
2,5 tonna lyftigeta, 3,3 metra lyftihæð, 
lokað ökumannshús með miðstöð, 
innbyggð vigt og auka vökvaúttak.

Verð frá 3.790.000 kr.(án vsk.)
M.v. gengi EUR 141

Toyota dísellyftararnir eru fáanlegir með skiptingu í
gólfi og einnig með hefðbundinni skiptingu.Toyota dísellyftarar

á tilboðsverði!

 
Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Settu þig í samband við sölumenn Kraftvéla
og kynntu þér málið!

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

11. febrúar 2016
3. tölublað 5. árgangur

Mynd Silla E.

Vetrarmynd 
frá Sandgerði

Reykjanesbær laus við yfirfrakka
Nú liggur fyrir að ekki kemur til greiðsluþrots hjá 

Reykjanesbæ. Vinna við fjárhagslega endurskipulagn-
ingu heldur áfram. „Viðræður síðustu daga hefur miðað 

í rétta átt og höfum við ákveðið að halda þeim áfram. Því verður 
ekki leitað eftir að svo komnu máli, að Reykjanesbæ verði skipuð 
fjárhagsstjórn.“ segir Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri. 
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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? 

Það vekur óneitanlega mikla athygli hversu mikils fylgis Píratar njóta í 
skoiðunakönnunum. Flokkurinn er að mælast með 35-40% fylgi. Það 
lítur út fyrir að þarna sé ekki um tímabundið skor að ræða því fylgið 

hefur verið í þessum tölum í tíu mánuði. 

Stjórnmálaspekingar eiga í mesta balsi við að botna í þessu mikla fylgi Pírata. 
Fyrir hvað standa Píratar? Veit einhver um þeirra stefnumál annað en þeir 
vilja breyta stjórnarskránni. Þeir vilja að stjórnmálamenn standi við loforð 
sín. Píratar vilja að allt sé gegnsætt. Allt er þetta fallegt á pappírnum en veit 
einbhver hver er þeirra stefna í skattamálum,fjármálum,utanríkismálum 
o.s.frv. Hafa þeir sjálfir farið eftir eigin stefnuskrá?

Píratar segjast hvorki vera hægri eða vinstri flokkur. Hefur einhver trú á 
því að þeirra helsti leiðtogi og væntanlegt forsætisráðherraefni  Birgitta 
Jónsdóttir sé hægri maður? Ekki trúir Össur Skarphéðinsson helsta vonar-
stjarna Samfylkingarinnar um betri tíð því. Hann vill að það liggi fyrir að 
Samfylkingin styðji hugmyndir Pírata og vilji fara í stjórn með þeim. Össur 
segist vera heiðurs Pírati.

Hvers vegna flykkjast kjósendur til Pírata? Margir eru orðnir þreyttir á gömlu 
flokkunum og Björt framtíð hefur glatað öllu trausti og verður væntanlega 
ekki til eftir næstu kosningar. Sama má segja um Samfylkinguna og VG. 
Samanlagt eru þeir flokkar með um 20% fylgi. Merkileg staðreyn í ljósi þess 
að þessir tveir vinstri flokkar hlutu hreinan meirihluta í kosningunum 2009. 
Nú hafa Samfylkingin og VG verið í stjórnarandstöðu þetta kjörtímabil og 
ná samt ekki til kjósenda. Gamli söngur Sjálfstæðisflokksins “Aldrei aftrur 
vinstri stjórn” virðist því vera í fullu gildi meðal kjósenda.

Sjálfstæðisflokkurinn getur á engan hátt unað við sínar fylgistölur. Flokkurinn 
er með um 20% fylgi,sem getur á engan hátt talist eðlilegt. Flokkurinn hefur 
glatað unga fólkinu og það lítur út fyrir að margir eldri borgarar hafi orðið 
miklar efasemdir.

Fylgi Framsóknarflokksins hefur hrunið. Merkilegt nokk þar sem flokkurinn 
stóð við stóra kosningaloforðið um skuldaleiðréttingu. 

En eru Píratar traustins verðir? Fyrir kosningarnar 2009 sagði Birgitta Jóns-
dóttir:” Við viljum að þingmenn sitji ekki lengur en 8 ár á þingi.” Nú hefur 
Biritta líst því yfir að þetta hafi veið plat.Hún ætli að halda áfram. Trúverðugt?

Píratar eru í meirihlutasamstarfi í Reykjavík. Þar var nýlega tilkynnt að hætt 
yrði að birta niðurstöður úr þjónustukönnunum. Vænrtanlega eru niður-
stöðurnar ekki lengur hagstæðar meirihlutanum. Átti ekki allt að vera upp 
á borði og eggnsætt að mati Pírata. Trúverðugt?

Kjósendur ættu að skoða vel sinn hug áður en þeir lýsa yfir stuðningi við 
Pírata. Þeirra vinnubrögð eru ekkert öðruvísi en gömlu flokkanna.Vinnu-
brögð Pírata sýna það.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Er hægt að  
treysta Pírötum?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 25. febrúar NÆSTA BLAÐ

Allir með spjaldtölvur
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar 29. janúar s. l kom fram að 
3. áfanga spjaldtölvuverkefnisins er að 
ljúka og þá eru allir nemendur í 8. -10. 
bekk komnir með spjaldtölvur. 

Viðhaldskostnaður hefur verið tölu-
verður hjá skólunum og nauðsynlegt að 

meta hann og skoða hvort tryggja eigi 
búnaðinn. Skoða þarf hvernig spjald-
tölvurnar hafa áhrif á árangur í námi 
að mati foreldra og nemenda. 

Við endurnýjun tölvubúnaðar í 
skólunum þarf að huga að þróun í 
tölvumálum. 

Ferðir FEBS
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

efnir á vordögum til tveggja 
skemmtilegra ferða. 

Dagna 11. -15. apríl eru það unaðs-
dagar í Stykkishólmi. Verðið er það 
sama og í fyrra (um 44 þús. á mann) 
Allt innifalið. 

Dagna 28. -30. maí er stefnan tekin 
á Siglufjörð. Í tveggja manna herbergi 
er verðið 24. þús. kr. á mann. Rútan 
kostar 8 þús. kr. á mann. Morgunmatur 
innifalinn í verði. 

Allar nánari upplýsingar 
eru hjá ferðanefnd FEBS
Örn(formaður) sími 846-7334, Brynja 
sími 422-7177, Lydia sími 423-7604, 
Bjarney sími 421-1961, Hreinn sími 
893-7099, Lúðvík sími 421-1961 og 
Hjálmey sími 778-2483. 

Elsa Katrín formaður nýs 
Ungmennaráðs Grindavíkur
Nýtt Ungmennaráð Grinda-

víkur hefur tekið til starfa en 
fyrsti fundir nýs ráðs fór fram 

í gær. Gerðar hafa verið breytingar á 
skipan í ráðið og þurfti m.a. að kjósa 
hluta af ráðinu því mikill áhugi var að 
komast þar að. Á fyrsta fundi nýs Ung-
mennaráðs var kosið í embætti. Elsa 
Katrín Eiríksdóttir er nýr formaður, 
Nökkvi Már Nökkvason varaformaður 
og Margrét Fríða Hjálmarsdóttir vara-
formaður. Nýtt Ungmennaráð skipa: 

Aðalmenn: 
1. Kolbrún Dögg Ólafsdóttir, aðal-

maður til tveggja ára, 16-18 ára
2. Elsa Katrín Eiríksdóttir, aðalmaður 

til eins árs ára, 16-18 ára
3. Nökkvi Már Nökkvason, aðalmaður 

til eins árs, 16-18 ára. 
4. Karín Óla Eiríksdóttir, aðalmaður 

til eins árs, 13-16 ára
5. Ólöf Rún Óladóttir, aðalmaður til 

tveggja ára, 13-16 ára
6. Margrét Fríða Hjálmarsdóttir, aðal-

maður til eins árs, fulltrúi nemenda- 
og Þrumuráðs

7. Veigar Gauti Bjarkason, aðalmaður 
til eins árs, fulltrúi nemenda- og 
Þrumuráðs

Varamenn (til eins árs): 
1. Belinda Björg Jónsdóttir, varamaður, 

13-16 ára
2. Telma Bjarkardóttir, varamaður, 

nemenda- og Þrumuráðs

3. Vantar: Varamaður 16-18 ára
Eins og sést vantar einn varamann í 

Ungmennaráðið fyrir aldurinn 16-18 
ára. Áhugasamir eru hvattir til að hafa 
samband við formann Ungmennaráðs. 

Á fundi Ungmennaráðs var m.a. 
farið yfir samþykktir ungmennaráðs, 
fundarsköp, fjárhagsáætlun og helstu 
verkefni. Auk þess eru framundan 
áhugaverðar ráðstefnur fyrir ungt fólk. 

Nökkvi Már, Veigar Gauti, Kolbrún Dögg, elsa Katrín formaður, Ólöf rún, 
Margrét fríða og belinda björk. Á myndina vantar Telmu og Karín Ólu.

(Heimasíða Grindavíkur)

Hvar standa 
aldraðir? 
Hvar standa aldraðir eftir hækkun-

ina á almennum markaði? Ríkis-
stjórnin virðist ætla að svíkja aldraða 
og öryrkja í að minnsta kosti eitt ár 
í viðbót, segir Kristján Möller, þing-
maður Samfylkingarinnar. 

Hjörring hætt
Sveitarfélagið Hjörring hefur með 

tilkynningu til Reykjanesbæjar 
hætt þátttöku i norrænu vinarbæjar-
samstarfi . Bæjarstjóra falið að þakka 
Hjörring fyrir vinabæjarsamstarfið á 
liðnum árum. . 

Ekki 
móttökuáætlun
Á fundi bæjarráðs Voga var tekin 

fyrirtölvupóstur Fjölmenningar-
seturs dags. 05.01.2016 ásamt erindi, 
þar sem óskað er eftir upplýsingum um 
mótttökuáætlanir sveitarfélaga vegna 
innflytjenda. 

Erindið er lagt fram. Sveitarfélagið 
hyggst að svo stöddu ekki móta sér 
móttökuáætlun fyrir innflytjendur. 

Hámark 
sex bifreiðar
Nýlega tók bæjarráð Reykjanes-

bæjar fyrir erindi Samgöngustofu 
vegna umsóknar Orange Car Rental 
ehf. um leyfi til að reka ökutækjaleigu 
að Hólmgarði 2c 

Bæjarráð samþykkir erindið fyrir sitt 
leyti með því skilyrði að aldrei verði 
fleirri en 6 bifreiðar við móttökuna að 
Hólmgarði 2 c. . 

Móður-
málskennsla
Móðurmálskennsla barna af er-

lendum uppruna hófst í Myllu-
bakkaskóla laugardaginn 6. febrúar. 

Nýr skólastjóri
Skólastjóri Heiðarskóla hefur sagt 

upp störfum frá 30.4. 2016. Staðan 
verður auglýst á næstunni. 

Vilja 
ekki vín
Allsherjar- og menntamálanefnd 

Alþingis sendi bæjarráði Voga til 
umsagnar frumvarp til laga um verslun 
með áfengi og tóbak o. fl. (smásala 
áfengis), 13. mál. 

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga 
leggst gegn frumvarpinu. 

Vilja fund
Stjórn Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum samþykkti eftirfar-
andi á fundi sínum. 

„Í frétt á heimasíðu heilbrigðis-
ráðuneytisins um framkvæmdaáætlun 
heilbrigðisráðherra er gert ráð fyrir 
uppbyggingu 214 hjúkrunarrýma 
með byggingu þriggja nýrra hjúkr-
unarheimila á landinu. Skv. fyrrnefndri 
frétt er ekki gert ráð fyrir nýjum hjúkr-
unarrýmum á Suðurnesjum næstu 5 
árin. Framkvæmastjóra S.s. S. falið að 
óska eftir fundi með heilbrigðisráð-
herra“. 

Össur segist 
vera heiðurs 
Pírati
Össur Skarphéðinsson, þingmaður 

Samfylkingarinnar, vill auka sam-
starf á milli Vinstri flokkanna fyrir 
næstu kosningar og er þegar farinn 
að huga að stefnumálum næstu ríkis-
stjórnar með Pírötum. 
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Sýnd í Hafnarborg

“Óhætt að mæla með þessari sýningu” Hlín Agnarsdóttir Kastljós

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Enn einu sinni býður Gaflaraleikhúsið upp á
 vandaða barna- og fjölskyldusýningu

Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Sunnudaginn   14. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   14. febrúar kl 15.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 15.00  Uppselt
Sunnudaginn   28. febrúar  kl 13.00        Aukasýning

Atvinnulausir í desember 417
Á fundi stjórnar Reykjanes-

hafnar 26. janúar s. l var 
farið yfir stöðu á vinnu-

markaði í nóvember og desember 
2015 

Lagðar fram tölur frá Vinnumála-
stofnun um stöðuna á vinnumark-
aði í nóvember og desember 2015. 

Einnig var lagt fram yfirlit yfir þróun 
atvinnuleysis í Reykjanesbæ frá árinu 
2000 til 2015, viðmiðunarmánuðir 
desember, og yfirlit yfir þróun at-
vinnuleysis í Reykjanesbæ s.l. fjögur 
ár eftir kyni, aldursbili, menntun, 
ríkisfangi, starfsgreinum og atvinnu-
greinum. Í Reykjanesbæ voru 283 

einstaklingar á atvinnuleysisskrá í 
nóvember og 292 í desember. Það 
fækkaði um 116 einstaklinga á at-
vinnuleysisskrá í nóvember frá sama 
mánuði 2014 og um 156 í desember. 
Heildarfjöldi skráðra atvinnulausra 
á Suðurnesjum öllum var 396 í nóv-
ember og 417 í desember. 

Isavia tilnefnt til alþjóðlegra 
verðlauna á sviði flugleið-
sögu fyrir tvö verkefni
8. október síðastliðinn tók Isavia 

ADS-B aðskilnað formlega í 
notkun í Flugstjórnarmiðstöð-

inni í Reykjavík. Verkefnið er annað 
tveggja sem Isavia er tilnefnt fyrir. 

Isavia hefur verið tilnefnt til IHS 
Jane‘s verðlaunanna fyrir tvö verkefni 
sem unnin voru á flugleiðsögusviði. 
Um er að ræða ADS-B væðingu í 
íslensku flugstjórnarmiðstöðinni og 
verkefni sem unnið var með írskum 
flugmálayfirvöldum við að setja upp 
VCCS Virtual Center, samtengt fjar-
skiptastjórnkerfi í Gufunesi og Ball-
ygirren á Írlandi. 

Hraðbraut yfir hafið
Isavia er fyrsti flugleiðsöguaðilinn 
í Evrópu til að taka upp ADS-B að-
skilnað og nú má segja að kominn sé 
hraðbraut á milli Evrópu og Norður-
-Ameríku innan íslenska flugstjórn-
arsvæðisins. ADS-B tæknin byggir 
á GPS gögnum og gefur nákvæmari 
og örari upplýsingar um staðsetningu 
flugvéla en til að mynda radar. Með 
ADS-B væðingu er hægt að minnka 
aðskilnað á umferðarmesta hluta ís-
lenska flugstjórnarsvæðisins úr 50-
120 sjómílum niður í 10 sjómílur. 
Breytingin getur orðið til þess að 
minnka eldsneytisnotkun verulega 
í flugstjórnarsvæðinu með tilheyr-
andi minni útblæstri og sparnaði fyrir 
flugfélög. 

Aukin samvinna við  
Íra um samtengt  
fjarskiptastjórnkerfi
Með aukinni samvinnu við írsk flug-

málayfirvöld við rekstur flugfjar-
skiptastöðva hefur nú verið komið 
á fót í fyrsta sinn í heiminum sam-
tengdu fjarskiptastjórnkerfi. Með 
þessu nýja samtengda kerfi er hægt 
að skipta umferð á milli flugfjar-
skiptastöðvanna tveggja í Gufunesi 
og Ballygirreen á Írlandi á álagstímum 
auk þess sem önnur stöðin getur al-
gjörlega tekið yfir starfsemi hinnar ef 
til neyðartilvika kemur. Samstarfið er 
einstakt á heimsvísu. 

30 milljón ferðalög á ári
Frá Flugstjórnarmiðstöðinni í Reykja-
vík stýrir Isavia flugumferð í einu 
stærsta flugstjórnarsvæði heims og 
kemur þannig að ferðalagi 30 milljóna 
manna ár hvert. Svæðið er 5,4 millj-
ónir ferkílómetra að stærð og nær yfir 
Ísland og meiri hluta Grænlands. Ís-
lenska flugstjórnarsvæðið tengir þrjár 
heimsálfur, Evrópu, Norður-Ameríku 
og Asíu en um það fer fjórðungur 
flugumferðar á milli Evrópu og 
Norður-Ameríku auk þess sem flug 
á milli Asíu og Norður-Ameríku yfir 
Norðurpólinn hefur aukist mikið 
undanfarin ár. Starfsemin er rekin 
á notendagjöldum og skilar á sjötta 
milljarð króna á ári í gjaldeyristekjur 
til þjóðarinnar. 

Verðlaunin verða afhent á World 
ATM flugleiðsöguráðstefnunni í 
Madrid 7. mars næstkomandi. Lista 
yfir verkefnin sem tilnefnd eru er að 
finna á vef CANSO, sem eru alþjóðleg 
samtök flugleiðsöguveitenda: http://
www.canso.org/shortlist-revealed-
-ihs-janes-atc-awards-2016

Nýtt matskerfi
Fimmtíu milljónum króna verður 

varið til að undirbúa og innleiða 
nýtt kerfi sem metur þörf fólks 

fyrir öldrunar- og heimaþjónustu. 
Ýmislegt bendir til þess að öldrunar-
þjónusta sé ekki nógu markviss og 
ekki úthlutað í samræmi við þarfir 
fólk. 

Kerfið á að gefa skýrari mynd af 
því hvers konar þjónustu fólk þarf 
og hversu mikla. Fimm sveitarfélög 
hafa prófað nýja matskerfið. Reynsla 
þeirra bendir til þess að ákvarðanir 
um þjónustu hafi ekki alltaf verið í 
samræmi við þarfir eða heilsufar fólks. 
Reynsla sveitarfélagaanna bendir til 
þess að nýja kerfið gefi betri mynd af 
þörf fólks fyrir þjónustu. 

Heilbrigðisstofnanir á landsbyggð-
inni, Heilsugæsla höfuðborgarsvæð-
isins og Heimaþjónusta Reykja-
víkur fá hver 3,5 milljónir króna til 
að undirbúa og innleiða matið. 22 

milljónir króna renna til Embættis 
landlæknis vegna verkefnisstjórnar 
við innleiðingu, umsjón og eftirfylgd 
með matskerfinu og til nauðsynlegra 
endurbóta á hugbúnaði. 

Óskað eftir tillögum að 
uppbyggingu á Reykjanesi
Reykjanes UNESCO Global 

Geopark og Reykjanesbær 
hafa undanfarin ár unnið að 

gerð deiliskipulags fyrir Reykjanes-
vita og nágrenni. Skipulagið var 
samþykkt í janúar 2016 og gerir ráð 
fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu á 
hverfisvernduðu svæði. Reykjanesviti 
og nágrenni hafa mikið aðdráttarafl. 
Áætlað er að um 200.000 gestir hafi 
heimsótt svæðið á árinu 2015. Með 
bættu aðgengi ásamt skipulagðri og 
markvissri uppbyggingu þar og í næsta 
nágrenni getur svæðið tekið við mun 
fleiri gestum. 

Í nágrenni Reykjanesvita er fyr-
irhuguð mikil uppbygging í ferða-
þjónustu en fyrir eru staðir sem njóta 
mikilla vinsælda meðal ferðamanna 
s.s. Brú milli heimsálfa, Gunnuhver 
og Brimketill. 

Stjórn Reykjanes UNESCO Global 
Geopark auglýsir nú eftir áhugasömum 
aðilum sem tilbúnir eru að ganga til 
verks og hefja uppbyggingu á um-

ræddu svæði. Áhugasömum aðilum 
er bent á að senda inn tillögur á net-
fangið info@reykjanesgeopark.is fyrir 
26. febrúar 2016. 

Lýsa þarf í stuttu máli áformum um 
gerð og umfang uppbyggingar, starf-
semi og uppbyggingarhraða. Gæta 
þarf samræmis við deiliskipulag frá 
janúar 2016. 

Leiðarljós við mat á tillögum verður 
hve mikil jákvæð áhrif ætla má að 
tillagan hafi fyrir umhverfi, náttúru 

og mannlíf á svæðinu. Auk þess sem 
litið verður til fjárhagslegs og faglegs 
styrks til þess að ljúka uppbyggingu 
svæðisins. 

Fyrirspurnum ber að beina skriflega 
til Eggert Sólbergs Jónssonar forstöðu-
manns Reykjanes UNESCO Global 
Geopark, eggert@reykjanesgeopark.is. 

Aðilum sem tilkynna áhuga verður 
greint frá vali þeirra sem falið verður 
að útfæra hugmyndir nánar eigi síðar 
en 10. mars 2016. 

Umræðan um kjör aldraðra 
og þarfar úrbætur
Þessi grein birtist í Morgunblað-

inu 27. janúar s.l. 
Lífeyrir Ekki hafa allir nóg fé 

handa á milli þegar aldur færist yfir. 
Margir sem eru 75-80 ára og eldri 

hafa lítil lífeyrisréttindi. Ljóst er að það 
er erfitt hjá þeim að lifa af þeim líf-
eyrisréttindum auk tekjuauka frá TSR, 
t.d. ef þeir eru í leiguhúsnæði eða með 
skuldir. 

Margir sem eru 75-80 ára og eldri 
hafa lítil lífeyrisréttindi. 

Ljóst er að það er erfitt hjá þeim 
að lifa af þeim lífeyrisréttindum auk 

tekjuauka frá TSR, t.d. ef þeir eru í 
leiguhúsnæði eða með skuldir. 

Helst að þeir komist fyrir horn sem 
eru þessari stöðu sem komast inn á 
hjúkrunarheimili gegn nefndu fram-
lagi. 

Þeir sem eru með betri lífeyris-
réttindi og hafa átt einhverjar eignir 
verða að greiða mun hærra gjald í 
dvalar- og þjónustugjöld á þessum 
ágætu heimilum. 

Þarna þarf það opinbera að setja á 
visst greiðsluþak til að skapa meira 
jafnræði. 

Byggja síðan upp mun meira að 
hentugum þjónustuíbúðum og hafa 
hófsemi á gjaldtöku, þannig að eldri 
borgarar geti notið sín betur eftir langt 
ævistarf og til afþreyinga eftir getu og 
áhugamálum. 

Byggingarfélög þurfa einnig að 
byggja hentugar íbúðir fyrir þá sem 
vilja minnka við sig, ekki íbúðir upp á 
80-110 milljónir. 

Eldra fólk á þessar umbætur inni hjá 
samfélaginu. 

Áhugafólk um betri  
kjör eldri borgara.



Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

Þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 103.920.- 
Verð áður kr. 129.900,-

Þurrkari - barkalaus
T61271AC
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.

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 95.920,- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

Þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 87.920,- 
Verð áður kr. 109.900

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hVÍT Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

uppÞvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 111.920,- 
Verð áður kr. 139.900

Þvottavél
Lavamat 87680
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 135.200,-
Verð áður kr. 169.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 119.200,-
Verð áður kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

20%

Opnunartími virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-19

Stærri verslun - meira úrval.
Verið velkomin.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535

ÚTSALA
20-50%

Sýningartæki og útlitsgölluð 
tæki á sértilboði Verð frá 990,-

25
ÁR 

HJÁ
20%

sígildar
vörur     

20-40%

Smátæki
kaffivélar

brauðristar
o.fl 25%



Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100
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Stór kvótasala 
átti sér stað
Fyrsti mánuður ársins 2016 

búinn, og aflalega séð þá var 
hann þokkalegur. Ekkert mok 

hjá bátunum. Helst var það að drag-
nótaveiðin var mjög lítil og léleg. Siggi 
Bjarna GK var hæstur með 62,6 tn í 
17 og mest 15 tonn. Örn GK var með 
61,5 tn í 17 og mest 9,5 tonn. Benni 
Sæm GK 59,2 tn í 15 og mest 10,4 
tonn. Sigurfari gK 55 tn í 16 og mest 
8 tn, Aðalbjörg RE 29 tn í 9 og Njáll 
RE 20 tn í 11. Allir bátarnir lönduðu 
í Sandgerði, 

Hjá netabátunum þá var Erling KE 
hæstur með 196 tn í 17 róðrum og 
var Erling KE næst aflahæstur allra 
netabáta á landinu í janúar. Hæstur 
var Þórsnes SH með um 257 tn í 9 
róðrum . Grímsnes GK 135 tní 14, 
Steini Sigvalda GK 105 tn í 18 og af 
því var ufsi 84 tonn. Maron GK 80 tn 
í 19. Gunnar Hámundarson GK 32 tní 
17 og mest 11 tonn. Hraunsvík GK 15 
tní 12, Askur GK 11 tn í 5, Valþór GK 
8,6 tn í 3 og Bryndís KE 8,4 tn í 11. 

Línubátarnri fiskuðu nokkuð vel og 
nokkrir eru á Skagströnd , einn er á 
Austurlandinu og svo fóru nokkrir á 
Snæfellsnes og lönduðu þar. Annars 
voru flestir bátanna að landa í Sand-

gerði. Addi Afi GK 58 tn í 13, Guð-
mundur á Hópi GK 46 tní 7 og Stella 
GK 50 tn í 9 allir á Skagströnd. Daðey 
GK 96 tn í 21, Pálína Ágústdóttir GK 
68 tn í 15, Óli Gísla GK 65 tn í 17, 
Dóri GK 63 tn í 13, Bergur Vigfús GK 
50 tn í 14. 

Auður Vésteins SU 187 tn í 17 á 
Stöðvarfirði. Gulltoppur GK 135 tn í 
24, Gísli Súrsson GK 132 tn í 19. Óli 
á Stað GK 100 tonn í 17, Kristbjörg 
HF 62 tní 15, Hulda HF 57 tn í 16, 
öllu landað í Sandgerði af Huldu HF. 
Katrín GK 53 tn í 16 og Andey GK 
50 tní 15. 

AF stóru línubátnunum þá var 
Kristín GK hæst með 391 tní 5, Páll 
Jónsson GK 364 tn í 5, Hrafn GK 355 
tn í 5, Valdimar GK 333 tn í 4, Jóhanna 
Gísladóttir GK 320 tn í 3, Sturla GK 
310 tn í 4. Sighvatur GK 303 tn í 4 og 
Fjölnir GK 278 tn í 5. 

Togaraveiðin var ansi góð og Sóley 
Sigurjóns GK var með 601 tonn í 5 og 
Berglín GK sem er nú nokkuð minni 
togari enn Sóley Sigurjóns GK var nú 
ekki langt á eftir, landaði 584 tn í 6. 
Áskell EA 363 tn í 6 og Vörður EA 
360 tn í 6. 

Annars bar það helst til tíðinda að 

mjög stór kvótasala átti sér stað núna 
í janúar þegar að 30 tonna báturinn 
Óli á Stað GK sem að Stakkavík ehf 
átti var seldur til Loðnuvinnslunar á 
Fáskrúðsfirði. Með bátnum fór um 
1100 tonn af kvóta og fékk Stakkavík 
í staðinn 200 tonna kvóta í aflamark-
inu, er þetta um 3 milljarða sala. Afla-
markskvótann verður þá hægt að nota 
á Gulltopp GK og Kristbjörgu HF sem 
Stakkavík á. Stakkavik hefur um árabil 
verið stærsta fyrirtæki landsins sem 
gerir út báta í krókamarkinu og sett 
var þakk á hámarksaflaheimild sem að 
fyrirtæki í krókamarkinu mátti eiga, 
og var þakið sett þannig að Stakkavík 
var alltaf fyrir ofan þakið. Með þessari 
sölu þá mun væntanlega fyrirtækið 
fara undir kvótaþakið í krókamarkinu. 

Gísli R.

Aflafréttir

Punktar úr  
hraðferð bæjarstjóra
Bæjarstjórinn í Vogum Ásgeir 

Eiríksson er duglegur að skria 
fréttapistla af lífinu í Vogum. 

Reykjanes leit á nokkra punkta í einni 
Vogahraðferðinni. 

Stefnumótunarvinna
Frístunda-og menningarnefnd stóð 
fyrir vel sóttum fundi um menningar-
stefnu sveitarfélagsins. Öflug menn-
ingarstarfsemi er þýðingarmikikill 
hluti af nútímasamfélagi. Bæjarráð 
Voga hefur samþykkt drög að Jafn-
réttisstefnu. 

Skólaþing
Skólaþing 6-10. bekkjar Stóru-Voga-
skóla var nýlega haldið. Umræðuefni 
þingsins voru niðurstöður úr nemenda-
könnunum Skólapúlsins síðustu ár. Í 

stuttu máli sagt stóðu nemendur sig al-
veg frábærlega vel. Allir voru jákvæðir, 
frjóir og áhugasamir. Framhaldið er svo 
að gera áætlun um úrbætur. . 

Árlegur fundur  
með lögreglu
Lögreglustjórinn og hans fólk fund-
aði með bæjarstjórn og stjórnendum 
sveitarfélagsins. Svo virðist sem þró-
unin sé jákvæð á flestum sviðum, 
brotum hefur fækkað milli ára í all 
flesum brotaflokkum. 

Rafræn íbúagátt
Nú er lokið fyrsta áfanga innleiðingar 
rafrænnar íbúagáttar sveitarfélagsins.Á 
heimasíðu sveitarfélagsibs er hlekkur 
á íbúagáttina,þar sem unnt er að skrá 
sig inn með aðstoð rafrænna skilíkja.

Mynd: Silla E.

Leita að 
málmum
Erindi Orkustofnunar dags. 

22.01.2016 ásamt fylgigögnum, 
beiðni um umsögn um umsókn Iceland 
Resources ehf. um leyfi til leitar og 
rannsókna á málmum á Reykjanes-
skaga. Tekið fyrir í bæjarráði Voga. 

Umsögn bæjarráðs Voga
Ekki er gerð athugasemd við erindið. 
Sveitarfélagið áréttar þó að það áskilur 
sér allan rétt til að taka afstöðu til 
einstakra rannsókna, framkvæmda eða 
vinnslu m.t.t. áhrifa þeirra á viðkom-
andi svæði. Þá áréttar sveitarfélagið að 
umsækjandi þarf, áður en til nokkurra 
rannsókna eða framkvæmda kemur, 
að ná samningum við landeigendur 
um rannsóknir og eða framkvæmdir 
á eignarlandi.

Vogar:

Námskeið í 
skyndihjálp 
Tölvupóstur frá Rauða krossinum 

var á dagskrá bæjarráðs Voga. Í 
tölvupóstinum eru upplýsingar um 
námskeið í skyndihjálp, sem hugsan-
lega stendur til að bjóða upp á fyrir 
íbúa sveitarfélagsins. 

Bæjarráð samþykkir að auglýst 
verði námskeið í skyndihjálp fyrir íbúa 
sveitarfélagsins og þeim með því gefinn 
kostur á að sækja slíkt námskeið í boði 
sveitarfélagsins. 

Slæm staða
Þrjátíu þúsund eldri borgarar eru 

með undir 300 þúsund á mánuði 
fyrir skatt. 



Gæðin í fyrirrúmi hjá 
Reykhúsinu Reykhólar
Reykhúsið Reykhólar Eyrartröð 
16 Hafnarfirði hefur frá upphafi 
ákveðið að halda uppi kröfum um 
góð gæði í framleiðslunni og halda 
bæði ferskleika og bragðgæðum, það 
gerum við með kaupum á íslenskum 
gæða laxi frá laxeldisfyrirtækinu 
Fjarðarlaxi þar sem laxinn er alinn 
við bestu hugsanlegar aðstæður segir 
Oddur Friðrik Vilmundarson fram-
kvæmdastjóri með þessum ráðstöf-
unum þykir okkur við hafa getað 
uppfyllt kjörorð okkar, sem er og 
verður gæði og gott bragð.“

Sérhæfðir í reyktum fiski
Við sérhæfum okkur í reyktum og 
gröfnum laxi og öðrum bleikfiski segir 
Oddur en ákveðið var fyrir tveimur 
árum að einfalda vinnsluna með því 
að taka nánast út alla fersklax söluna 
og sérhæfa okkur í því sem við erum 
bestir í. 

Hjá okkur eru fimm stöðugildi í fullu 
starfi og veitir ekki af, því vinnslan 
okkar byggis á mikilli handavinnu, 
við handflökum laxin, handsneiðum, 
og notum ekki mikið vélar til verka, á 
álagstímum þá er bætt við fólki eftir 
því sem þarf segir Oddur. Reykti lax-
inn frá Reykhúsinu Reykhólum þykir 
einstaklega bragðgóður og fékk hann 
gullverlaun árið 2014 í keppni MFK. 
sem er haldin annað hvert ár en hlaut 
fyrirtækið silfurverðlaun fyrir graf-
laxinn. 

Íslenskar matvöruverslanir 
og erlendur markaður
Aðal áherslurnar okkar eru sala inn-
anlands til matvöruverslana, hótela 
og veitingarstaða, seljum við vörurnar 
okkar í eftirtöldum verslunum, í Krón-
unni, Fjarðarkaup, Hagkaup, Mela-
búðin, Nóatúni, Kjarval, Kvosin og 
í sælkeraverslunina Pure food Hall í 
flugstöðinni, það er alltaf þó nokkur 
útflutningur hjá okkur sem er að 
aukast á hverju ári, aðalega til Sviss, 
Spánar, Bretlands og Þýskalands segir 
Oddur. „Við höfum verið með trygga 
viðskiptavini innanlands og erlendis 
í fjölda ára sem vilja fá okkar gæða-
vörur. Við bjóðum fyrst og fremst upp 
á gæði og gott bragð, hefur það skilað 
okkur sterkum viðskiptatengslum við 
viðskiptavini, bætir hann við. 

Starfsemin byggð  
á mikilli þekkingu
Reykhúsið Reykhólar var stofnað í 
desember 2009 af Oddi Vilmundar-
syni og Aðalsteini Finsen. Báðir hafa 
langa reynslu af vinnslu sjávarafurða. 
Drög að stofnun reykhússins Reyk-
hóla voru lögð á vormánuðum 2009, 
en stofnendur fyrirtækisins voru sam-
mála um að rými væri fyrir gæðavöru 
á þessu sviði á markaði hérlendis sem 
og erlendis. 

Fengin var ráðgjafi til liðs með Oddi 
og Aðalsteini sem kom sér vel þar sem 
hann hafði mjög mikla þekkingu og 
reynslu af framleiðslu og meðhöndlun 
á laxi. 

KYNNING
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Vel heppnað Þorrablót
Það er búið að vera líflegt í þorrablótunum hér á Suðurnesjum að undan-
förnu. Um síðustu helgi hélt Félag eldri borgara þorrablót á Nesvöllum, 
sem tókst mjög vel. 

Jón berg alltaf léttur.

Þráinn formaður skemmtinefndar.

Ingibjörg flutti skemmtiþátt.

Þessi herramaður birtist óvænt.

feðgarnir Óli Þór og Júlíus fluttu nokkur lög.
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Menntaskólinn á Ásbrú
Keilir vinnur nú að því að 

koma á fót þriggja ára stúd-
entsbraut sem mun, ef allt 

gengur eftir, standa nemendum 
til boða frá og með næsta hausti. 
Brautin, sem ber heitið Mennta-
skólinn á Ásbru (MÁS), mun bjóða 
upp á allar nýjustu aðferðir í námi og 
kennslu, m.a. vendinám (e. Flipped 
Classroom) sem Keilir hefur sérhæft 
sig í síðustu ár. Lögð verður áhersla 
á einstaklingsmiðað nám sem verður 

sniðið að þörfum og áhuga hvers og 
eins. Stuðst verður við nútímalegar 
náms- og kennsluaðferðir þar sem 
sköpun og samvinna gegnir lykil-
hlutverki. Fyrirlestrar verða vistaðir 
á netinu en í skólanum, sem mun 
ekki hefjast fyrr en kl. 9 á morgn-
anna, vinna nemendur að verkefnum 
í opnu rými í stað skólastofa. 

Nemendur geta valið nokkrar leiðir 
sem tengjast atvinnulífinu sterkum 
böndum. Þannig getur nemandi valið 

opna stúdentsbraut með áherslu á 
líftækni, flug, frumkvöðlafræði og 
fleira. Hann mun vinna náið með fyr-
irtækjum og jafnvel stundað nám á 
öðrum brautum Keilis samhliða stúd-
entsnáminu, t.d. í Flugakademíunni. 

Þótt brautin og samsetning hennar 
hafi fengið grænt ljós frá Mennta-
málaráðuneytinu eru enn nokkrir 
endar sem þarf að ganga frá. Um-
sjónarmenn brautarinnar, Hjördís 
Alda Hreiðarsdóttir og Þorsteinn 

Surmeli, eru bjartsýn á að það takist 
á allra næstu vikum. Hægt er að skrá 

sig á póstlista MÁS með því að senda 
póst á mas@keilir.net.

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingar:

Mikilvægt að flokkurinn fari sterkur 
og samhentur inn í kosningaveturinn
Reykjanes leitaði til Oddnýjar 

G. Harðardóttur forystumanns 
Samfylkingarinnar í Suðurkjör-

dæmi og bað hana að svara nokkrum 
spurningum
- Hver verða helstu átakamálin á Al-
þingi í vetur? 

Ég held að það verði nokkur mál sem 
muni bera hæst á vorþinginu. Þetta eru 
bæði mál sem beðið hefur verið eftir 
allt kjörtímabilið eins og húsnæðis-
málin og stjórnarskrárbreytingarnar 
en einnig önnur stór mál sem liggur á 
að þingiðtaki afstöðu til, svo sem um 
sölu á eignarhlutum ríkisins í bönkum, 
uppbyggingu hjúkrunarheimila og ein-
földun á kerfi almannatrygginga. Það 
sem helst gæti komið í veg fyrir góða 
afgreiðslu þessara mála er ágreiningur 
innan stjórnarflokkanna. Samfylkingin 
mun t.d. styðja þau húsnæðismál sem 
leggja til umtalsverða fjölgun lítilla 
og meðalstórra íbúða og á hækkun 
húsnæðisbóta. Ástandið er þannig 
núna að ungt fólk getur í raun hvorki 
keypt né leigt. Stjórnvöld verða að 
koma að lausn þess vanda. Það þarf 
að gera ýmsar tæknilegar breytingar á 
húsnæðisfrumvörpunum eins og þau 
liggja fyrir þinginu núna en sennilega 
munu þau ekki fá framgang þar vegna 
andstöðu Sjálfstæðismanna við þau. 
Sama má segja um eignarhluti ríkisins í 
bönkunum. Þar er bullandi ágreiningur 
á milli stjórnarflokkanna. 

Mikill ágreiningur er á Alþingi um 
brennivín í búðir sem Sjálfstæðismenn 
leggja ofuráherslu á þó nánast enginn 
nema þeir séu að kalla eftir þeirri 
breytingu. Það mál gæti valdið því að 
brýn mál frá öðrum þingmönnum kom-
ist ekki á dagskrá. 

Okkur skortir tiltrú
- Skoðanakannanir sýna að Samfylk-
ingin nýtur ekki mikils trausts meðal 
kjósenda. Hver er skýringin? 

Á síðasta kjörtímabili tókst ríkis-
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttir á við 
fordæmalausan efnahagsvanda sem 
krafðist aðgerða sem ekki voru líklegar 
til vinsælda. Svo virðist sem sumir séu 
búnir að gleyma hve slæm staðan var. 
Viðfangsefnið var að koma í veg fyrir 
gjaldþrot ríkissjóðs og stöðva skulda-
söfnun með hallarekstri. Og það tóks 
á aðeins fjórum árum að loka 216 
milljarða króna fjárlagagati. Það vekur 
aðdáun í nágrannaríkjum en minna 
hér heima. Það var einnig hávær krafa 
í samfélaginu um róttækar breytingar 
og nýtt Ísland. Við fórum af heilum hug 
út í margar lagabreytingar og breytingar 
á stjórnarskrá sem mættu sterkum úr-

töluröddum og ég vil segja hreinum 
skemmarverkum þar sem allt var gert 
til að tefja fyrir brýnum breytingum. Við 
náðum auðvitað ekki að ljúka öllu á einu 
kjörtímabili við þessar slæmu aðstæður. 
Nú er enn verið að tefja það að tillögur 
stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá 
verði að veruleika. Og hverjir eru það 
sem það gera? Það eru núverandi rík-
issjónarflokkar sem eru enn við sama 
heygarðshornið. 

Það er rétt að okkur skortir tiltrú nú 
um stundir en við munum öðlast hana 
að nýju og vinna traust kjósenda. Við 
verðum aftur öflugur jafnaðarmanna-
flokkur með afl til að leiða breytingar 
þannig að niðurstaðan verði eftirsóknar-
vert velferðarsamfélag fyrir alla. 
- Samkvæmt skoðanakönnunum eru 
Píratar með yfir 40% fylgi. Hver er 
þín skýring á þessu ótrúlega góðu gengi 
Pírata? 

Ég kem ekki auga á neina augljósa 
skýringu. Þeir tala vissulega fyrir beinu 
og auknu lýðræði og opinni stjórnsýslu. 
En það gerum við líka. Píratar virðast 
vera ósamstæður hópur með ólíkar 
skoðanir og svo virðist sem margir geti 
fundið sér skjól undir þeirri regnhlíf. 
Þeir eru einnig flokkur án fortíðar 
og hafa ekki þurft að taka sér stöðu í 
erfiðum máum. Þingmönnum þeirra 
leyfist að greiða atkvæði þvers og kruss 
í sumum málum svo dæmi séu tekin 
en ef ágreiningur um afgreiðslu mála 
kemur upp hjá hinum flokkunum þá 
er það stór mál bæði innan flokks og 
utan. Þau fá mikla athygli og njóta meira 
umburðarlyndis en aðrir flokkar gera. 
- Ert þú fylgjandi viðskiptabanni okkar 
á Rússa? 

Ákvörðun um viðskiptabann er ekki 
tekin í tómarúmi heldur varðar hún 
utanríkisstefnu landsins. Saga Evrópu 
ætti að kenna okkur eitt og annað um 
það hvernig ekki á að leysa úr ágrein-
ingi ríkja. Við munum þá sögu sem 
betur fer og höfum undirritað sáttmála 
og samstarf við önnur lönd til að koma 
í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Þess 
vegna erum við í Nató og þess vegna 
gengumst við undir Helsinki sátt-
málann 1976, sem segir að óheimilt 
sé að breyta landamærum fullvalda 
ríkis nema með fullu samkomulagi 
beggja ríkja. Rússar komust upp með 
að innlima einhliða hluta af Georgíu 
án þess að það yrði stöðvað og nú var 
röðin komin að Úkraínu. Rök Rússa 
eru þau sömu og Hitlers þegar hann 
tók Súdetaland af Tékkum. Hvað gæti 
komið næst? Og í hvaða stöðu yrðum 
við á alþjóðavettvangi sem smáríki ef 
stórveldi ásældist okkar svæði? Við 

verðum að horfa á stóra samhengið í 
þessu máli og standa vörð um fullveldi 
ríkja. Viðskiptabannið við Rússa snýst 
um svo mikið annað en peninga og 
viðskipti með fisk. Þar með er ég ekki 
að segja að stjórnvöld í Úkraínu séu til 
fyrirmyndar, en það er bara annað mál. 

Hversu stórt á  
bankakerfið að vera
- Er eðlilegt að ríkisbanki eins og 
Landsbankinn geti verið alfarið sjálf-
stæður í öllum sínum aðgerðum? Þarf 
ekki Alþingi að hafa stjórnina á bank-
anum? 

Það getur varla verið þannig að al-
þingismenn eða ráðherrar stýri bönkum 
frá degi til dags. Við þurfum skýra 
eigendastefnu, skýrari en sú sem er 
í gildi af hálfu ríkisins og á hluthafa-
fundum geta eigendur haft áhrif á stefnu 
bankans. Við þurfum eigendastefnu sem 
leyfir ekki að eignir bankans séu seldar 
til einhvers valins hóps í lokuðu sölu-
ferli. Það er ekkert annað en spillingar-
gildra og elur á tortryggni. Borgunar 
málið er skýrt dæmi um það hvernig 
hlutirnir eiga ekki að vera. 

Staðan sem nú er komin upp þegar 
ríkið á sjálft stærsta hluta bankakerf-
isins gefur okkur gullið tækifæri til að 
ákveða hvernig bankakerfi við viljum 
hafa. Ég vil að við svörum lykilspurn-
ingum í þessari stöðu svo sem: Hvaða 
krafa verður gerð um eigið fé til íslenskra 
banka? Viljum við dreift eignarhald? 
Viljum við frekari aðskilnað viðskipta-
bankastarfsemi og fjárfestingarbanka-
starfsemi? Er mögulegt að aðskilja þá 
starfsemi í okkar litla landi? Viljum við 
svokallaða samfélagsbanka og hvernig 
eru þeir öðruvísi en hinir? Og síðast en 
ekki síst - hversu stórt á bankakerfið 
að vera? Við ættum að gefa okkur tíma 
til að ákveða hvernig við viljum sjá 
bankakerfið okkar til framtíðar og draga 
lærdóm af fyrri sölu og einkavæðingu 
áður en við rjúkum til við að selja banka. 
Sporin hræða. Okkur liggur ekkert á. 
- Ert þú sammála Kára Stefánssyni að 
auka þurfi framlag til heilbrigðismála 
um 50 milljarða? Er það framkvæman-
legt öðruvísi en skera verulega niður í 
mennta-og félagsmálum? 

Já ég er sammála Kára að setja markið 
hátt þegar að kemur að heilbrigðis-
málunum og hef barist fyrir því að við 
setjum aukna fjármuni til heilbrigð-
iskerfisins. Okkur í Samfylkingunni er 
það mikið í mun að gefið sé til baka 
í heilbrigðiskerfið eftir endurreisnina. 
Heilbrigðiskerfið fór laskað inn í hrunið 
og nokkuð augljóst að þegar hagur rík-
isins batnaði þyrfi að bæta þessa megin-

stoð velferðarkerfisins. Sanngjarnara 
tekjuskattskerfi og tekjur af auðlindum 
okkar myndu duga til þeirrar upp-
byggingar. Hægristjórnin hefur gert 
miklar á breytingar skattheimtu sem 
gagnast fyrst og fremst þeim sem best 
standa. Það hefði átt að nota þá fjármuni 
í velferðarkerfið frekar en að rétta millj-
arðana til ríka fólksins. 

Munurinn er sláandi
- Staða margra eldri borgara er mjög 
erfið. Núverandi ríkisstjórn heldur því 
fram að aldrei hafi verið eins vel gert 
fyrir þennan hóp heldur en núna. Ert 
þú sammála? 

Nei ég er aldeilis ekki sammála 
því. Mesta breytingin til batnaðar á 
þessari öld var með tillögu Jóhönnu 
Sigurðardóttur þegar að hún sem fé-
lagsmálaráðherra lagði til hækkun upp 
á 9,6% og til viðbótar 19,9% hækkun 
á sérstakri framfærsluuppbót sem tók 
gildi 1. janúar 2009. Sú hækkun stóð 
í gegnum kreppuna með þeim sem 
minnst höfðu handa á milli og fengu 
bara greiðslur frá Tryggingastofnun 
en áttu ekki möguleika á öðrum 
tekjum. Á árinu 2016 munu greiðslur 
frá Tryggingastofnun hækka minna 
en lægstu laun og það gerðu þær líka 
í fyrra. Hér að neðan er tafla sem sýnir 
muninn á lægstu launum og greiðslum 
frá Tryggingastofnun til þeirra sem hafa 
engar aðrar tekjur á árunum 2015 og 
2016. Við skulum ekki gleyma því að fáir 
eru á lægstu launatöxtunum og vinna sig 
hratt upp í betri kjör. Það geta aldraðir 
og öryrkjar hins vegar ekki. 

Munurinn er sláandi eða tæp hálf 
milljón uppsafnað hjá öldruðum og 
öryrkjum sem búa einir en tæplega 
1,3 milljónir hjá sambýlingum. Það er 
þjóðarskömm að halda þessum hópum 
fátækustum allra á landinu og fátækt 
fólk munar um þessar fjárhæðir. Þetta 
gerir hægristjórnin á meðan að gjalda- 
og skattalækkanir renna til þeirra sem 
búa við allsnægtir. 
- Athygli vekur að ekki er gert ráð fyrir 
neinum nýjum hjúkrunarrýmum á 
Suðurnesjum næstu árin þrátt fyrir 
mikla þörf. Nú eruð Þið sjö þing-
mennirnir hér frá Suðurnesjum. Eru 
þið nógu dugleg að vinna saman að 
mynda þrýstihóp? 

Það er rétt að það blasir við alvar-
leg staða í málefnum aldraðra á 
Suðurnesjum. Þingmenn svæðisins 
leggjast ekki nógu fast á árarnar saman. 
Allra best væri að sveitarstjórnarmenn 
og allir þingmenn svæðisins sameinuð-
ust um að koma þessum málum í lag. 
Hér eru lengstu biðlistar á landinu eftir 

hjúkrunarrýmum. Öldruðum fjölgar 
sem betur fer hratt en við því þarf að 
bregðast. Vinstri stjórnin gerði áætlun 
og vann eftir henni í miðri kreppunni, 
eins og Suðurnesjamenn hljóta að muna 
og við í Samfylkingunni höfum kallað 
eftir stefnumótun hægri stjórnarinnar 
í þessum málum og höldum því áfram. 
Það verður að gera raunhæfar áætlanir 
um málefni aldraðra þar sem fjármunir 
fylgja tímasettum aðgerðum. 
- Framundan eru forsetakosningar. 
Hvernig forseta viltu sjá í embættinu, 
pólitískan eins og núverandi eða for-
seta sem er sameiningartákn sem 
blandar sér ekki í pólitísku átökin? 

Mér finnst að forsetinn eigi að vera 
sameiningartákn og boðberi menningar 
og friðar. En fyrst og fremst vil ég sjá 
breytingar á stjórnarskrá sem færa máls-
skotsréttinn til þjóðarinnar sjálfrar, en 
ekki á eina hönd nánast konunglegs yf-
irvalds eins og nú er. Mér þætti það góð 
ásýnd fyrir lýðveldið Ísland ef kona og 
móðir ungra barna yrði forsetinn okkar. 
Kona sem sameinaði og sætti þjóðina. 
Ég er ekki með neina ákveðna konu í 
huga. Þetta er bara draumur minn um 
ásýnd Bessastaða og ímynd fyrir nýja 
Ísland. 

Ekki íhugað neitt slíkt
- Það heyrist að nauðsynlegt sé fyrir 
Samfylkinguna að skipta um forystu. 
Ert þú að hugleiða að bjóða þig fram til 
formennsku í Samfylkingunni? 

Ég viðurkenni að ýmsir hafa haft 
samband við mig og beðið mig um að 
bjóða mig fram til formanns Samfylk-
ingarinnar. En ég segi nú bara eins og 
maðurinn: „þeir eru þó mun fleiri sem 
hafa ekki haft samband.“ En grínlaust þá 
hef ég ekki verið að íhuga neitt slíkt. Mér 
finnst krafan um flýtingu landsfundar 
eðlileg viðbrögð við stöðu flokksins og 
þegar fjölmiðlar leita eftir álíti Samfylk-
ingarfólks þá væri best að það varðaði 
stefnu og áherslur jafnaðarmanna við 
landsstjórnina en ekki bara forystu-
kreppu. Það er mikilvægt að flokkurinn 
fari sterkur og samhentur inn í kosn-
ingaveturinn með vel útfærða stefnu 
jafnaðarmanna og nái þannig eyrum 
almenningins sem skýrasti valkosturinn 
fyrir íslenska jafnaðarmenn. Þeir eru 
miklu fleiri en 9% kjósenda og Sam-
fylkingin verður að svara þeirra kalli.



LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélinaÍ þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.

ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.
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KOKKUR ÁRSINS 2016
Keppnin Kokkur ársins fer fram í 

Hörpu í febrúar. Undankeppni 10 
þáttakenda haldin 8. febrúar í Kola-
brautinni og úrslitakeppni 5 hlutskörp-
ustu keppenda sem komast áfram úr 
undankeppni 13. febrúar í Flóa. Klúbbur 
matreiðslumeistara rekur keppnina 
Kokkur Ársins og Kokkalandsliðið og 
eru allir keppendur fagmenntaðir mat-
reiðslumenn. 

Hvar og hvenær fer  
Kokkur ársins fram.
5 manna úrslitakeppni Kokkur ársins 
2016. 13. febrúar 2016

Bestu 5 kokkarnir í undanúrslitum 
verða valdir til að keppa til úrslita um tit-
ilinn Kokkur ársins 2016. Úrslitakeppnin 
fer fram 13.febrúar í Flóa í Hörpu milli 
kl 15:00-23:00. Keppendur elda 3 rétta 
matseðil sem samanstendur af forrétti, 
aðalrétti og eftirrétti úr óvissukörfu 
„mystery basket“. Keppendur verða upp-
lýstir degi fyrir keppni hvaða hráefni er 
í boði. Kokkur ársins 2016 (Chef of the 
Year) er besti kokkur Íslands árið 2016 
og verður krýndur titlinum af Iðnaðar-
-og viðskiptaráðherra Ragnheiði Elínu 
Árnadóttur. Sigurvegarinn keppir fyrir 
Íslands hönd í keppninni „Nordic Chef 
Of The Year“ sem fram fer 8. mars 2016 
í Herning Danmörku.

Kokkalandsliðskvöldverður 13. 
febrúar í Flóa Hörpu.

Samhliða úrslitakeppninni laugar-
dagskvöldið 13. febrúar verður 
glæsilegur fjórréttaður Kokkalands-
liðskvöldverður og vegleg dagskrá í 
Flóa í Hörpu.  Miðar á viðburðinn 
verða seldir í gegnum netfangið chef@
chef.is 

Dagsetningar:
• 8. febrúar 10 manna undankeppni 

í Kolabrautinni Hörpu.
• 12. febrúar óvissukarfa “Mystery Ba-

sket” afhent, verkefni úrslitakeppni 
afhjúpað.

• 13. febrúar 5 manna úrslitakeppni. 
óvissukarfa “Mystery Basket” í 
Flóa Hörpu og Kokkalandsliðs 
kvöldverður.

Markmið Kokkur  
ársins keppninar:
– Ná til almennings á Íslandi og veiti 

innblástur fyrir matarmenningu
– Verði leiðandi í að efla fagmennsku 

og áhuga á matargerð 
– Auki áhuga ungs fólks á matargerð 

og matreiðslufaginu
Kokkur ársins er haldin í samvinnu 

við IKEA og Stöð 2. 

Samfélagsbanki
Fundur um samfélagsbanka 
laugardaginn 13. febrúar kl 14: 00. 

Stjórnmálasamtökin Dögun 
munu halda fund um samfé-
lagsbanka í Norræna Húsinu kl. 

14: 00 þann 13/2. Við höfum boðið 
til landsins tveimur erlendum fyrir-
lesurum. 

Ellen Brown er lögfræðingur og rit-
höfundur frá Bandaríkjunum. Hún 
hefur skrifað bók um samfélagsbanka, 
sögu þeirra og hvernig þeir starfa í 
mismunandi löndum. Heimasíða 
hennar er http: //www. ellenbrown.
com Hún hefur líka stofnað samtök 
í BNA til að vinna að því að samfé-
lagsbankar verði stofnaðir sem víð-
ast í BNA, http: //www. publicbank-
inginstitute. org Eftir að hún hefur 
verið hjá okkur á Íslandi mun hún 
fara til Englands á ráðstefnu um sam-
félagsbanka. Auk þess mun hún hitta 
fulltrúa Verkamannaflokksins m.a. 
Jeremy Corbyn. Verkamannaflokk-
urinn hefur verið í sambandi við hana 
um hugmyndir um peningakerfið og 
samfélagsbanka. Einnig fer hún í við-
tal hjá Max Keiser auk fleiri. 

Reyndar er auðvelt fyrir þau í 
BNA að vinna að þessu markmiði 
því einn frægasti samfélagsbanki er 
í fylkinu North-Dakota, https: //bnd. 
nd. gov Hann var stofnaður 1919 og 
er eign fylkisins. Hagnaður bankans 
fer í fylkiskassann. Hann er til staðar 
þegar illa árar og hefur í gegnum árin 
skapað þann stöðuleika sem önnur 
fjármálafyrirtæki fylkisins njóta. Í 
bankakreppunni 2008 varð hann ekki 
fyrir búsifjum því bankanum er ein-
faldlega bannað að fjárfesta í vitleysu 
spilavítisins sem gekk yfir árin fyrir 
hrun. Og er að byrja aftur. 

Hinn fyrirlesarinn kemur frá Þýska-

landi og heitir Wolfram Morales. 
Hann er framkvæmdastjóri reglhlíf-
arsamtaka Sparkasse í Þýskalandi, 
Ostdeutscher Sparkassenverband ; 
https: //www. osv-online. de/home. 
html Bankakerfi Þýskalands skipt-
ist í þrennt, einkabankar sem mest 
eru í fréttum, sparisjóðsform og svo 
samfélagsbankar. Af samfélagsbönk-
unum er Sparkassen-Finanzgruppe 
sá stærsti. OECD metur það svo að 
þýskir samfélagsbankar séu um 40% af 
bankakerfinu í Þýskalandi, þegar talið 
er í fjármagnseignum. Auk þess eiga 
samfélagsbankar í Þýskalandi sér mjög 
langa sögu og eru því hefðbundið 
bankaform þar. Eigendur Sparkassen 
eru borgir, bæir eða sveitafélög og þeir 
starfa án hagnaðarkröfu. Samkvæmt 
sumum á Íslandi eru samfélagsbankar 
eitthvað sem er óhugsandi. Wolfram 
mun útskýra fyrir okkur hvernig það 
er hægt að reka samfélagsbanka. 

Við teljum að þessir tveir einstak-
lingar hafi mikið til málanna að leggja 
í umræðunni um samfélagsbanka en 
sú umræða hefur verið á villigötum á 
Íslandi. Við teljum því mikilvægt að 
rödd þeirra fái að heyrast í íslenskum 
fjölmiðlum. 

Tíu fyrirtæki valin í 
Startup Tourism 2016
Tíu teymi voru valin úr hópi 

74 viðskiptahugmynda til að 
taka þátt í viðskiptahraðlinum 

Startup Tourism sem hefst í byrjun 
febrúar. Startup Tourism hraðallinn 
er haldinn á vegum Icelandic Startups 
sem hét áður Klak Innovit. Isavia er 
einn af bakhjörlum hraðalsins og 
hefur tekið virkan þátt í vinnusmiðjum 
Startup Tourism sem haldnar hafa 
verið um land allt. 

Markmiðið með hraðlinum er að 
efla frumkvöðlastarf innan ferðaþjón-
ustunnar á Íslandi og stuðla að faglegri 
undirstöðu hjá nýjum fyrirtækjum. 
Einnig er sérstök áhersla á að huga 
að aukinni dreifingu ferðamanna um 
landið. 

Næstu tíu vikurnar munu teymin 
tíu sækja námskeið og fá fræðslu og 
þjálfun í stofnun fyrirtækja og rekstri. 
Að námskeiðunum koma sérfræðingar 
og lykilaðilar í ferðaþjónustunni og 
hjálpa sprotafyrirtækjunum að fóta 
sig og átta sig á tækifærum og rekstr-
argrundvelli hugmynda sinna. 

Sprotafyrirtækin sem valin 
voru til þátttöku eru: 
Adventurehorse Extreme sem ætlar 
að skipuleggja krefjandi kappreið um 
landið fyrir reynda knapa. 

Arctic Trip vill standa fyrir nýstárlegri 
ferðaþjónustu á og í kringum Grímsey. 

Bergrisi er að hanna hugbúnaðar- og 
tæknilausn fyrir þjónustusala svo gera 
meigi bæði sölu- og afgreiðsluferlið 
sjálfvirkara. 

Book Iceland er fyrirtæki utan um 
bókunarkerfi fyrir gistiheimili og 
smærri hótel. 

Happyworld ætlar að nýta rokið til að 
bjóða upp á svifíþróttaferðir. 

Health and Wellness býður upp á 
heilsutengda ferðaþjónustu um Vest-
urland þar sem hlúð er að líkama og sál. 

Jaðarmiðlun ætlar að kynna álfa og 
huldufólk á tímamótasýningu sem 
byggð er á íslenskum sagnaarfi. 

Náttúrukúlur bjóða ferðamönnum 
upp á gistingu í glærum kúlum þar 
sem hægt er að upplifa náttúruna og 
skoða stjörnur og norðurljós.



Situr þú uppi með húsfélagið?

Eignaumsjón sér um innheimtu og bókhald 
húsfélagsins, sækir um endurgreiðslu virðisaukaskatts 
og veitir ráðgjöf þegar vafa- og deilumál koma upp 
í húsfélögum. Oft getur skipt sköpum að hafa hlut-
lausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það 
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.

Við sjáum um húsfélagið þitt.

www.eignaumsjon.is

»



Árgerð 2015, 
ekinn 34 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.790.000. 
Rnr.211835.

bentu á þann sem að þér þykir bestur...

Árgerð 2015, 
ekinn 35 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.090.000. 
Rnr.200346.

Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, 
bensín, 6 gírar. 

Verð 1.890.000. 
Rnr.211573.

Árgerð 2015, 
ekinn 32 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. 

Verð 5.250.000. 
Rnr.200162.

Árgerð 2014, 
ekinn 28 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. 

Verð 6.790.000. 
Rnr.200365.

Árgerð 2005, 
ekinn 160 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 650.000. 
Rnr.211786.

„Er Hyundai ekki málið“
GE bílar ehf. - Sími: 420 0400

Opið 10-18 alla virka daga

HYUNDAI I10 comfort

HYUNDAI I30 classic ii

HYUNDAI Ix35 comfort

HYUNDAI Santa fe style

HYUNDAI Getz gls

HYUNDAI I10 comfort
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Molabrot frá Magnúsi
Að venju skrifar Magnús Stef-

ánsson, bæjarstjóri Garðs, 
molafréttir á heimasíðu sveitarfé-
lagsins. Hér koma nokkur molabrot 
úr nýlegum pistli. 

Vel heppnað Þorrablót
Vel yfir 600 manns mættu á blótið, 
þar sem voru frábær skemmtiatriði, 
dansleikur og ljúffengur þorramatur. 
Þorrablótið tókst vel í alla staði og 
var mikil ánægja með það meðal 
blótsgesta. Knattspyrnufélagið 
Víðir og Björgunarsveitin Ægir sáu 
um undirbúning og framkvæmd 
þorrablótsins, sem tókst vel og var 
til fyrirmyndar. 

Kvikmynd um  
Ferska vinda
Guðmundur Magnússon kvikmynda-
gerðarmaður í Garði vann að upp-
tökum í heimildamynd um listahá-
tíðina Ferska vinda. Myndin verður 
aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins 
þegar hún verður fullbúin. 

Heimsókn vest-norrænna 
þingmanna. 
Nýlega komu góðir gestir í heimsókn 
í Garðinn. Þar var á ferð hópur þing-
manna sem sitja í VestNorræna ráð-
inu (Vest Norden), en þingmenn frá 
Grænlandi, Færeyjum og Íslandi skipa 
Vest Norræna ráðið og þeir funda í 

þessum löndum til skiptis. Að þessu 
sinni fundar ráðið á Íslandi, nánar 
tiltekið í Grindavík og notuðu þing-
menn lausan tíma til þess að ferðast 
um Suðurnesin. Oddný Harðardóttir 
alþingismaður og fyrrverandi bæjar-
stjóri í Garði á sæti í ráðinu fyrir hönd 
Alþingis, að sjálfsögðu bauð hún upp 
á ferð í sinn heimabæ í Garð

Hæfileikakeppni  
SAMSUÐ. 
Í lok janúar fór fram hæfileikakeppni 
SAMSUÐ í Stapa í Reykjanesbæ. 
SAMSUÐ stendur fyrir Samtök fé-
lagsmiðstöðva á Suðurnesjum. Í 
hæfileikakeppninni voru dansatriði, 
trommaradúet spilaði, leikið var á 
píanó, fimleikaatriði komu fram og 
nokkrir söngvarar tóku lagið.

Spennandi Menningarvika 
framundan í Grindavík
Menningarvika Grindavíkur 

verður haldin 12. -20. 
mars n.k. Undirbúningur 

er kominn á fullt, m.a. er búið að velja 
Bæjarlistamann Grindavíkur, undirbúa 
fjölmörg námskeið í febrúar, mars og 
apríl og bóka ýmsa viðburði í Menn-
ingarvikunni sjálfri. 

Á meðal tónleika sem búið er að 
bóka er hópur tónlistarfólks í Grinda-
vík undir stjórn Sólnýjar Pálsdóttur. 
Eyjahópurinn Blítt og létt kemur og 
leikur öll Eyjalögin í þjóðhátíðarstíl, 
tónleikar verða til heiðurs Sigvalda 
Kaldalóns, Norræna félagið verður 
með danskt menningarkvöld þar sem 
leik- og söngkonan Charlotte Böving 
verður gestur, bókasafnið verður með 
Grindavíkurkvöld þar Vísiskórinn mun 
m.a. troða upp og þá verða Sigga Bein-
teins, Guðrún Gunnars og Jógvan Han-
sen með tónleika undir yfirskriftinni 
Við eigum samleið. Þá verður vegleg 
setningarhátíð í Grindavíkurkirkju þar 
sem barnakór Grindavíkur frá 1978 
mun m.a. koma fram ásamt núverandi 
barnakór og nemendum tónlistarskól-
ans. Jafnframt er kaffihúsið Bryggjan 
að undirbúa veglega dagskrá. 

Þá verða nokkrar málverka-sýningar 
en meðal annars verður safnsýning 
úr listasafni Grindavíkurbæjar. Þá 
verða fjölmörg námskeið, fyrirlestrar, 
myndasýningar í Miðgarði og fyrir-
lestrar t.d. um Strandminjar í hættu 
í Grindavík. Þá munu leikskólarnir, 
grunnskólinn og fjölmargir aðrir að-
ilar verða með ýmsa viðburði í Menn-
ingarvikunni. 

Í tengslum við undirbúning Menn-
ingarvikunnar í ár munu ýmsir aðilar 
standa fyrir námskeiðum í febrúar, 
mars og apríl. Í bæklingi (sjá einnig á 
heimasíðu bæjarins) um námskeiðin 
er að finna fjölbreytt framboð af nám-
skeiðum fyrir alla aldurshópa, m.a. í 
handverki, sköpun, listum og mat, sem 
við hvetjum ykkur til þess að kynna 
ykkur vel og endilega að nýta tæki-
færið og skrá ykkur og taka þátt. Menn-
ingarvikan niðurgreiðir námskeiðin 
og því eru þau á hagstæðu verði. Bent 
er á möguleika á styrkjum frá stéttar-
félögum. 

Rétt er að minna á Handverkshátíð 
í Gjánni sem verður í Menningarvik-
unni, sunnudaginn 13. mars en þar 
verður að finna rjómann af grindvísku 
handverki, í sem víðasta skilningi þess 
orðs. 

Þeir sem vilja bóka viðburði í dag-
skráinni geta sent línu á thorsteinng@
grindavik.is. Skilafrestur er til 20. 
febrúar. 

Helga Kristjánsdóttir  
Bæjarlistamaður  
Grindavíkur 2016 
Helga Kristjánsdóttir listmálari hefur 
verið útnefnd Bæjarlistamaður Grinda-
víkur 2016 af frístunda- og menn-
ingarnefnd. Verðlaunin verða afhent 
í Menningarviku Grindavíkur sem 
verður dagana 12. -20. mars n.k. 

Helga steig sín fyrstu spor í mynd-
listinni 1995 í Myndlistaskóla Reykja-
víkur og síðar í Myndlistaskólanum 
í Kópavogi. Þá tók hún þátt í Master 

Class hjá Bjarna Sigurbjörnssyni. Árið 
2002 flutti hún til Barcelona og lærði 
þar málaralistina í Escola Masssana 
centre d’Art Disseney. Hún tók einnig 
þátt í vinnustofum með Cynthia 
Packard í Boston 2008 og með Serhiy 
Savchenko í Úkraníu 2010. 

Árið 2015 fór Helga til Slóveníu til að 
læra grafík hjá Eduard Belsky og Vasil 
Savchenko. Í framhaldi af því var henni 
boðið að taka þátt í myndlistarviku 
og samsýningu með listamönnum 
frá 10 þjóðum og var haldin í júní í 
fyrra. Í dag rekur Helga Art Gallery 
101 á Laugarvegi 44 með 13 konum . 
Vinnustofa Helgu er að Vörðusundi 1 
í heimabænum Grindavík. 

Helga hreyfst snemma af abstrakt 
málaralist og hefur einbeitt sér að 
kröftugum og litríkum verkum, inn-
blásin af krafti íslenskrar náttúru og 
landslags. Hún hefur aðallega unnið 
með olíu á striga en einnig með önnur 
form. Hún hefur bæði haldið fjöl-
margar einkasýningar og tekið þátt í 
samsýningum, m.a. í Menningarviku 
Grindavíkur. 



Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup 

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel (opnanleg með geymslu), kollar, 
heilsukoddar, rúmgaflar og margt fleira.

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

VIÐ ERUM Í
HLÍÐASMÁRA 1

LAGERHREINSUN
 70% AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

VERSLUNIN FLYTUR – ALLT Á AÐ SELJAST

ÖLL SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM 

Á NÝJUM STAÐ.  

 70%



Framtak-Blossi 
er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta
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Hreyfing eldra fólks
Þessi athyglisverða grein birtist nýlega  
í Dagskránni, sem er fréttablað á Suðurlandi

„Eldra fólk er fjölbreyttur hópur 
og aldur og færni misjöfn. Sam-
kvæmt ráðleggingum Landlæknis 

er fullorðnu fólki ráðlagt að hreyfa sig að 
meðaltali 30 mínútur á dag, óháð aldri, 
færni og heilsu, sem má skipta niður í 
til dæmis 2–3 skipti á dag. 

Hreyfingin getur verið skipulögð svo 
sem göngutúr en einnig sem hluti af 
daglegum athöfnum eins og að ganga 
stiga eða erfið heimilisstörf. Hægt er 
að vera einn eða í hóp með öðrum. 
Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing eins 
og ganga og enn frekar ganga á ójöfnu 
undirlagi, dans, vatnsleikfimi og leik-
fimisæfingar eru sérlega góðar fyrir 
eldra fólk til að bæta færni, hreyfigetu 
og jafnvægi. Einnig er ráðlagt að bæta 
styrktarþjálfun og jafnvægisæfingum 
við aðra hreyfingu. Meðal annars til að 
styrkja vöðva, liðleika og auka gönguör-
yggi. Almennt er fólk duglegra að mæta 
í æfingar sem hluti af hóp og með leið-
beinanda og bætist þá einnig við ávinn-
ingur af því að vera í félagsskap annara. 

Rannsóknir hafa sýnt að regluleg 
hreyfing hægir á áhrifum öldrunar og 
hjálpar fólki til að viðhalda getu til að 

vera sjálfbjarga í daglegu lífi. Hreyfi-
geta eykst, beinþéttni og vöðvastyrkur 
aukast, það hægir á heilarýrnun, andleg 
líðan verður betri og byltum og föllum 
fækkar sem minnka líkur á beinbrotum. 

Stór hópur eldra fólks hreyfir sig 
reglulega en ekki nógu margir. Ástæð-
urnar eru margvíslegar, sumir hafa 
aldrei stundað reglulega hreyfingu og 
aðrir hafa dregið úr hreyfingu vegna 
sjúkdóma, verkja eða eru veikburða og 
finnst einfaldlega erfitt að koma sér af 
stað og þekkja ekki hvað er í boði. 

Aldrei of seint að byrja
Fyrir þá sem eiga erfitt með hreyfingu 
getur verið gott að ræða við lækni og /
eða byrja undir handleiðslu sjúkraþjálf-
ara eða íþróttaþjálfara. Tíu mínútna 
ganga er betri en ekkert og það er oft 
betra að fara rólega af stað. 

Flestir hreyfa sig meira á sumrin en 
veturna en víða er aðstaða í sveitarfé-
lögunum þar sem fólk getur hreyft sig 
inni á veturna. Hægt er að fá upplýsingar 
um slíka möguleika hjá heilsugæslunni, 
félagsþjónustunni og félagi eldri borgara 
á hverjum stað. 

Framboð á hreyfingu er breytilegt yfir 
árið, t.d. skipuleggja félög eldri borgara 
margskonar hreyfingu, útvarpsleikfimi 
Rásar 1 er virka daga kl. 9:45–10: 00, lík-
amsræktarstöðvar eru með gott framboð 
og sundlaugar á mörgum stöðum bjóða 
eldri borgurum frítt í sund. 

Sjúkraþjálfarar eru með einstaklings-
hæfða þjálfun og eru á sumum stöðum 
með hópaþjálfun fyrir fólk sem þurfa 
vegna sjúkdóma eða annara ásæðna leið-
sögn sjúkraþjálfara í lengri eða skemmri 
tíma. 

Á mörgum stöðum bjóða sveitarfélög 
upp á akstur fyrir eldri borgara til að fara 
í sjúkraþjálfun. 

Starfsfólk heimahjúkrunar er tilbúið 
að leiðbeina skjólstæðingum varðandi 
æfingar sem hægt er að gera heima eða 
benda á aðra kosti.“

F.h. Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Guðný Bogadóttir, hjúkrunarstjóri 

heilsugæslunnar í Vestmannaeyjum

Þorbergur 
Friðriksson
Þorbergur Friðriksson fæddist á 

Látrum í Aðalvík 18. október 
1923. Hann lést 2011. 

Þetta voru uppgangstímar og eftir 
starfa á málaraverstæði verkafyrir-
tækisins „Hamilton“, á Keflavíkur-
flugvelli í nokkur ár sem verkstjóri 
tóku íslensk stjórnvöld ákvörðun 
um að Íslendingar tækju við starf-
semi Hamilton á flugvellinum og var 
hann þá einn af forgöngumönnum 
um stofnun Keflavíkurverktaka og 
framkvæmdastjóri Málaraverktaka 
Keflavíkur. Í því starfi starfi var hann 
upp undir fjörutíu ár og lét af störfum 
rúmlega sjötugur að aldri. Í minn-
ingargreinum má m.a. lesa: 

“Hans vestfirska arfleifð er óhögguð 
verðmæti sem lifa munu ofar svipti-
vindum nútímans og í honum lifði 
sú verðmæta gjöf að hafa gaman af 
tilverunni þrátt fyrir amstur daga. 
Skemmtilegur á alla lund og smitaði 
út frá sér svo maður hlaut að dást að 
þeim eiginleika. Hann minntist oft á 
æskuslóðir sínar og unglingsár í Að-
alvík og þegar hann var spurðu nánar 

um þau tímaskeið ævinnar leiftraði 
frásagnargleðin og hann var aftur 
kominn heim í Ystabæ á Látrum”

“Þorbergur fluttist til Keflavíkur 
um það leyti sem byggð lagðist af í 
Aðalvík og stundaði sjómennsku og 
almenna vinnu en hóf síðan mál-
aranám hjá Jóni Páli Friðmunds-
syni málarameistara, sem síðar varð 
tengdafaðir hans, og lauk sveinsprófi 
árið 1947. Þorbergur vann við mál-
arastörf hjá Jóni Páli en hóf síðan 
sjálfstæðan rekstur þar til hann varð 
framkvæmdastjóri Málaraverktaka 
Keflavíkur við stofnun fyrirtækisins 
árið 1957 og átti hann mestan þátt í 
stofnun félagsins”.

Merkir Suðurnesjamenn

Grindavík: 

Heimilisfræði 
er skemmtileg
Heimilisfræði er ótrúlega skemmti-
legt fag og börnunum finnst gott að 
borða það sem þau útbúa. Fjórði 
bekkur fékk að gera ávaxtasalat með 
jarðaberjaídýfu í síðasta tíma og 
voru ekkert smá ánægð með það. 
Þau vildu endilega deila uppskrift-
inni til ykkar hinna. 

Ávaxtasalat  
með jarðaberjaídýfu

Ananasbitar
Banani eða bananar
Appelsína
Epli
Sveskjur

Vínber
Döðlur
Hreint jógúrt
Jarðaber
Allir ávextir skolaðir, hreinsaðir og 

afhýðaðir þegar við á. 
Brytja ávexti niður að vild. Geyma 

jarðaberin. 
Raðið skemmtilega á stóran disk eða 

setjið bara í flotta skál, skilja pláss eftir 
í miðjunni fyrir ídýfuna. 

Merjið jarðaberin og blandið saman 
við jógúrtið. 

Setjið svo skálina í miðjuna og fáið 
ykkur.

Gjörið svo vel.
 (Heimasíða Grindavíkur)
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SÍMI 4200400

Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú 
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi 
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu 
gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai Santa Fe með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Santa Fe – Verð frá 7.090.000 kr.

Dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.  
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Change is good

Nýr Hyundai Santa Fe
Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
7

3
5

0
4

GE bílar - Umboðsaðili BL
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400 WWW.GEBILAR.IS

SÍMI 4200400

Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú 
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi 
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu 
gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai Santa Fe með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Santa Fe – Verð frá 7.090.000 kr.

Dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.  
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Change is good

Nýr Hyundai Santa Fe
Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
7

3
5

0
4


