisins 
reglulega fyrirspurnir og ég 

legg mig fram um að svara þeim í hvert 
sinn samkvæmt sannfæringu minni. 
Ég er þakklátur ritstjóra blaðsins 
fyrir að halda þingmönnum á tánum 
og að þeir fái tækifæri til að upplýsa 
um skoðanir sínar á þeim málum 
sem spurt er um. Ég er ekki vanur 
að líta um öxl en mikilvægt að halda 
því til haga að á síðasta kjörtímabili 
voru bætur almannatrygginga skertar 
verulega en núverandi ríkisstjórn hefur 
afnumið þær skerðingar. Það er því 
holur hljómur í þeim sem það gerðu og 
kalla nú eftir auknum bótagreiðslum 
og vilja nú gera allt fyrir alla. Því miður 
er það ekki hægt, að gera allt fyrir alla 
og slíkur málflutningur dæmir sig 
sjálfur. 

Ég vil áður en ég svara spurningum 
um kjör eldri borgara og þeirra sem 
njóta lífeyrisgreiðslna segja það að 
mér finnst greiðslurnar lágar, þær 
eru flóknar í útreikningi og skerðingar 
eru of miklar þrátt fyrir jákvæðar 
breytingar á þeim sem núverandi ríkis-
stjórn gerði. Það er líka skoðun mín að 
þeir sem eru að fara á lífeyri en vilja t.d. 
vinna áfram hlutastarf bera ekkert úr 
bítum vegna þeirra skerðingarreglna 
og skatta sem leggjast á vinnufram-
lagið. Það er mjög mikilvægt að finna 
lausn, hvata svo lífeyrisþegar vilji sinna 
áfram hlutastarfi á meðan starfsþrekið 
og áhugi er til staðar og beri sanngjörn 
laun úr bítum, en það er önnur um-
ræða en hér er beðið um. 

Fyrirspurn Reykjaness; 
Hvað vilt þú gera í málinu 
ágæti þingmaður? 
1 Staða og kjör eldri borgara hafa 

að undanförnu verið mikið í um-
ræðunni. Á Alþingi svaraði ráð-
herra fyrirspurn frá Ernu Ind-
riðadóttur, þar sem fram kom að 
31028 eldri borgarar hafa lægri 
greiðslur mánaðarlega en 300 
þúsund krónur. Þetta er 69,4% af 
öllum sem eldri eru en 67 ára. 
Varðandi fyrirspurn um að 69,4% 

þeirra sem eru eldri en 67 ára eða 
31028 manns fái lægri mánaðarlegar 
greiðslur en 300 þúsund krónur bendi 
ég á að samkvæmt þeim kjarasamn-
ingum sem gerðir voru í júní 2015 
hækkaði lágmarkstekjutrygging úr 
214 þúsund krónum á mánuði í 245 
þúsund krónur. Þá er gert ráð fyrir því 
að í lok samningstímans á árinu 2018 
verði lágmarkstekjutrygging komin í 
300 þúsund krónur. Það er því verkefni 
mitt á Alþingi að berjast fyrir því að 
mánaðarlegar greiðslur lífeyrisþega 
verði sem næst þeirri tölu í lok samn-
ingstímans á almennum markaði. 

Fjármálaráðherra hefur gefið út 
að greiðslur frá Tryggingastofnun 
hækki um 9,4% um næstu áramót. 
Á vinnumarkaðnum eru samningar 
afturvirkir frá 1. maí s.l. Kjaradómur 
hefur ákveðið að 9,3% hækkun til 
þingmanna, ráðherra og fleiri gildi frá 
1. mars s.l. Það er mikið óréttlæti að 
eldri borgarar sitji ekki við sama borð 
og aðrir. Hvað vilt þú ágæti þingmaður 
gera í málinu? 

Á almennum vinnumarkaði gilda 
reglur um frjálsa samninga en bætur 
almannatrygginga og greiðslur lífeyris 
eru bundnar í fjárlögum hvers ár og 

hefur svo verið lengi. Þeim lögum 
hefur ekki verið breytt og sú spurn-
ing um óréttlæti til eldri borgara að 
þeir sitji ekki við sama borð skiljanleg 
í því ljósi. Ég geri þó ráð fyrir að þessi 
skörun við almenna vinnumarkað-
inn skarist í báðar áttir í áranna rás 
en vissulega kemur hún illa út fyrir 
lífeyrisþega þegar samið er um mitt 
ár eins og nú. 

Varðandi laun þingmanna og ráð-
herra þá eru þau ákveðin af Kjara-
dómi og dómurinn verður að skýra 
út niðurstöður sínar eða blaðamaður 
að snúa sér til dómsins með þær fyrir-
spurnir. Ég vil vegna umræðunnar um 
að Kjaradómur ákvarði lífeyrisgreiðslur 
67 ára og eldri birta til upplýsinga töflu 
um launaþróun áranna 2006-2014. 
Þar kemur fram að laun þingmanna, 
ákvörðuð af Karadómi hækka minnst 
yfir tímabilið ef frá eru talin laun for-
stjórar sem fæstir mundu sætta sig við 
launakjör þingmanna reikna ég frekar 
með. 

Á þessari töflu kemur í ljós að starfs-
menn á almennum vinnumarkaði og 
opinberir starfsmenn hækka langt 
umfram laun sem ákvörðuð eru af 
Kjaradómi og því ekki á vísan að róa 
að færa lífeyris-og bótagreiðslur undir 
dóminn eins og hávær umræða er um. 
2. Fram hefur komið að meðal 

biðtími fólks eftir hjúkrunar-
rými í landinu er um 80 dagar. Á 
Suðurnesjum er meðal biðtími 138 
dagar. Langur biðlisti er hér eftir 
hjúkrunarrými. Er þetta ásætt-
anlegt ástand? Hvað vilt þú ágæti 
þingmaður gera í málinu? 
Ástandið er ekki ásættanlegt og 

hefur ekki verið lengi. Það er samfé-
laginu dýrt að hafa ekki nóg framboð af 
dvalar- og hjúkrunarrýmum fyrir þann 
fjölda fólks sem á því þarf að halda. 
Dæmi eru um að töluverður fjöldi 
þeirra dvelur i dýrum sjúkrahúsrýmum 
og eins þegar við lítum til þess að hópur 
eldri borgara stækkar undrahratt á 

næstu árum og vandinn vex. Þrátt fyrir 
að við verðum að leysa bráðasta vand-
ann og byggja fleiri rými verðum við 
samt að sjá nýjar leiðir út úr vandanum. 
Helstu sérfræðingar þjóðarinnar og 
nágranaþjóða okkar benda nú á aðrar 
leiðir en fjölgun dvalar- og hjúkrunar-
rýma. Það hefur verið afar áhugavert að 
vera þátttakandi í umræðum um nýja 
sýn í öldrunarmálum sem er í raun 
algjör bylting. Það er of langt að fara 
út í þá umræðu í stuttir grein sem á að 
vera svar við góðum spurningum. En 
í stuttri útgáfu eru hugmyndirnar um 
stórbætta heimaþjónustu með aðstoð 
tölvutenginga þar sem hjúkrunar-
fræðingar geta verið í sambandi við 
heimabúandi fólk í gegnum skjá. Þá má 
fylgjast með atferli fólks og hvort allt 
sé ekki á eðlilegum nótum með vatns 
og rafmagnsnotkun sem numin er af 
tölvum. Teppi sem nema göngulag og 
annar búnaður sem kemur í veg fyrir 
að fólk geti verið veikt heima án þess að 
nokkur verði þess var. Byltingakenndar 
nýjungar þar sem aukin aðstoð með 
sjálfvirkni eykur öryggi og lækkar 
kostnað. Mikilvægast er þó hreyfing 
og samfélag eldra fólksins, hvíldarinn-
lagnir og einstaklingsmiðuð þjónusta 
sem lengir tíma hvers og eins í eigin 
húsnæði mun hafa í för með sér um-
talsverða kostnaðarlækkun frá því að 
byggja endalaust dvalar- og hjúkrunar-
rými til að taka við fólki. Þannig hafa 
Danir ákveðið fyrir nokkur að hætta að 
byggja fleiri dvalar- og hjúkrunarrými 
því nýjar leiðir bæta heilsu og fólks 
og lengir þann tíma sem það eyðir á 
heimilum sínum, Norðmenn og fleiri 
eru að fara að ráðum Dana. 

Ég hef mikinn áhuga á bættum 
kjörum og lífsþægindum þeirra sem 
eldri eru og mun leggja mig fram um 
að vinna að þeirra málum áfram af 
fullum krafti og vil fanga þá nýju sýn 
sem er svo heillandi til betra samfélags 
og bættra lífsgæða fyrir eldri borgara 
og öryrkja.

Fjórir svara þrír ekki
Reykjanes sendi öllum þing-

mönnum sem búsettiir eru á 
Siuðurnesjum spurningarnar 

tvær. Þingmennirnir eru sjö. Fjórir 
svara eins og sjá má hér. Þrír þingmenn 
svara ekki. 
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Kvenfélag Keflavíkur bauð eldri borgurum
Kvenfélag Keflavíkur hélt sitt 

árlega aðventukaffi fyrir eldri 
borgara síðsasta sunnudag í 

Kirkjulundi. Boðið var uppá kaffi 
með glæsilegu meðlæti. Skemmtiatrið 

voru flutt. Eldri borgurum er boðið 
á þessa aðventuhátíð og þurfa ekki 
að greiða neitt fyrir það. Kvenfélag 
Keflavíkur á skilið mikið lof fyrir 
þetta framtak. 

Páll Valur Björnsson þingmaður Björt Framtíð:

Mikið óréttlæti og 
hreinlega forkastanlegt
1. Staða og kjör eldri borgara hafa 

að undanförnu verið mikið í um-
ræðunni. Á Alþingi svaraði ráð-
herra fyrirspurn frá Ernu Ind-
riðadóttur,þar sem fram kom að 
31028 eldri borgarar hafa lægri 
greiðslur mánaðarlega en 300 þús-
und krónur. Þetta er 69,4% af öllum 
sem eldri eru en 67 ára.

 Fjármálaráðherra hefur gefið út 
að greiðslur frá Tryggingastofnun 
hækki um 9,4% um næstu áramót. 
Á vinnumarkaðnum eru samn-
ingar afturvirkir frá 1.maí s.l. 
Kjaradómur hefur ákveðið að 9,3% 
hækkun til þingmanna,ráðherra 
og fleiri gildi frá 1.mars s.l. Það er 
mikið óréttlæti að eldri borgarar 
sitji ekki við sama borð og aðrir. 
Hvað vilt Þú ágæti þingmaður gera 
í málinu?
Svar: 
Ég er alveg sammála að þetta er 

mikið óréttlæti og hreinlega forkast-
anlegt að þetta skuli eiga sér stað. Á 
opnum fundi Öryrkjabandalagsins sem 
haldin var laugardaginn 21 nóvem-
ber síðastliðin var samþykkt ályktun 
þar sem farið var fram á að lífeyrir al-

mannatrygginga hækki afturvirkt um 
sömu krónutölu og lægstu laun hækk-
uðu 1. maí sl. (31.000 kr. fyrir skatt).  
Lífeyrir almannatrygginga hækki um 
15.000 kr. frá 1. maí 2016 (samhliða 
hækkun lágmarkslauna). Þá er einnig 
farið fram á að krónu-á-móti-krónu 
skerðing sérstakrar framfærsluppbótar 
verði afnumin hið fyrsta. Þetta vil ég 
að verði gert og á þetta bæði við um 
aldraða og öryrkja það er alveg ljóst 
að nú er lag að leiðrétta þær skerðingar 
sem þessir hópar urðu fyrir í kjölfar 
hrunsins. Ellefta ríkasta þjóð á að sjá 
sóma sinn í að tryggja þessum hópum 
mannsæmandi lífskjör. Geri fastlega 
ráð fyrir að lögð verði fram breytingar-
tillaga af minnihluta fjárlaganefndar 
við fjáraukalög til þess að mæta þessum 
kröfum.
2. Fram hefur komið að meðal biðtími 

fólks eftir hjúkrunarrými í landinu 
er um 80 dagar. Á Suðurnesjum er 
meðal biðtími 138 dagar. Langur 
biðlisti er hér eftir hjúkrunarrými. 
Er þetta ásættanlegt ástand? Hvað 
vilt þú ágæti þingmaður gera í 
málinu?
Svar:

Nei þetta er ekki ásættanlegt ástand 
ekki frekar en í svo mörgu sem við-
kemur málefnum eldri borgara. Á 
ferðum mínum um kjördæmið hefur 
ég fundið hvað það brennur heitt á fólki 
að leysa verði þann vanda sem vöntun 
á hjúkrunarrýmum er. Það hefur verið 
lengi ljóst að við Suðurnesjamenn 
höfum setið eftir í þessum málaflokki 
sem og mörgum fleiri. Um það hvað ég 
vilji gera og hvernig leysa megi þessi 
mál hef ég ekki önnur svör en þau að 
við þingmenn svæðisins verðum að 
leggja allt okkar á vogarskálar til að 
þoka málunm í rétta átt. Af tíu þing-
mönnum í Suðurkjördæmi eru  átta 
stjórnarþingmenn og ef ég á að vera 
hreinskilinn þá horfi ég mjög til þeirra 
hvað varðar að koma þessu í viðun-
andi horf. Þeir hafa aðgang að fram-
kvæmdavaldinu og ekki ætti að það að 
tefja fyrir að kjördæmið á tvo ráðherra. 
Ég get lofað því að við minnihluta þing-
mennirnir í kjördæminu munum ekki 
liggja á liði okkar við að hjálpa til.

Vilhjálmur Árnason alþingismaður Sjálfstæðisflokki:

Eindreginn stuðnings-
maður að gera betur
Ég hef ekki haft tíma til að svara 

þessu nákvæmlega því þetta 
krefst töluverðar upplýsingaöfl-

unar til að útskýra almennilega, en ég 
er hvorki í velferðar né fjárlaganefnd, 
en málið nær til þeirra. 

Ég vil samt segja að ég er eindreginn 
stuðningsmaður þess að gera betur við 
öryrkja og eldri borgara. Var ég því 
gríðarlega ánægður með að það hafi 
verið forgangsraðað í þeirra þágu í 
fyrstu fjárlögum þessarar ríkisstjórnar. 
Þar fóru tíu milljarðar í heilbrigð-
iskerfið og þar af fjórir beint í að draga 
úr skerðingum á þennan hóp. Þá hef 
ég beðið spenntur eftir því að árangur 
komu úr þeim tveimur nefndum sem 
skipaðar voru undir forystu Péturs H. 
Blöndal. Annars vegar um kostnaðar-
þáttöku í heilbrigðiskerfinu og endur-
skoðun almannatrygginga. Bæðar 
þessar nefndir höfðu það að leiðar-
ljósi að bæta haga aldraðra og öryrkja. 
Vænti ég þess að árangur þessara vinnu 
fari brátt að koma í ljós. 

Forsenda þess að mögulegt sé að 
gera betur við hópana tvo er að sjálf-
sögðu ábyrgð í ríkisfjármálum og 
öflugt atvinnulíf sem skapar auknar 

tekjur í ríkissjóð. Þannig getur ríkis-
sjóður staðið undir bættum kjörum 
þessa góða fólks. 

Varðandi hjúkrunarýmin þá eru þau 
mál algjörum forgangi hjá Kristjáni Þór 
Júlíussyni heilbrigðisráðherra og hefur 
hann lýst því yfir að það sé á undan 
Landsspítlaanum í forgangsröðuninni. 
Það munu því verða breytingar á næst-
unni í þessum málaflokki sem verða 
vonandi okkur suðurnesjamönnum 
til góðs. 

Karólina Paszkowska leikur á píanó. emilía sara Ingvadóttir leikur á klarinett.

elmar Torsten sverrisson og björn Kristinn Jóhannsson leika á harmonikur

Kvennakór suðurnesja flutti nokkur lög.
salóme formaður Kvenfélags 
Keflavíkur.

séra eva Valdimarsdóttir flutti hug-
vekju.
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Hrekkjalómafélagið
-prakkarastrik og púðurkellingar

Hrekkjalómafélagið í Vest-
mannaeyjum var einstakur 
félagsskapur og það á 

heimsvísu. Þar létu menn ekkert 
tækifæri ónotað til að koma hver 
öðrum á óvart og sumum utan fé-
lagsins einnig. 

Í þessari bráðskemmtilegu bók 
rekur Ásmundur Friðriksson 20 ára 
sögu Hrekkja-lómafélagsins; segir frá 
hrekkjunum og undirbúningi þeirra, 
viðbrögðunum og …afleiðing-unum 
sem urðu stundum alvarlegri en 
menn héldu í upphafi. 

Einnig fá lesendur að kynnast 
ýkjusögum og nokkrum hrekkja-
lómum sem geta verið til í öllum 
sveitar- og bæjarfélagi á landinu. 
HREKKJALÓMAR – PRAKKARA-
STRIK OG PÚÐURKELL-INGAR 
kitlar svo sannarlega hláturtaugarnar. 

Bók Ásmundar er meiriháttar 
skemmtileg og allir sem hana lesa 
eiga eftir að brosa breitt og skella 
uppúr öðru hvoru. Bókin er prýdd 

fjölda mynda frá sögu þessa merki-
lega félags. Þessi bók er ekki bara 
fyrir Eyjamenn. Það munu allir hafa 
virkilega ánægju að því að lesa hana. 
Ómissandi bók fyrir alla, sem kunna 
að meta léttleikann í lífinu. 

Framtíðin björt í Garðinum
Mánudaginn 23. nóvem-

ber s.l. hélt Bæjarstjórn 
Garðs íbúafund þar sem 

fjárhagsáætlun ársins 2016 var kynnt 
ásamt fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. 
Fram kom hjá Magnúsi Stefánssyni, 
bæjarstjóra og Oddi Jónssyni frá 

KPMG að staða Garðsins er mjög 
sterk fjárgaslega og framtíðin á því 
að vera björt. 

Einnig kynnti Jóhann Ísberg f.h. 
Garðskaga ehf hugmyndir um upp-
byggingu á Garðskaga til að laða að 
ferðamenn og gesti. 

Ný bók: 

Börnin elda sjálf
Það er gaman að elda með börn-

unum. Það gerir lífið skemmti-
legra og jafnvel auðveldara fyrir 

foreldrana eins og í tilviki kaffikrakk-
ans og kökukrakkans. En stundum 
getur verið erfitt að finna uppskriftir 
sem börnum líkar við og mat sem þau 
vilja borða. 

Bókaútgáfan Salka hefur leyst málið 
með bókinni Eldum sjálf, sem er að 
koma út. 

Eldum sjálf er matreiðslubók fyrir 
börn með uppskriftum sem þau geta 
spreytt sig á sjálf. Í bókinni Eldum 
sjálf eru um 20 einfaldar uppskriftir 
fyrir börn á aldrinum 4-10 ára. Við 
val á uppskriftum var lögð áhersla á 
að hafa fá hráefni og tækjum og tólum 
var stillt í hóf. 

Einfaldar en  
góðar uppskriftir
Við val á uppskriftum í bókinni var 
einfaldleikinn hafður að leiðarljósi svo 
allir í fjölskyldunni geti átt ánægjulega 
stund í eldhúsinu. Öll skrefin eru sýnd 
myndrænt þannig að börn þurfa ekki 
að kunna að lesa til að geta eldað þá 
rétti sem eru í bókinni. 

Eldum sjálf var gerð með mik-
illi hjálp frá 18 litlum kokkum sem 
spreyttu sig á öllum uppskriftunum 
fyrir framan ljósmyndara og tókst vel 

til. Maturinn var eldaður frá grunni og 
var hvert skref í undirbúningnum fest á 
filmu. Með því að elda með Eldum sjálf 
læra börn að fara eftir uppskriftum og 
fylgja þeim skref fyrir skref. 

Uppskriftirnar í bókinni saman-
standa af réttum sem hentugt er að 
snæða eftir skóla, með kaffinu og í 
kvöldmatinn. Þannig eru uppskrift-
irnar fjölbreyttar og hægt að nota 
við mismunandi aðstæður. T.d. er 
uppskrift að sígildum heimilismat, 
plokkfiski sem er bæði hollur og góður 
matur fyrir alla fjölskylduna. Einnig 
er bakkelsi á borð við pönnukökur og 
múffur í bókinni þannig að börnin 
geta aðstoðað við undirbúning afmæli 
og annarra kökuboða. 

Uppskriftir í bókinni eru valdar 
af Dögg Hjaltalín. Þorbjörg Helga 
Ólafsdóttir setti bókina upp og að-
stoðaði við myndatökur. Birgir Ísleifur 
Gunnarsson sá um myndatöku. 





Jólatilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu
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Árásirnar í París eru 
áminning um mikilvægi 
þess að berjast gegn 
öfgastefnu
Liberté, égalité, fraternité. 

Frelsi, jafnrétti, bræðralag. 
„Einkennisorð Frakka gætu 

rétt eins verið einkennisorð Norð-

urlanda, og við upplifum árásirnar 
á íbúa Parísar líka sem árás á okkur 
og á gildi okkar hér heima fyrir“, 
segir Höskuldur Þórhallsson, forseti 

Norðurlandaráðs, sem telur að aldrei 
hafi verið eins mikilvægt að berjast 
gegn öfgastefnu í samfélögum okkar 
á Norðurlöndum. 

Fjallkonan
Ríkey var tíu ára þegar hún missti 

föður sinn í snjóflóði en hann 
var foringi bændanna í dalnum 

í baráttu þeirra gegn virkjun sem átti að 
reisa. Fimmtíu árum seinna á Ríkey fyrst 
afturkvæmt á æskustöðvarnar til þess að 
fylgja móður sinni til hinstu hvílu við 
hlið föðurins í kirkjugarði sveitarinnar. 

Minningar bernskuáranna vakna 
af dvala og varpa um leið ljósi á æv-
intýralegt lífshlaup heimskonunnar 
Ríkeyjar í bókinni Fjallkonan eftir Ingi-
björgu Hjartardóttur sem gefin er út af 
Sölku. Fjallkonan er fjórða skáldsaga 
Ingibjargar en áður hafa komið út hjá 
Sölku Hlustarinn og Þriðja bónin. Út-
gáfuréttur af Fjallkonunni hefur verið 

seldur til Þýskalands og kemur bókin 
út í þýskri þýðingu í upphafi árs 2016. 

Ingibjörg hefur skrifað leikrit bæði 
fyrir atvinnu- og áhugaleikhús, út-
varpsleikrit, smásögur og ljóð. Hún 
hefur þýtt sex skáldsögur. Árið 2001 
kom út hjá Máli og Menningu fyrsta 
skáldsaga hennar, Upp til Sigurhæða og 
var sú bók einnig gefin út í Þýskalandi 
og fékk mjög góða dóma. Fjórum árum 
síðar, árið 2005, kom út hjá Sölku önnur 
skáldsagan hennar, Þriðja bóni

Þriðja skáldsaga Ingibjargar, Hlust-
arinn, kom út snemma árs 2010 og fékk 
hún prýðilega dóma hérlendis sem og 
erlendis en allar bækur Ingibjargar hafa 
verið gefnar út í Þýskalandi af þýska 

forlaginu Salon Literatur Verlag og hafa 
fengið góðar viðtökur. 

Hér er á ferðinni vönduð og 
skemmtileg bók.

Hrólfs saga
Fönnin huldi spor margra Ís-

lendinga áður fyrr þegar menn 
fóru fótgangandi landshorna 

milli í misjöfnum veðrum. Í bókinni 
Hrólfs sögu rekur Iðunn Steinsdóttir 
sögu langafa síns, Hrólfs Hrólfssonar. 
Hann háði harða lífsbaráttu sem 
sveitarómagi og síðar vinnumaður í lok 
19. aldar. Hrólfur hafði yndi af bókum 
og þráði að koma undir sig fótunum og 
búa konu sinni og börnum betra líf. 
En landlaus maður átti fárra kosta völ. 

Mörgum mun koma á óvart að lesa 
um nöturleg kjör almennings fyrir 
rúmri öld, en hér bregður Iðunn upp 
ljóslifandi mynd frá þessum tíma sem 
hún setur í sögulegt samhengi. Mynd af 
efnilegu barni og síðan ungum manni 

sem ætíð var fullur væntinga um bjart-
ari tíma. 

Iðunn Steinsdóttir hefur skapað sér 
gott orð sem rithöfundur en flestar 
bókar hennar eru fyrir yngri kyn-
slóðina. Hrólfs saga er þriðja skáldsaga 
Iðunnar Steinsdóttur sem skrifuð er 
fyrir fullorðna lesendur og jafnframt 
sú síðasta að hennar eigin sögn. Iðunn 
Steinsdóttir fæddist á Seyðisfirði árið 
1940. Hún lauk stúdentsprófi frá MA 
árið 1960 og kennsluréttindaprófi frá 
KHÍ 1981. Árið 1982 kom fyrsta bók 
hennar út og undanfarið 30 ár hefur 
hún að mestu leyti stundað ritstörf. 

Iðunn hefur hlotið margskonar 
verðlaun og viðurkenningar, en ber 
þar helst að nefna Íslensku Barnabóka-

verðlaunin, heiðurslaun Bókasafns-
sjóðs og að vera kjörin heiðursfélagi 
Rithöfundasambands Íslands. 

Skemmtanalífið 1966–1979
í máli og þúsund myndum

Dansleikir og skemmtanir í 
Festi í Grindavík, landsk-
unnar hljómsveitir og feg-

urðardrottning af Suðurnesjum eru 
meðal efnis í máli og myndum í nýrri 
bók, Öll mín bestu ár, eftir Kristin 
Benediktsson og Stefán Halldórsson. 

Bókin fjallar um skemmtanalífið 
á árunum 1966-1979. Viðfangsefnin 
eru dansleikir, útihátíðir, skólaskemmt-
anir, tískusýningar, uppákomur, barna-
skemmtanir, hljómleikar, fegurðar- og 
hæfileikasamkeppnir og aðrir við-
burðir víða um land. Yfir 1.000 ljós-
myndir Kristins eru í bókinni og ítarleg 
umfjöllun Stefáns um flytjendur, gesti, 
staðina og stemminguna. 

Kristinn Benediktsson var fyrr á 
árum ljósmyndari á Morgunblaðinu 
og Stefán skrifaði um popptónlist í 
blaðið í 10 ár frá 1967 til 1977. Þeir 
hófu samstarf um gerð bókarinnar árið 
2011, en eftir að Kristinn lést árið 2012 

eftir langa baráttu við krabbamein hélt 
Stefán verkinu áfram í samvinnu við 
dóttur Kristins og vin hans. 

Hljómar, Júdas, Óðmenn, Trúbrot og 
Ábót eru meðal yfir 100 hljómsveita, 
þjóðlagaflytjenda og skemmtikrafta á 
síðum bókarinnar. Hjónin Rúnar Júl-
íusson og María Baldursdóttir prýða 
forsíðuna og þrír bræður Maríu, Þórir, 

Júlíus og Baldur, koma einnig við sögu. 
Stefán Halldórsson er útgefandi bók-

arinnar, en bókaforlagið Salka annast 
dreifingu í verslanir.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll 
með háu baki.

Klassísk enn nútmaleg hönnun 
með þægindin í huga.

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Sannkallaður draumasófi. Sófinn er í senn 
glæsilegur og þægilegur. 

Diva tungusófi

Nánari upplýsingar og vöruúrval má sjá á heimasíðu Lúr - www.lur.is 

Ezzy Espace

Demetra svefnsófi

Fáanlegur einnig sem hvíldarstóll. Margir litir í boði.
Fáanlegur bæði raf- eða handstýrðir.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

 
Frábær 3ja sæta hvíldarsófi. Öll sæti stillanleg hand- eða
rafstýrð. Til í mörgum litum. Klæddur leðri eða tauáklæði.

Isabella

Jólatilboð
á völdum vörum

Stærð: 202cm x 150cm

Mjög góður 3ja sæta hvíldarsófi. Alklæddur leðri 
eða vönduðu tau áklæði. Margir litir í boði.

Edwin
Stærð: 190cm

Nokkrar stærðir í boði

Stærð: 195cm Stærð: 212cm

Stærð: 80cm Nokkrar stærðir í boði

Láttu þér líða velum jólin

Nánari upplýsingar og vöruúrval má sjá á heimasíðu Lúr - www.lur.is 

Mobius

Hágæða heilsurúm. Tvær dýnur eru settar saman í eina 
kápu og ofan á það 60mm Visco eða Latex yfirdýna.

Lama heilsurúm

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Ermes Deluxe

Stærð: 75.5cm

Stærð: 220cm



Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS
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Mannsæmandi  
lífskjör fyrir alla
Góð stemmning var á fundi 

Öryrkjabandalags Íslands um 
„Mannsæmandi lífskjör fyrir 

alla“ sem haldinn var á Gand hóteli í 
dag laugardag 21. nóvember. 

Á fundinum var álitsgerð Ólafs Ís-
leifssonar um lífskjör í ljósi framfær-
sluviðmiða kynnt. Þar sem fram kom 
meðal annars að barnlaus einstaklingur, 
sem býr einn í eigin húsnæði þarf að 

hafa 348.537 kr. í ráðstöfunartekjur á 
mánuði (eða 482.846 kr. fyrir skatt) 
til að geta mætt eðlilegum útgjöldum. 
Á þeim tíma (2014) þegar álitsgerðin 
var unnin voru mánaðarlegar ráðstöf-
unartekjur örorkulífeyrisþega, sem býr 
einn og fær greidda heimilisuppbót 
um 187.507 kr. á mánuði en 172.000 
kr. hjá þeim sem bjó með öðrum 18 
ára eða eldri. 

Friðjón Einarsson formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar:

Rekstur sveitarfé-
lagsins hefur tekið 
stakkaskiptum
1. Nýr meirihluti ykkar sem tók við 

stjórninni í Reykjanesbæ eftir kosn-
ingarnar boðaði ný vinnubrögð við 
fjármálastjórn bæjarins. Kynnt var 
áætlun til að ná að koma bænum 
á réttan kjöl. Áætlunin var kölluð 
„Sóknin“. Á almennum íbúafundi 
og í greinbarskrifum var sagt að með 
þessari áætlun tækist á nokkrum 
árum að koma málum í viðunandi 
horf. Nú er það boðað að ef ekki 
tekst að fá marga milljarða fellda 
niður af skuldumk blasi greisðluþrot 
við og að Eftirlitsnefnd sveitarfélaga 
taki við stjórn bæjarins. 

Hvað hefur breyst?  
Hvers vegna tekst  
Sóknin ekki? 

 Sóknin var áætlun um hvernig hægt 
væri að snúa vörn í Sókn. Síðan þá 
hefur þeirri áætlun verið fylgt mjög 
nákvæmlega og segja má að búið sé 
að hrinda öllum aðgerðum Sóknar-
innar af stað þ. e. 
a) að auka framlegð bæjarsjóðs um 

900 milljónir. 
b) að halda nýfjárfestingum í lág-

marki. 
c) að endurskipuleggja efnahags-

reikninginn með sölu eigna og 
lækkun skulda (afskriftir). 

d) að stöðva fjárflæði fá A-hluta 
starfsemi yfir í B-hluta fyrirtæki. 

 Við erum komin mislangt í einstökum 
liðum enda var ekki gert ráð fyrir 
að við næðum fullkomnum árangri 
strax heldur tæki það nokkurn tíma 
að skila sér að fullu. Rekstur sveitar-
félagsins hefur tekið stakkaskiptum til 
hins betra en styst erum við komin í 
lið c) þ.e.a.s. viðræðum við kröfuhafa 
um lækkun skulda, sem er um leið 
mikilvægasti og flóknasti þátturinn. 
Þær viðræður standa enn yfir og hafa 

tekið mun lengri tíma en ráð var fyrir 
gert. Við gerum okkur vonir um að 
niðurstaða í þeim fáist fyrir áramót 
og munum greina betur frá þeim 
þegar þær ligga fyrir. 

2. Bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar hafa 
líst yfir vilja til að slíta samstarfi 
sveitarfélaga á Suðurnesjum sem 
hefur verið við líði í um 40 ár. Hver 
er ástæðan fyrir þeim hugmynum? 

 Á því er enginn vafi í mínum huga að 
samstarf sveitarfélaga á suðurnesjum 
hefur á ýmsum sviðum gengið vel og 
skilað góðum árangri. Það er aftur 
á móti ýmislegt í samstarfinu sem 
þarf að endurskoða með tillliti til 
breyttra aðstæðna og nútímavæð-
ingar á ýmsum sviðum. Reykjanes-
bær þarf eins og önnur sveitarfélög 
að endurskoða allt samstarf reglu-
lega og meta áframhald þess út frá 
eigin hagsmunum. Fyrir nokkrum 
árum kynnti stjórn SSS hugmyndir 
að breytingumr á samstarfinu o. 
m.a. var gert ráð fyrir að verkefni 
yrðu framvegis vistuð hjá sveitarfé-
lögunum. Sambandið yrði fyrst og 
fremst vettvangur umræðu um sam-
eiginlega hagsmuni m.a. gagnvart 
ríkisvaldinu. Þessar hugmyndir eru 
góður grunnur að breyttu samstarfi. 
Breytingar á samstarfi sveitarfélag-
anna á suðurnesjum eru í mínum 
huga nauðsynlegar til að tryggja vel-
ferð íbúa á suðurnesjum til framtíðar.

Gefa stúku á Vogabæjarvelli
Á fundi bæjarráðs Voga nýlega var 

lagt fram bréf Davíðs Harðar-
sonar, Ingvars Leifssonar og Guð-
mundar Kristins Sveinssonar, dags. 
11.11.2015. Bréfritarar stóðu að 
byggingu áhorfendastúku við Voga-
bæjarvöll, sem hófst í október 2013 
og lauk í ágúst 2015. Áhorfendastúkan 

er fullbúin og tekur hún 192 manns í 
stæði. Bréfritarar fara þess á leit við 
sveitarfélagið að það þiggi mannvirkið 
að gjöf og vonast jafnframt til að því 
verði vel haldið við. 

Bæjarráð færir bréfriturum þakkir 
fyrir höfðinglega gjöf.

Jákvæðar vísbendingar
Í sínum vikulega pistli 
skrifar Ásgeir Eiríksson 
bæjarstjóri í Vogum m.a. 

„Þessar vikurnar og mánuðina má 
greina margar góðar vísbendingar sem 
benda til vaxtar og uppsveiflu hér á 
Suðurnesjunum. Ekki er langt síðan 
atvinnuleysistölur hér voru með því 
hæsta á landinu, en nú bregður svo við 
að algjör viðsnúningur hefur orðið í 
þeimefnum. Ef marka má orð forsvars-
manna fjölmennra vinnustaða, m.a. 
á Keflavíkurflugvelli, er nær að tala 
frekar um skort á vinnuafli á næstunni. 

Öll þessi aukning kallar á mikla 
uppbyggingu næstu ár og áratugi. 
Auk þessa mikla vaxta í flugfarþegum 
eru mörg uppbyggingarverkefni í 

burðarliðnum, um öll Suðurnesin. 
Allt gerir þetta að verkum að búast 

má við miklum vexti næstu árin, með 
tilheyrandi áhrifum í öllum sveitar-
félögunum. Sannarlega áhugaverðir 
tímar nú um stund“. 

Kosningu lýkur
Rafrænu kosningunni um skipulags-

mál í Helguvík lýkur 4. desember 
kl 02: 00

Langtímalán 
Sveitarfélagið Garður skuldar aðeins 

63 milljónir króna í langtímalánum. 

Ljóð um kjána
Kjána fiskurinn sem fannst ný-

lega í undirdjúpunum hefur 
vakið mikla athygli. Hann 

hefur nú aðsetur í Sæheimum í Vest-
mannaeyjum. Ómar Ragnarsson samdi 
eftirfarandi ljóð í þessu tilefni: 

Kjána undirdjúpa ei ég þekki
en aðra kannski betur, því er ver
því sumir kjánar ættu bara ekki
ofansjávar nokkurn rétt á sér.

Til umhugsunar
Íslenskt samfélag stendur nú á tíma-

mótum. Öldruðum mun fjölga hratt 
á næstu árum, 75 ára og eldri mun 
fjölga um 35% frá árinu 2012 til 2020 
og hlutfall 67 ára og eldri mun fara 
úr því að vera 10,3% í dag í 18,4% á 
árinu 2040. 

Þriðja árið
Það verður óbreytt gjaldskrá hjá 

Kölku fyrir sorphirðu og sorp-
eyðingu árið 2016. Þetta verður þriðja 
árið í röð, sem gjaldskráin er óbreytt. 

Engin lán tekin
Sveitarfélagið Garður hefur ekki 

tekið nein lán síðustu þrjú árin til 
að fjármagnma framkvæmdir. 



Duusgata 10 • 230 Keflavík • Telephone 421 7080 • duus@duus.is

www.duus.is

SpecialtyFish is our 

Lunch • Dinner •  Coffee

Restaurant

Pantið tímanlega!

Einn vinsælasti veitingastaður á Suðurnesjum
Opið frá kl. 10.30 - 23:00 alla virka daga og um helgar.

23. desember skötuhlaðborð frá kl. 12.00 - 14.00 og 18.00 - 22.00.

Opnunartími um hátíðarnar. 
Hátíðarmatseðill
24. - 25. - 26.  desember opið 18.00 - 22.00.

31. desember, gamlárskvöld opið 18.00 - 22.00.

1. janúar, nýársdagur opið 18.00 - 22.00.

Erum í jólaskapi!
Rjúkandi heitt kakó og kaffi.

Tertur og léttir réttir.

Jólahlaðborð fyrir hópa 
að lágmarki 20 manns.

Jóladiskur fyrir 
einstaklinga og fjölskyldur 

í hádegi og á kvöldin.

Líttu við! 
Verslum heima!




