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DRÖGUM ÚT 51.000 VINNINGA Á ÁRINU! AÐ VERÐMÆTI 30 MILLJÓNIR HVER!

Álfurinn 2016
   - fyrir unga fólkið

12. maí 2016
9. tölublað 5. árgangur

Samningar ekki í sjónmáli 
Sameining framundan? 
Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og fulltrúi 

Framsóknaflokksins hafa samþykkt að tilkynna Eft-
irlitsnefnd sveitarfélaga að samningar við kröfuhafa 

séu ekki í sjónmáli. Sjálfstæðismenn segja að ekki sé tímabært að 

fullyrða að samningar náist ekki. Er sameining sveitarfélaganna 
framundan? 

Sjá viðhorf bæjarfulltrúa  
í opnu blaðsins. 

Fjölmenni á 
Karnivali
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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? 

Kaupmáttur launa hefur aukist mikið síðustu misserin.Verðbólgan er 
aðeins 1,6% um þessar mundir.Skattar hafa lækkað. Skuldir ríkisins 
hafa verið greiddar hratt niður.Atvinnuleysi er lítið. Bjartsýni ríkir í 

landinu og framkvæmdir eru miklar.

Ríkisstjórnin hefur kynnt fjármálastefnu sína til næstu fimm ára. Það er 
verulega bjart framundan ef stefna núverandi ríkisstjórnar verður áfram eftir 
kosningarnar í haust.

Það liggur nú fyrir að verulega er hægt að auka fjármagn til heilbrigðisþjón-
ustunnar. Á næstu fimm árum mun það aukast um 30 milljarða og sé gert ráð 
fyrir launabreytingum og verðlagsþróun er talan 60 milljarðar. Nýr Landsspítali 
verður byggður án þess að til lántöku komi.

Með réttri stjórnarstefnu stefnir í að ríkissjóður geti verið skuldlaus eftir 
nokkur ár.

Almannatryggingakerfið verður sett í forgang. Það er mjög nauðsynlegt að 
hagur verst setta hópsins hjá eldri borgurum verður bættur mjög og að því er 
stefnt samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar.Sama gildir um öryrkja.

Það er boðað að aukið fjármagn verði sett í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það 
er nauðsynlegt að finna leiðir til að ungt fólk eigi auðveldara með að kaupa sér 
íbúð jafnframt því að boðið sé upp á leiguíbúðir og húsnæðissamvinnufélög.

Í næstu kosningum er valið mjög einfalt. Vilja kjósendur áfram stöð-
ugleika,skattalækkanir,bættan hag heimila og fyrirtækja eða vilja kjósendur 
skattahækkanir, styrkjakerfi, reglugerðarfargan fyrir einstaklinga og fyrirtræki. 
Kjósendur hljóta að átta sig á hvor leiðin er heppilegri til betri lífskjara fyrir 
okkur öll. Kjósendur hafa ekki gleymt hvernig Vinstri stjórn Jóhönnu og 
Steingríms J. starfaði.

Nú liggur fyrir að allt stefnir í kosningar í haust. Kjósendur eru þegar farnir 
að meta hlutina og sjá að það mun aldrei ganga að fela Pírötum að gegna 
forystuhlutverki í ríkisstjórn með Samfylkingu,Vinstri grænum og Bjartri 
framtíð. Við höfum svona meirihlutafyrirmynd í Reykjanvík. Staðan þar segir 
allt sem segja þarf um stjórnunarhættina og útkomuna.

Kosningabaráttan er hafin að fullu. 

Gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta
Heilbrigðisráðherra hefur boðað að þak verði sett á þær greiðslur sem sjúk-
lingar þurfa að greiða á mánuði og á ári.Allir sjá að núverandi kerfi er með 
öllu óþolandi. Það gengur ekki að fólk með slæma sjúkdóma geti þurft að 
greiða á aðra milljón í heilbrigðisþjónustu á ári. Nógu slæmt er að greinast 
með slæman sjúkdóm hvað þá að bæta fjárhagsáhyggjum við. En miðað við 
stöðu ríkissjóðs á að vera óþarfi að hækka þjónustugjöld mikið á öllum öðrum. 
Það gengur t.d. ekki að ætla að auka útgjöld eldri borgara frá því sem er nú. 
Það er mjög sanngjörn krafa að þeir sem eru 67 ára og eldri njóti gjaldfrjálsrar 
heilbrigðisþjónustu. Eldri borgarar hafa lagt sitt af mörkum til þjóðfélagsins á 
starfsævinni og eiga það inni að fá gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Við þolum engar 
kúvendingar í  
stjórn landsins

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 26. maí NÆSTA BLAÐ

Flott fréttabréf
Frístunda- og menningarsvið 

Grindavíkur gefur út rafrænt 
fréttabréf einu sinni í mánuði þar sem 
farið er yfir það helsta sem er um að 
vera á sviðinu. Nýjasta fréttabréfið, nr. 
13 kom út 3. maí s.l. 

Að þessu sinni er m.a. farið yfir 
Vinnuskólann, sumarnámskeið og 
breytingar á framhlið líkamsræktar-

innar o. fl. Tilgangur fréttabréfsins er 
að auka enn frekar upplýsingaflæði hjá 
Grindavíkurbæ. Bætist fréttabréfið við 
góða flóru innra og ytra upplýsinga-
streymis hjá Grindavíkurbæ. Má þar 
nefna: 

• Vefur Grindavíkubæjar
• Járngerður (fréttabréf)
• Þórkatla (sviðstjórafréttir)
• Vikulegur pistill skólastjóra GG
• Fréttabréf tónlistarskólans

Glæsileg handverkssýning
Það er alltaf nóg um að vera á 

Nesvöllum. Þétt dagskrá alla 
virka daga, þar sem fjöldi 

eldri borgara tekur þátt. Nýlega var 
haldin handverkssýning á Nesvöllum, 

þar sem hægt var að skoða afrakstur 
vetrarins. Þarna var að finna margar 
fallegar og flottar vörur. Reykjanes leit 
við einn daginn. Hér koma nokkur 
sýnishorn. 

Íbúum fjölgar enn í Vogum
Enn heldur íbúum sveitarfélags-

ins áfram að fjölga. Samkvæmt 
nýjustu tölum er fjöldinn nú 

1.175, og hefur ekki verið svo margt 
fólk búsett hér síðan árið 2008. Ágæt 
fólksfjölgun var á síðasta ári, sem 
var talsvert umfram landsmeðal-
tal. Það virðist því vera áframhald á 
þessari þróun. Mikil eftirspurn er eftir 

íbúðarhúsnæði í Vogum, og því ljóst að 
margir vilja setjast hér að. Þegar hefur 
verið rætt um að hefja undirbúning á 
miðbæjarsvæðinu, þar sem gert er ráð 
fyrir talsverðum fjölda íbúða, og ekki 
útilokað að á næsta ári verði unnt að 
hefja úthlutun lóða á því svæði. 

(Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri  
í Vogum skrifar)

Skora á Sveitarfélagið Garð
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga 

tekur undir bókun stjórnar DS 
og hvetur Sveitarfélagið Garð 

til að breyta núverandi skipulagi hvað 
varðar Garðbraut 85, Garðvang, fast-

eign og lóð, sem verði skráð til nýtingar 
til annarrar starfsemi en opinberrar 
þjónustu. 

Samþykkt samhljóða með sjö at-
kvæðum. 

Vorferð eldri Sjálfstæðismanna
Fréttatilkynning frá Félagi 

eldri sjálfstæðismanna á 
Suðurnesjum, FES 

Minnum á að sameiginleg vorferð 
Félags eldri sjálfstæðismenn á 
Suðurnesjum, FES og Samtaka eldri 
sjálfstæðismanna, SES verður farinn 
miðvikudaginn 18. maí 2016. 

Farið verður frá Nesvöllum í 
Reykjanesbæ kl. 9: 00 og ekið að Val-
höll í Reykjavík. Frá Valhöll verður 
ekið að Hvalstöðinni í Hvalfirði, hún 
skoðuð og boðið verður upp á súpu. Frá 

Hvalstöðinni verður ekið upp á Akra-
nes þar sem fyrirtæki verða skoðuð 
og boðið verður upp á veitingar. Frá 

Akranesi verður ekið að álveri Norð-
uráls að Grundartanga þar sem rekstur 
þess verður kynntur og boðið verður 
upp á veitingar. Heimferð frá álverinu 
er áætluð kl. 16: 00. Farastjóri verður 
Ásmundur Friðriksson þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. 

Væntanlegir þátttakendur eru beðnir 
um að skrá sig sem fyrst í síma 897-
3895 (Leifur) eða á netfangið leifisak@
simnet.is. Fargjaldið er 3.000 krónur og 
greiðist í upphafi ferðar. 

Með kveðju, stjórnin.

Bæjarsjóður 
Garðs er 
skuldlaus
Við afgreiðslu ársreiknings 

Sveitarfélagsins Garðs kom 
fram. Það sem ber hvað hæst er að 
bæjarsjóður í A-hluta efnahagsreikn-
ings skuldar ekki krónu af vaxta-
berandi lánum hjá lánastofnunum. 
Glæsileg staða.

Garður fær  
salernisstyrk
Ferðamálastofa hefur ntilkynnt 

Sveitarfélaginu Garði að það hljóti 
styrk úr Framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða vegna salernis-og hrein-
lætisaðstöðu á Garðskaga. 

Bæjarráð lýsir ánægju með úthlutun 
styrksins.
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Eitt já tvö nei
Bæjarráð Garðs hefur afgreitt 

beiðni um ívilnanir vegna 
byggingar nýs hótels sem 

byggingar eru hafnar við í Garðinum.
A. Ósk um að gatnagerðargjald verði 

greitt þegar húsið verður fokhelt.
 Samþykkt samhljóða að veita 

bæjarstjóra heimild til að ganga 
frá samningi við lóðarhafa um 
að gatnagerðargjald verði greitt 
að fullu við útgáfu fokheldisvott-
orðs,enda eru því fordæmi hjá 
sveitarfélaginu. Lóðarhafi leggi 
fram fullnægjandi tryggingu fyrir 
greiðslum.

B. Ósk um afslátt af gatnagerðar-
gjöldum á forsendu atvinnuskap-
andi starfsemi.

 Samþykktsamhljóða að hafna er-

indinu. Bæjarráð telur að ekki séu 
forsendur fyrir afslætti af gatna-
gerðargjöldum sem samræmast 
heimildum í lögum og reglugerð 
sveitarfélagsins um gatnagerðar-
gjöld. Um væri að ræða sértæka 
ívilnun sem hefur fordæmisgildi 
hvað varðar aðra atvinnuupp-
byggingu í sveitarfélaginu Lóðinni 
var úthlutað í desember 2015 og 
þá lá ekki fyrir ósk frá lóðarhafa 
um afslátt af gjöldum. Samþykkt 
þessa afsláttar gæti haft í för með 
sér afturvirka afslætti sem hefði 
fjárhagslegar afleiðingar í för með 
sér fyrir sveitarfélagið.

 Bæjarráð bendir á að ekki séu sam-
bærileg fordæmi fyrir afsláttum 
slíkra gjalda í sveitarfélaginu og 

bæjarstjórn hefur ekki fjallað um 
eða samþykkt að veita almenna af-
slætti af íbúðar-eða atvinnulóðum 
í sveitarfélaginu. Því er ekki hægt 
að veita sértæka afslætti sem hefur 
fordæmisgildi, án þess að umræða 
um almenna afslætti hafi farið 
fram í bæjarstjórn.

C Ósk um gjaldfrjálsa lóðarleigu í 
þrjú ár frá því fyrirtækið hefur 
starfsemi

 Samþykkt samhljóða að hafna 
erindinu, á sömu forsendum og 
vegna liðar B í erindinu.

Á fundi Bæjarstjórnar Garðs 4.maí 
s.l var samþykkt. 

Bæjarstjórn fagnar uppbyggingu 
ferðaþjónustu í Garði, sem stuðlar að

fjölgun starfa og óskar ferðaþjón-
ustuaðilum velfarnaðar.

Gísli R.Heiðarsson vék af fundi við 
afgreiðslu málsins bæði í bæjarráði og 
bæjarstjórn.

Landsmenn hreyfa 
sig saman í viku
Hreyfivika UMFÍ fer fram 

dagana 23. - 29. maí næst-
komandi. Hreyfivikan er 

hluti af samevrópska lýðheilsuátakinu 
Now We Move. Átakið fór af stað árið 
2012, þar á meðal á Íslandi, og hefur 
dreift úr sér um alla Evrópu. Markmið 
átaksins er að fá fólk til að kynnast 
kostum þess að hreyfa sig reglulega 
sér og sínum til heilsubótar og hafa 
jákvæð áhrif á líkamlega, andlega og 
félagslega heilsu fólks. 

Þeir sem taka þátt í Hreyfiviku 
UMFÍ skipuleggja viðburði, kynna 
átakið og dreifa jákvæðu hugarfari. 
Árið 2015 tóku 1,8 milljónir manna 
þátt í átakinu í Evrópu. Stefnt er að 
því að hundrað milljón Evrópubúar 
taki þátt í hreyfivikunni árið 2020. Á 
Íslandi tóku 40.000 einstaklingar þátt 
í Hreyfiviku UMFÍ árið 2015. 
- Af hverju er Hreyfivika UMFÍ svona 
vinsæl? 

Ástæðan er einfaldlega sú að þetta 

er átak sem fólki finnst skemmtilegt 
að taka þátt í. 

Þeir sem fá aðra til að hreyfa sig 
og taka þátt í Hreyfiviku UMFÍ eru 
kallaðir boðberar hreyfingar. Þú getur 
orðið boðberi hreyfingar í Hreyfiviku 
UMFÍ. Það er auðvelt að skrá sig. Þú 
þarft aðeins að fara á www. umfi.is, 
skrá það sem þú ætlar að gera og 
hvetja fólk til þátttöku. Nú þegar eru 
fjölmargir byrjaðir að skipuleggja 
spennandi viðburði um allt land 
sem aðrir geta tekið þátt í. Á meðal 
viðburða sem hægt er að bjóða upp 
á er opinn íþróttatími, stórfiskaleikur 
með vinnufélögunum eða hjólreiðar 
í hópi. Möguleikarnir eru endalausir. 

Boðberar Hreyfiviku UMFÍ fara í 
pott og geta unnið glæsilega vinninga 
frá Ölgerðinni og 66° Norður. 

Þú getur vakið athygli á þínum 
viðburði með því að merkja myndir 
á samfélagsmiðlum undir myllumerk-
inu #minhreyfing. 

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingar:

Við Íslendingar erum flest 
jafnaðarmenn inn við beinið
Formannskjör er framundan í Sam-

fylkingunni. Allir félagar í Sam-
fylkingunni hafa kosningarétt 

til vals á formanni. Sitjandi formaður 
Árni Páll Árnason gefur áfram kost 
á sér. Hann fær nú nokkur mótfram-
boð m.a. frá Oddnýju G. Harðardóttur 
þingmanns frá Suðurnesjum. Reykjanes 
heyrði í Oddnýju. 
- Hvers vegna ert þú að bjóða þig fram 
til formanns? 

Vegna þess að ég tel að ég geti sam-
einað jafnaðarmenn og stækkað hópinn. 
Reynslan mín sem kennari, skólastjórn-
andi og bæjarstjóri, þingmaður og ráð-
herra mun nýtast vel við það mikilvæga 
verkefni. 
- Fylgi Samfylkingarinnar hefur hrunið 
samkvæmt skoðanakönnunum. Hvernig 
sérð þú að hægt verði að auka fylgi Sam-
fylkingarinnar? 

Við Íslendingar erum flest jafnað-
armenn inn við beinið og stór jafnað-
armannaflokkur er nauðsynlegur til 
byggja réttlátt samfélag. Við þurfum að 
tala skýrar um stefnuna okkar og beint 
inn í hjarta jafnaðarmanna. Þegar bar-
áttumálin snúast um jafnrétti og réttlæti 
og þegar misrétti, óréttlæti og óheiðar-
leiki blasir við, eins og við höfum séð 
í fjölmiðlum að undanförnu, ætti að 
vera auðvelt að stækka hópinn og fá 
hugsjónaeldinn til að brenna í hjörtum 
jafnaðarmanna. 

Núverandi formaður hefur sagt að 
Samfylkingin hafi gert mörg mistök í 
stórum málum þegar flokkurinn sat síð-
ast í ríkisstjórn. Hvernig eiga kjósendur 
nú að geta treyst því að ekki verði áfram 
gerð sömu mistökin verði Samfylkingin 
í næstu ríkisstjórn? 

Allir gera einhvern tíma mistök en 
fáir stjórnmálamenn viðurkenna slíkt. 
Sjáðu bara núverandi ríkisstjórn sem er 
með allt niðrum sig en tönglast í sífellu 
á hvað þau séu æðisleg. Þau treysta á að 
ef ósannindi eru endurtekin nógu oft þá 
breytist þau í sannleika í hugum manna. 
Við glímdum á síðasta kjörtímabili við 
fordæmalausar aðstæður. Ríkissjóður 
var á barmi gjaldþrots og aðgerðir snér-
ust um að stöðva skuldasöfnun en verja 
kjör þeirra verst voru settir og velferða-
kerfið um leið. Ráðist var í stór verkefni 
á stuttum tíma. Okkur tókst þetta allt 
býsna vel og við snerum við vonlausri 

stöðu ríkissjóðs. Þegar að litið er til baka 
getum við verið stolt og ég er sannfærð 
um að sagan fer vel með ríkisstjórn Jó-
hönnu Sigurðardóttur. 
- Nú hefur komið fram að staða ríkis-
sjóðs er mjög góð. Ríkisstjórnin hefur 
lagt fram metnaðarfulla framtíðarsýn. 
Framundan eru miklar framkvæmdir 
og framfaraskref á að stíga í velferðar-
málum. Það hlýtur að vera gott fyrir 
þjóðina að hafa svona ríkisstjórn. Sam-
mála? 

Nei guð hjálpi þér! Heldur þú virki-
lega að uppsveiflan sé þessari ríkisstjórn 
ríka fólksins að þakka? Ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur tókst að ná 
endum saman á aðeins fjórum árum. 
Ríkissjórn Framsóknar- og Sjálfstæðis-
manna hefur ekki nýtt afkomubatann 
á nokkurn hátt til að auka jöfnuð eða 
styrkja velferðarkerfið hvað þá vegi og 
löggæslu. Hún notar afkomubatann til 
að rétta ríku fólki fé úr ríkissjóði. Það 
sér hver maður að þetta er ríkisstjórn 
ójöfnuðar og óréttlætis. Framtíðarsýn 
þeirra til næstu fimm ára er í takt við 
stefnu íhaldsins. Félagsleg taug Fram-
sóknar virðist vera slitin eða þá að þau 
hafa ekki áhrif á áætlun ríkisfjármála og 
því gagnlaus í varðstöðu fyrir velferðar-
kerfið. Góðærið sem nú ríkir hefur ekk-
ert með núverandi ríkisstjórn að gera. 
Það byggist á þeim viðsnúningi sem 
vinstristjórnin náði , á metfjölda ferða-
manna og lágu olíuverði á heimsmark-
aði. Við þessar aðstæður ætti velferðar- 
og samgöngukerfið að blómstra en svo 
er aldeilis ekki. Stefna ríkisstjórnarinnar 
er að sjúklingar greiði fúlgur fjár úr eigin 
vasa fyrir heilbrigðisþjónustu, í skólum 
eru fjöldatakmarkanir og námslán skert, 
vegir eru að molna undan álagi, lög-
gæslan er fjársvelt og álag á heilsugæslur 
og sjúkraflutninga út um allt land er að 

verða óbærilegt. Það er því mjög mik-
ilvægt að koma ríkisstjórninni frá með 
kosningum sem allra fyrst. 
- Stefnir Samfylkingin náir þú að sigra 
í formannskjöri að mynda nýja vinstri 
stjórn með þátttöku Pírata? Verður 
fallist á kröfu um breytingu á stjórnar-
skránni og stutt þing og kosningar aftur 
eftir nokkra mánuði? 

Það er líklegra að Samfylkingin nái 
fleiri stefnumálum fram með sam-
starfi á vinstrivængnum. Þess vegna 
horfi ég til slíks ríkisstjórnarsamstarfs. 
Samfylkingin mun taka ákvörðun um 
þau mál sem verða sett á oddinn fyrir 
næstu kosningar á flokksþingi í byrjun 
júní. Mér finnst mikilvægt að þingið 
klári vinnu við tillögu að stjórnarskrá 
frá stjórnlagaráðinu og leggi fullbúna 
stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Hvort kjörtímabilið verði í styttra lagi 
vegna þess er ég ekki viss um en það 
gæti verið nauðsynlegt. 
- Staða Reykjanesbæjar er mjög slæm. 
Á ríkið að koma til hjálpar? 
Já mér finnst að ríkið eigi að koma 
íbúum Reykjanesbæjar til hjálpar eftir 
að Sjálfstæðismenn hafa keyrt bæinn 
svona illilega í þrot. Hins vegar er sá 
stuðningur varla mögulegur fyrr en búið 
er að ganga frá samningum við þá sem 
gera kröfu á bæinn vegna óheyrilegra 
skulda hans. 
- Nú er talað um sameiningu sveitarfé-
laganna á Suðurnesjum. Finnst þér það 
áhugaverður kostur? 

Ég hef alltaf verið fylgjandi því að 
sveitarfélögin á Suðurnesjum samein-
ist. Sameining við Reykjanesbæ er ekki 
sjálfsögð í stöðunni eins og hún er í 
dag. Mér finnst upplagt að Garðurinn 
og Sandgerði sameinist sem fyrst. Það 
væri beggja hagur. Sandgerði fær stöð-
ugar tekjur frá flugvallarsvæðinu en er 
skuldsett bæjarfélag. Garðurinn skuldar 
nánast ekkert en skortir stöðugar tekjur. 
Stutt er á milli bæjanna og ef uppbygging 
verður á svæðinu á milli Sandgerðis og 
Garðs renna bæirnir saman eftir ekki 
svo langan tíma.
- Forsetakosningar eru í lok júní. Ert þú 
búinn að ákveða hvern þú kýst?
Nei ég er ekki búin að ákveða hvern ég 
kýs. Mér líst vel á þau mörg, einkum tvö 
þeirra. Ég þarf aðeins lengri tíma til að 
hugsa málið.

Ný upplýsingasíða í Vogum
Vakin er athygli á nýrri upplýs-

ingasíðu um félagsstarf eldri 
borgara, en hægt er að skoða 

mhana á heimasíðu sveitarfélagsins. 

En þar má sjá hagnýtar upplýsingar 
um starfsemina í Álfagerði, almenna 
dagskrá og einnig hægt er að skoða 
Fréttapésa Álfagerðis o.fl. 
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Karl G. Sigurbergsson
Karl Guðmundsson Sigur-

bergsson fæddist á Eyri í 
Fáskrúðsfirði 16. júlí 1923. 

Hann andaðist árið 2012. 
Karl tók próf frá Héraðsskól-

anum á Laugarvatni 1943. Fluttist til 
Reykjavíkur 1947. Fiskimannapróf 
frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík 
1952. Stundaði sjómennsku, lengst 
af sem skipstjóri, á bátum og tog-
urum til 1970, að undanteknum átta 
mánuðum 1948 er hann var lögreglu-
þjónn í Hafnarfirði. Karl og Valgerður 
fluttust til Keflavíkur 1955 og bjuggu 
þar síðan. Eftir að Karl lét af skipstjórn 
var hann hafnarvörður í Keflavík og 
Njarðvík til 1993. Hann var formaður 
Skipstjóra- og stýrimannafélagsins 
Vísis í Keflavík 1961-1980 og fulltrúi 
þess á þingum Farmanna- og fiski-
mannasambands Íslands. Karl var 
varaþingmaður fyrir Alþýðubanda-
lagið í Reykjaneskjördæmi 1963-1979 
og tók níu sinnum sæti á Alþingi. 
Hann sat í bæjarstjórn Keflavíkur 
1970-1982. Karl tók virkan þátt í starfi 
Félags eldri borgara í Reykjanesbæ 
eftir að hann lét af störfum.

Í minningargreinum má m.a.lesa:
„Karl var ráðagóður og sanngjarn 

var hann , þekkti vel til starfsemi 
félagsins og sótti ég oft ráð til hans 
og naut þekkingar hans þegar mér 
fannst að ástæða væri til og mig skorti 
þekkingu um mál sem upp koma ætíð 
í félagsstarfi. Ég naut þess sérstaklega 
að eiga stund með Karli og Valgerði 
konu hans á heimili þeirra þar sem við 
ræddum saman félagsmál og þjóðmál 
og má segja að þar höfum við verið 
sammála á flestum sviðum þjóðlífs-
ins. Félagslegar lausnir og jöfnuður 
voru lausnarorðin. Stefna að því að 
jafna kjör meðal okkar“

„Hann var í framvarðarsveit Al-
þýðubandalagsfélagsins hér um 
árabil og sat fyrir það í bæjarstjórn 

Keflavíkur frá 1974-1982, einn af 
stofnfélögum Vinstri hreyfingarinnar 
- græns framboðs og virkur félagi til 
dauðadags.

Karl var maður með sterkar skoð-
anir, stóð gjarnan fast á sínu en gaf 
eftir þegar á þurfti að halda. Hann 
var fámáll en ráðagóður, traustur fé-
lagi sem ávallt var hægt að leita til 
þegar á reyndi. Kalli var maðurinn 
sem brýndi okkur til dáða og ávann 
sér virðingu allra sem til hans þekktu“. 

„Við félagar hans í gönguhópnum 
„Alltaf á röltinu“ minnumst hans með 
söknuði og virðingu. Kalli var klettur-
inn í hópnum, alltaf mættur, allt árið, 
tvisvar í viku og sama hvernig viðraði. 
Hann réð ferðinni og hvert stefnan 
var tekin ýmist í suður, Vestur- eða 
Austurbæinn og stundum tekinn 
strætó í Innri-Njarðvík og gengið til 
baka. Kaþólska leiðin var mikið notuð 
en nafnið var fengið frá hvíldarstað 
hópsins við kapellu kaþólskra hér 
í bæ. Kalli stóð einnig fyrir því og 
gerði það að föstum lið að hópurinn 
safnaði dósum og flöskum sem á vegi 
okkar urðu og sá hann um að and-
virði þeirra var afhent Þroskahjálp á 
Suðurnesjum. Það er stutt síðan Kalli 
gekk með okkur eins og venjulega, 
glaður og léttur með sinn skemmti-
lega húmor“.

Merkir Suðurnesjamenn

Víðir fagnar 80 ára afmæli
Knattspyrnufélagið Víðir í 

Garði fagnar um þessar 
mundir 80 ára afmæli sínu. 

Víðir á sér merka íþróttasögu í 

gegnum árin. Víðir hefur náð þeim 
frábæra árangri að spila í efstu deild 
knattspyrnu og komst í bikarúr-
slitaleik á sínum tíma. Unglingastarf 

hefur í gegnum árin verið mjög blóm-
legt. Reykjanes óskar Víði til hamingju 
með merkan áfanga. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is



Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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0 Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga 
úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og 
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf 
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða 
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af 
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð 
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang 
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert 
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur 
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í 
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna 
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með 
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við 
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa 
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndi- 
lega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og 
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens- 
Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuð- 
verkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.
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Sameining 
sveitarfélaga? 
Öðru hvoru blossar upp um-

ræða um sameiningu sveitar-
félaganna hér á Suðurnesjum. 

Máls metandi menn í Reykjanesbæ 
telja það góða lausn og mikla fram-
tíðarsýn að mynda eitt stórt sveitra-
félag hér. Íbúar í Garði, Grindavík, 
Sandgerði og Vogum hafa hingað 

til ekki verið sammála þessu og fellt 
sameingingarhugmyndir í kosningum. 
Reykjanes leitaði til nokkurra bæjar-
fulltrúa til að heyra í þeim hljóðið. 

Ert þú sammála því að nú sé rétti 
tíminn til að hefja sameiningaviræður 
um að mynda eitt sveitarfélög hér á 
Suðurnesjum? 

Framtíðin er komin 
Ljóst er að framtíðin mun bera 

marga óvænta atburði í skauti sér 
og hægt er að hugsa sér fjölmargar 
mögulegar framtíðir. Framtíðina og 
óvissuna sem henni fylgir er ekki hægt 
að hundsa. Þær aðferðir sem notaðar 
eru við rekstur sveitarfélaga og fyrir-
tækja gætu orðið algerlega úreltar innan 
fárra ára vegna þess að heimurinn er 
undirorpin stöðugum breytingum. Við 
getum ekki litið fram hjá þeirri stað-
reynd að öll þekking okkar er byggð 
á því sem gerðist í fortíðinni en allar 
ákvarðanir sem við þurfum að taka 
munu varða framtíðina. 

Aðalhlutverk bæjarstjórnar er að 
gæta hagsmuna sveitarfélagsins, vera í 
fyrirsvari fyrir það og vinna að sameig-
inlegum velferðarmálum íbúanna. Það 
á að vera stefnumótandi í málefnum 
sveitarfélagsins. 

Í dag líta bæjarfulltúar það ekki 
skildu sína að huga að hagsmunum 
allra íbúa Suðurnesja þeir voru ekki 
heldur kosnir til þess heldur aðeins 
síns sveitarfélags. 

Hagsmunir íbúa á Suðurnesjum 
ná út fyrir þröngar skoðanir áhrifa-
ríkra bæjarfulltrúa. Hér er ekki verið 
að ræða um að Sandgerðingar verði 

Keflvíkingar eða íbúar í Garði verði 
Reykjanesbæingar við höldum áfram 
að vera Njarðvíkingar, Sandgerðingar, 
Garðbúar, Keflvíkingar, íbúar í Höfnum 
og Vogum. En öll erum við fyrst og 
síðast Suðurnesjamenn. Þess vegna tel 
ég nauðsynlegt að hefja umræðu um 
hvernig hagsmunum allra íbúa bæjar-
félaganna á Suðurnesjum verður best 
borgið í framtíðinni. Umræðan getur 
og á að taka langan tíma, en við verðum 
að byrja hana núna. 

Kristinn Þór Jakobsson
Bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ.

Árni Sigfússon Reykjanesbæ:

Margfalt sterkari saman
Já, ég hef haldið því fram síðustu 

14 ár, í gegnum misjafna daga hjá 
sveitarfélögunum öllum. Ég er sann-
færður um að þau yrðu margfalt 
sterkari saman, kæmu sterkari fram 
gagnvart kröfum á ríkið, gætu veitt 
betri þjónustu til íbúa, gætu skipulagt 
atvinnusvæði í sameiningu, gætu gert 
fallegri íbúabyggðir og bætt umhverfi 
með sérkennum hvers svæðis. Ekki síst 
myndu þau spara umtalsvert fjármagn 
í stjórnsýslu. Að mínu mati mælir því 
allt með því að stjórnsýsla þessara 
sveitarfélaga verði sameinuð. Vissu-
lega myndi fækka í hópi okkar bæjar-
fulltrúa og opinberum starfsmönnum 
sveitarfélaganna myndi fækka. Er það 
svo slæmt? Ég er sannærður um að 
styrkur svæðisins og gæði þess myndu 
aukast verulega. Nú er atvinnulífið að 
taka við sér og sú mikla fjárfesting, sem 
t.d. Reykjanesbær hefur sérstaklega lagt 
í og borgað dýru verði fyrir, er loks 
að skila sér í meiri tekjum og góðum 

atvinnutækifærum, s.s. í Helguvík, Ás-
brú og á flugvallarsvæði. Ný og tilbúin 
íbúasvæði eru að taka aftur við sér og 
almenn þjónusta við íbúa öll að færast 
í aukana. Stöndum nú saman um að 
skoða sameiningu í fullri alvöru. Látum 
ekki þrönga hagsmuni stöðva það!

Er rétt að hefja viðræður 
um sameiningu á 
sveitarfélögum á 
Suðurnesjum núna 
Þegar stórt er spurt er oft fátt um 

svör og farið er undan í flæm-
ingi varðandi viðfangsefnið.  Nú 
fara forsvarsmenn Reykjanesbæjar 
mikinn, eru nú orðnir miklir samein-
ingarsinnar og tala með þeim hætti að 
ekkert annað komi til greina en sam-
eining sveitarfélagana á Suðurnesjum 
í eitt stórt sveitarfélag. Þegar talað er 
um svona viðamikla ákvörðun eins 
og sameiningu sveitafélagana er þá 
þarf að stíga varlega til jarðar þar sem 
þetta er mikið tilfinningamál hjá íbú-
unum á hverjum stað. Síðustu tvær 
kosningar um sameiningu einkend-
ust af miklum tilfinningum og var 
tillagan felld í bæði skiptinn. Sam-
vinna sveitarfélagana á Suðurnesjum 
hefur verið með miklum ágætum í 
marga áratugi þar sem ákvarðarnir 
eru teknar eftir fyrirfram ákveðnum 
leikreglum og hefur ríkt víðtæk sátt 
um þær leikreglur fram að þessu. Á 
undanförnum misserum hefur kveðið 
við annan tón hjá bæjarfulltrúum 
Reykjanesbæjar, allt frá því að draga 
Reykjanesbæ út úr öllu samstarfi við 
hin sveitarfélögin og eða endurskoða 
allt samstarfið miðað við þeirra þarfir 
en ekki hvað heildarhagsmunirnir 
segi til um. Þegar bæjarfulltrúar 
stærsta sveitarfélagsins tala með 

þessum hætti fer maður að efast um 
að traust sem allt á að byggjast á og ég 
tala ekki um þá virðingu sem okkur 
bæjarfulltrúum minni sveitarfélagana 
er sýnd með svona ábyrgðarlausu tali. 
Allt samstarf þarf að byggjast á trausti 
og gagnkvæmri virðingu eins hlýtur 
það að vera með sameiningu sveitar-
félaga að virðingin og traustið þarf að 
vera til staðar ef vel á að takast með 
sameiningu allra sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum. Hvað varðar spurn-
ingu um hvort nú sé rétti tíminn til 
að hefja sameiningarviðræður um að 
fækka sveitarfélögum á Suðurnesjum. 
Það er mikil ábyrgðar hluti af bæj-
arfulltrúa að neita að láta samein-
ingar umræðuna fara fram og tel 
ég að nú sé rétti tíminn til að hefja 
umræður um sameiningu á fækkun 
á sveitarfélögum á Suðurnesjum. 
Við hér í Sandgerði höfum þurft að 
taka á okkur miklar byrgðir vegna 
fjárhagsörðuleika sveitarfélagsins 
og erum við nú að sjá til sólar hvað 
það varðar. Því er ekki mjög álitlegt 
að bæta á það með því að sameinast 
við Reykjanesbæ sem eru í miklum 
fjárhagsvandræðum þar sem engin 
haldbær lausn virðist í sjónmáli. Það 
liggur alveg ljóst fyrir að mínu áliti 
að eins og bæjarfulltrúar Reykjanes-

bæjar hafa talað um sameiginlegu 
verkefnin undanfarið þurfa minni 
sveitarfélögin að bregðast við með 
einhverjum hætti til að þau komist af í 
framtíðinni án þess að þurfa að taka á 
sig vanda Reykjanesbæjar. Því er ekk-
ert eðlilegra í mínum huga að minni 
sveitarfélögin ræði um sameiningu 
sín á milli til hagræðingar. Sandgerð-
isbær og Sveitarfélagið Garður eiga að 
mínu mati að ræða saman í fyrstu og 
kanna hvort grundvöllur er fyrir sam-
einingu þessara sveitarfélaga og láta 
þar við sitja í bili. Í þessum sveitar-
félögum er mannlífið mikið samofið 
og mikil samvinna á íþróttamálum og 
fleiru. Ef umræður í þessa átt myndu 
reynast vera hagkvæmar og vel af-
komufærar með á fjórða þúsund íbúa 
í slíku sameinuðu sveitarfélagi er ekk-
ert að vanbúnaði að útbúa tillögu um 
sameiningu á þessum sveitarfélögum 
og leyfa íbúunum að kjósa um sam-
einingu þessara sveitarfélaga. 

Magnús S Magnússon     bæjarfull-
trúi H-Listans  í Sandgerðisbæ

Niðurstaðan virðist liggja í augum uppi
Suðurnesjamenn hafa á undan-

förnum árum upplifað mikla 
grósku í atvinnulífi svæðisins. Mest 
hefur farið fyrir uppbyggingu í ferða-
þjónustu, en jafnframt hefur orðið 
mjög jákvæð þróun í sjávarútvegi, þar 
sem bæði útgerð og fiskvinnsla hefur 
eflst. Hvorutveggja hefur eflst vegna 
hagræðingar sem byggist á stærri ein-
ingum sem m.a. hafa orðið til vegna 
sameiningar fyrirtækja. Hvorutveggja 
ferðaþjónustan og sjávarútvegurinn 
þarfnast nauðsynlega uppbyggingu 
innviða sem einungis öflug og sterk 
sveitarfélög geta látið í té. Þetta á ekki 
síður við um uppbyggingu þeirra stóru 
verkefna sem eru í deiglunni í Helgu-
vík. 

Það virðist því liggja í augum 
uppi að sameinuð sveitarfélög hér á 
Suðurnesjum gætu veitt þessum þætti 
betri stuðning við áframhaldandi 

uppbyggingu. Stutt við bakið á öflugu 
atvinnulífi sem skapar atvinnu fyrir 
vel launað vinnuafl sem er forsenda 
betri lífsgæða íbúanna. Skapað öflugra 
skólakerfi, betri leikskóla, betri þjón-

ustu við aldraða og fatlaða og öflugri 
íþrótta- og tómstundastarfsemi og 
menningarlíf. 

Því fyrr sem okkur íbúunum tekst 
að ná saman um að sameina sveitar-
félögin því fyrr getum við vænst þess 
að atvinnulífið eflist og þróttmikið 
sveitarfélag geti veitt íbúum svæðisins 
enn betri þjónustu en nú. 

Það er ánægjulegt að hópur ágætis 
fólks allstaðar af að Suðurnesjum hafi 
haft frumkvæðið að því að kanna 
grundvöll sameiningar sveitarfélaga 
á Suðurnesjum. Niðurstaðan virðist 
liggja í augum uppi og verður vonandi 
ljós innan tíðar. Jákvæð lausn á skulda-
vanda Reykjanesbæjar þarf að liggja 
fyrir áður en íbúar á Suðurnesjum 
ákveða næstu skref. 

Gunnar Þórarinsson
Bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ fyrir 

Frjálst afl . 

Enginn grundvöllur 
að leggjast í þarfagreiningu
N listinn lítur svo á að fagleg út-

tekt sé nauðsynleg til að greina 
kosti og galla sameiningar sveitar-
félaga áður en íbúar taki að lokum 
upplýsta ákvörðun um svo mikilvægt 
mál. Hins vegar teljum við það ekki 
rétt að álögur þær sem stafa af óráðsíu 
fyrrum meirihluta sjálfstæðismanna í 
Reykjanesbæ leggist á íbúa Garðs eða 
Suðurnesjanna í heild. Skuldastaða sú 
sem íbúar Reykjanesbæjar þurfa að tak-
ast á við er hörmuleg og því er enginn 
grundvöllur til að leggjast í þarfagrein-
ingu að svo stöddu um sameiningu við 
nánast gjaldþrota bæjarfélag. Það er 
einfaldlega ekki tímabært að ræða það 
að óbreyttu. Hins vegar má vel skoða 
sameiningu annarra sveitarfélaga. Það 
myndi líklega styrkja stöðu svæðisins. 

Fyrir hönd N listans
Jónína Holm bæjarfulltrúi

Hvers 
vegna? 
Reykjanes sendi forystu-

mönnum allra framboðslista 
sveitastjórna á Suðurnesjum 

spurningu varðandi sameiningarmál. 
Allir forystumenn framboðslista í 
Reykjanesbæ senda inn svar. Það er 
til fyrirmyndar að upplýsa fólk um 
sína skoðun. 

Athyglisvert er hversu fáir frá 
öðrum sveitarfélöguim sjá ástæðu til 
að svara. Hvers vegna er spurning. 
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Vorgleði hjá ungviðinu í Sandgerði 
Skemmtilegt samstarf leikskóla og grunnskóla Sandgerðisbæjar

Í allan vetur hafa krakkarnir í 
þessum skólum skipst á að heim-
sækja hvort annað vikulega. 1. 

bekkur Grunnskóla heimsækir Leik-
skólann Sólborg og Leikskólinn Sól-
borg fer vikulega og hittir 1. bekk 
Grunnskólans. Þetta er skemmtileg 

nýung og alvanalegt að elsti bekkur 
leikskóla heimsæki og máti sig við 
Grunnskólann en nýtt að krakkarnir 
í Grunnskólanum fari í gamla Leik-
skólann sinn. 

Í síðustu viku stormuðu svo 
þessir hópar og hittust í Þekkingar-

setri Suðurnesja þar sem fram fór 
heilmikið pylsupartý með mikilli 
gleði. Sigurbjörg Hjálmarsdóttir 
kórstjóri söng með krökkunum og 
margt fleira var gert til þekkingar 
og skemmtunar. 

SillaE

Skaðar engan að 
láta fara fram úttekt
Það er endalaust hægt að deila um 

það hvenær sé réttur tími til þess að 
skoða sameiningu sveitarfélaga. Um-
ræðan um sameiningu sveitarfélaga 
hefur verið í gangi nánast frá því að 
þau urðu til og heldur áfram meðan 
þau verða til. 

Skv. könnunum sem gerðar hafa 
verið þá eru sveitarstjórnarmenn víða 
af landinu orðnir þreyttir á samvinnu-
verkefnum sem endalaust er verið að 
dæla á sveitarfélögin og vilja frekar 
horfa til sameiningar sveitarfélaga. 
Held að það eigi einnig við hér suður 
með sjó þó að fjárhagsleg staða eins 
sveitarfélagsins hafi mikli áhrif á um-
ræðuna hér. 

En hvernig sem því líður þá skaðar 
það engan að láta fara fram útekt á 
kostum og göllum sameiningar. 

Það er hægt að gera sem fyrsta skref 
og ákveða framhaldið út frá því. 

Ef sveitarstjórnarmenn þora ekki í 
slíka úttekt þá eru þeir að verja ein-
hverja aðra hagsmuni en íbúanna. 

Guðbrandur Einarsson
forseti bæjarstjórnar  

Reykjanesbæjar

Ég segi Já
Tíminn er alltaf réttur ef ræða 

á sameiningu sveitarfélaga á 
Suðurnesjum. 

Svo ég segi já. 
Friðjón Einarsson, 

 formaður Bæjarráðs Reykjanesbæjar

Flott afkoma í Garðinum
Á fundi Bæjarstjórnar Garðs 4. 

apríl s. l fór fram fyrri um-
ræða um ársreikning 2015. 

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir lög-
giltur endurskoðandi sat fundinn 
undir þessum dagskrárlið og gerði 
grein fyrir ársreikningnum. Jafnframt 
fór hún yfir endurskoðunarskýrslu frá 
Deloitte. 

Niðurstöður og helstu lykiltölur í 
ársreikningi bera með sér mjög góða 
útkomu. 

Rekstrarafkoma ársins er jákvæð kr. 
36,5 milljónir. 

Langtímaskuldir eru alls kr. 61 millj-
ónir, en skuldir og skuldbindingar með 
lífeyrisskuldbindingum og leiguskuld-
bindingum eru alls kr. 363,7 milljónir. 
Handbært fé jókst á árinu um kr. 46,4 
milljónir. 

Bæjarstjórn lýsir ánægju með þann 

árangur í rekstri sveitarfélagsins sem 
birtist í ársreikningnum og fagnar 
þeim mikilvæga áfanga að sveitarfé-

lagið stenst nú að fullu fjármálareglur 
Sveitarstjórnarlaga, tveimur árum fyrr 
en áætlanir gerðu ráð fyrir. 

Núverandi bæjarstjórn Garðs ásamt bæjarstjóra

Betur borgið án sameiningar
Sæll Sigurður ég hef ekki sérstaklegan 

áhuga á sameiningu sveitarfélaga. 
Sandgerðisbær hefur á undanförnum 
árum unnið að fjárhagslegri endur-
skipulagningu vegna þess vanda sem 
sveitarfélagið glímdi við og erum nú á 
góðri leið og búumst við að ná mark-
miðum okkar árið 2019. Framundan 
eru bjartari tímar hjá Sandgerðisbæ 
og afkoma sveitarfélagsins mun batna 
vegna mikillar uppbyggingar á flug-
vallarsvæðinu og þá tel ég rétt að okkar 
bæjarbúar ættu að njóta góðs af því. 
Það er því skoðun mín að okkur sé 
betur borgið án sameiningar. 

Hólmfríður Skarphéðinsdóttir 
bæjarfulltrúi Sandgerði

Sameining ekki næsta skref
Á þessum tímapunkti sé ég ekki 

ástæðu fyrir Grindavík að huga að 
sameiningu við annað/önnur sveitar-
félög. 

Á undanförnum árum hafa sveitar-
félög á Suðurnesjunum unnið að 
mörgum góðum samstarfsverkefnum 
og er rík ástæða til að halda þeim 
áfram. Ég tel vel mega skoða það hvort 
að hægt sé að auka samstarfið á ein-
hverjum sviðum en sem stendur er það 
mín skoðun að sameining sé ekki næsta 
skref hjá Grindavíkurbæ. 

Marta Sigurðardóttir, 
bæjarfulltrúi Grindavík

Heitloftsþurrkun fiskafurða: 

Lyktarmengun 
Bæjarráð Garð fjallaði um minn-

isblað bæjarstjóra á fundi sínum 
10. mars s.l. 

Í minnisblaðinu er frásögn af fundi 
bæjarstjóra, formanns bæjarráðs og 
framkvæmdastjóra HES með íbúum 

sem hafa kvartað vegna lyktarmeng-
unar frá fyrirtækjum sem reka heitlofts-
þurrkun fiskafurða í sveitarfélaginu. 

Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra að boða fulltrúa viðkomandi 
fyrirtækja til fundar um málið. 
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.
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Garðbúi meistari í glímu- 
og bardaga íþróttum
Eins og áður hefur verið fjallað um í 

Molum, þá hefur margt afreksfólk 
á ýmsum sviðum komið úr Garðinum. 
Nú á Garðurinn eitt mesta efni glímu-
-og bardagaíþrótta á Íslandi, það er hin 
17 ára gamli Ægir Már Baldvinsson. 
Ægir hefur undanfarin ár æft Júdó og 
Taekwondo með góðum árangri og 
unnið nokkra meistaratitla í sínum 
greinum, bæði á Íslandi og erlendis.  
Nú í ár mun Ægir Már taka þátt í 
ýmsum mótum innanlands og utan, 
hann hefur þegar unnið meistaratitla 
á þessu ári. Hann hefur auk Júdó og 
Taekwondo keppt í íslenskri glímu 
með góðum árangri og í vor varð hann 
Evrópumeistari í Gouren og Backhold, 
sem er glímugrein. Ægir Már hefur 
keppt undir merkjum UMF Njarð-
víkur, þar sem hann stundar æfingar, 
en hann er búsettur í Garði. Sveitarfé-

lagið Garður hefur veitt Ægi Má stuðn-
ing til þátttöku í mótum erlendis og 
óskum við honum góðs gengis í kom-
andi mótum. Ánægjulegt að fylgjast 
með þessum unga og efnilega Garðbúa.

(Molar Magnúsar Stefánssonar 
bæjarstjóra í Garði)

Ægir már Baldvinsson

Nokkuð góð netaveiði
Þegar að þið lesendur góðir fáið 

þetta eintak af Reykjanesi í hend-
urnar þá er kominn 12 maí. Og 11 
maí er merkilegur dagur. Þótt hann 
sé það kanski ekki í hugum margra.   
Því þá var Lokadagur vetrarvertíðar-
innar.  Áður fyrr þá var oft mikið fjör 
í kringum lokadag hverrar vetrarver-
tíðar og var oft ansi mjótt á munum á 
milli báta þegar leið að þessum degi.  

Í dag þá er þetta ekki svona.  Og 
meira að segja á sumum dagatölum 
þá er þessi dagur ekki einu sinni 
merktur inn sem lokadagur.  Ver-
tíðin núna var eins og undanfarin 
ár góð, og má leiða af því líkum að 
fyrrum Suðurnesjabátur sem hét lengi 
vel Keflvíkingur KE og síðan Marta 
Ágústdóttir GK enn heitir í dag Þórs-
nes SH verði aflahæstur netabátanna 
og það vel.  Núna í apríl þá landaði 
Þórsnes SH 504 tonnum og af þeim 
afla þá var um 165 tonnnum landað 
í Sandgerði.  Margeir Jóhannesson 
skipstjóri á Þórsnesi SH hefur verð 
viðloðandi Sandgerðishöfn í hátt í 25 
ár.  Var t.d með Sæljón RE í mörg þar 
þar og svo til Margréti HF í nokkur ár 

og landaði þá alltaf í Sandgerði og var 
á dragnótaveiðum.

Annars hefur afli línubátanna núna 
í byrjun maí verið ansi góður.  Og eig-
inlega mokveiði.  Auður Vésteins SU 
52 tonn í 3 og mest 19,4 tonn, Gísli 
Súrsson GK 50 tonn í 3 og mest 23 
tonn. Indriði Kristins BA 48 tn í 4, 
Hafdís SU 43 tn í 3 og mest 16 tonn, 
Gulltoppur GK 32 tn í 3 og mest 12 
tonn, Katrín GK 28 tn í 4 og mest 9,2 
tonn, Guðmundur á Hópi GK 11 tn í 
2 og Rán GK 7,8 tonn í einni löndun 
allir að landa í Grindavík.  

Þar hefur líka Von GK verið og 
landað 30 tonnum í 3 róðrum ,  Bergur 
Vigfús GK 17 tn í 2, Kristján HF 16,4 
tn í 2, Steinunn HF 12 tn í 2, Dúddi 
Gísla GK 11 tn í 2 allir líka í Grindavík.

Nokkuð góð netaveiði hefur verið 
núna fyrstu daganna í maí.  Erling 
KE 55 tn í 3 og mest 24 tonn.  Maron 
GK 47 tn í 4 og mest 16,5 tonn, Steini 
Sigvalda GK 36 tní 4 og mest 16 tonn, 
Grímsnes GK 31 tonn í 4 og mest 14 
tonn, Hraunsvík GK 11 tn í 3 allir 
í Grindavík.  Sæljós GK 4 tní einni 
löndun í Sandgerði.  

Dragnótabátarnir eru komnir á smá 
flakk, og hafa nokkrir verið að landa 
í Þorlákshöfn.  Aðalbjörg RE með 22 
tonn í 2, Örn GK 18 tn í 2.  Arnþór GK 
16,5 tonn , Siggi Bjarna GK 15,4 tonn, 
Sigurfari GK 15 tonn, Njáll RE 8,3 
tonn  og Benni Sæm GK 12,7 tonn allir 
í Sandgerði eftir eina löndun.  Svanur 
KE 9,2 tonn í Þorlákshöfn.  

Drífa GK er ennþá eini sæbjúgu-
báturinn sem er að landa hérna á 
suðurnesjunum og hefur landað 11 
tonnum í einni löndun.

Gísli R.

Aflafréttir

Vinkonur
Hún kipptist við eins og rafmagns-

straumur færi um hana, skytist 
út í hendur og niður í fætur. Hann bar 
nafnið fram eins og útlendingur. Hann 
átti þá erindi við hana. Þetta var ekki 
ótíndur innbrotsþjófur heldur einhver 
sem vissi hver hún var. Hafdís Hann-
esdóttir dómsmálaráðherra.“

Dimma septembernótt vaknar Haf-
dís við framandi hljóð. Er óboðinn 
gestur í húsinu? Heilsan er tæp enda 
gríðarlegt álag í ráðuneytinu, málefni 
hælisleitenda hafa vakið reiði í samfé-
laginu svo mótmælt er á götum úti. Á 
þeim vettvangi skýtur gömul vinkona 
upp kollinum og Hafdís neyðist til að 
rifja upp örlagaríkan vetur í Austurbæj-
arskóla fyrir aldarfjórðungi. 

Vinkonur er sterk og áleitin sam-
tímasaga um vináttu og traust, þá sem 
tilheyra og hina sem er útskúfað. Ragna 
Sigurðardóttir hefur sent frá sér fimm 
skáldsögur sem vakið hafa athygli og 
fyrir þá fyrstu, Borg, hlaut hún tilnefn-
ingu til Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna. 

„Bónusstelpan er glimrandi bók; hún 

er hröð, spennandi og fjarskalega vel 
stíluð.“

Hrafn Jökulsson  
/ Viðskiptablaðið
„Þetta finnst mér mjög fín bók … lát-
laus á yfirborðinu en þarna býr margt 
undir niðri.“

Kolbrún Bergþórsdóttir  
/ Kiljan
Um Hið fullkomna landslag.

Höfundur: Ragna Sigurðardóttir

Seldu íbúðarhúsnæði 
á Suðurnesjum fyrir 
tæpan milljarð 
Alls var 26 kaupsamningum 

þinglýst á Suðurnesjum á einni 
viku. Þar af voru 13 samningar 

um eignir í fjölbýli, 12 samningar um 
sérbýli og 1 samningur um annars konar 
eignir en íbúðarhúsnæði. Heildar-veltan 
var 941 milljón króna og meðalupphæð 
á samning 36,2 milljónir króna.

Til samanburðar var 11 kaupsamn-
ingum þinglýst á Akureyri á sama 
tíma og var heildarveltan 452 milljónir 
króna og meðalupphæð á samning 41,1 
milljón króna. Þá var 9 kaupsamningum 
þinglýst á Árborgarsvæðinu í síðustu 

viku og var heildarveltan þar 199 millj-
ónir króna og meðalupphæð á samning 
22,1 milljón króna.

Að venju var langmest um þinglýs-
ingar á höfuðborgarsvæðinu en þar 
var 132 kaupsamningum um fasteignir 
þinglýst á í síðustu viku.  Þar af voru 
102 samningar um eignir í fjölbýli, 27 
samningar um sérbýli og 3 samningar 
um annars konar eignir en íbúðarhús-
næði. Heildarveltan var 5.152 milljónir 
króna og meðalupphæð á samning 39 
milljónir króna. 

(sudurnes.net segir frá)



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



Uppl. í síma 699 6869 og rafeindir@internet.is

•  Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
•  SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
•  Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR
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Ánægja með ársreikning
Ársreikningur 2015 hefur verið 

staðfestur bæjarstjórninni 
í Vogum Það ríkti almenn 

ánægja á fundi bæjarstjórnar í vikunni 
þegar ársreikningur síðasta árs var tek-
inn til síðari umræðu og afgreiðslu. 
Reksturinn í fyrra gekk framar vonum, 
við lögðum af stað með fjárhagsáætlun 
sem gerði ráð fyrir rúmum 8 m. kr. 
rekstrarafgangi, en enduðum í 30 m. 
kr. Um eða upp úr miðju síðasta ári 
mátti glögglega sjá að útsvarstekjur 
sigu upp á við og jukust jafnt og þétt. 
Aukninguna má m.a. rekja til bætts 
atvinnuástands, almennra launahækk-
ana og fjölgun íbúa í sveitarfélaginu. 

Þrátt fyrir talsverða útgjaldaaukningu 
í kjölfar nýrra kjarasamninga síðla árs 
2015 tókst að mæta þeim útgjaldaauka 
með hærri skatttekjum. Þar að auki 
hefur tekist býsna vel til með að halda 
öðrum rekstrarkostnaði í því sem næst 
óbreyttu horfi á milli ára. Það er ekki 
síst að þakka vökulum augum stjórn-
enda, sem leggja sig fram um að efna 
einungis til útgjalda í samræmi við 
samþykkta fjárhagsáætlun. Með því 
móti tekst okkur að ástanda góða og 
vandaða fjármálastjórn, enda fátt mik-
ilvægara í rekstri almenn. 

(Vogahraðferð  
Ásgeirs Eiríkssonar bæjarstjóra)

Hobbitarnir og Grái herinn
Það voru góðir gestir sem mættu 

á Nesvelli einn léttan föstudag. 
Hobbitarnir, Hlynur Valsson og 

Ólafur Þór Ólafsson, Sandgerðinar, 
spiluðu og sungu nokkur lög, sem féllu 
vel í kramið hjá gestum. Fjöldi fólks var 
mættur. Eftir stutt kaffihlé voru það svo 
fulltrúar frá „Gráa hernum“ sem gerðu 
grein fyrir sínum áherslumálum í mál-
efnum aldraðra. Mættar voru Bryndís 
Torfadóttir og Erna Indriðadóttir. 

Hópur áhugafólks um bætt kjör 
eldra fólks hefur nú myndað baráttu-
samtök til að freista þess að koma 
þessum málum á rekspöl og færa til 
betri vegar, sé þess nokkur kostrur. Bar-
áttuhópurinn er sjálfstæður, en starfar 
undir merkjum Félags eldri borgara 
í Reykjavík og nágrenni, Áherslan 
er einkum á réttindi eftirlaunafólks, 
það er þeirra sem hafa áunnið sér rétt 
til eftirlauna úr lífeyrissjóðum, þótt 
takmarkið sé vissulega að allir eldri 
borgarar geti lifað mannsæmandi lífi 
og átt „áhyggjulaust ævikvöld“ eins og 
lofað var þegar stofnað var til Lífeyris-
sjóða hér um árið. Þessum markmiðum 
verður þó ekki náð nema að til komi 
víðtæk hugarfarsbreyting í samfélaginu 
í garð aldraðra, sem og samstaða allra 
þeirra, sem láta sifg málið varða. 

Uppbygging og fegrun umhverfis
Á síðasta fundi bæjarráðs Garðs lá 

fyrir tillaga um uppbyggingu og 
fegrun umhverfis við Útskála. 

Eftirfarandi tillaga lögð fram af full-
trúum D lista og óháðra: 

Bæjarráð samþykkir að komið verði 
á fót vinnuhópi um uppbyggingu og 
fegrun umhverfis við Útskála. 

Lagt er til að vinnuhópurinn 
verði skipaður fimm fulltrúum: 
Starfsmönnum Umhverfis-, skipulags- 

og byggingarsviðs, fulltrúum meirihluta 
og minnihluta í bæjarstjórn og fulltrúa 
Sóknarnefndar Útskálakirkju. Vinnu-

hópurinn hafi samráð við þá aðila sem 
þurfa þykir, 

m.a. við íbúa, með það að markmiði 
að fá fram óskir og hugmyndir um frá-
gang umhverfis á svæðinu. Vinnuhópur-
inn skili bæjarráði tillögum sínum eigi 
síðar en 1. október 2016. 

Samþykkt samhljóða. 
Bæjarráð tilnefnir Pálma S. Guð-

mundsson og Einar Jón Pálsson í vinnu-
hópinn.

Davíð forseti?
Óvæntustu tíðindi vikunnar 

er örugglega framboð Dav-
íðs Oddssonar í embætti forseta 
Íslands.





Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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GE bílar með stórsýningu
Á dögunum efndu GE bílar til stór-

sýningar á fjölbreyttu úrvali bíla 
sem þeir bjóða uppá. Bílarnir voru 
af öllum stærðum og á mjög breiðu 
verðbili. Þeir sem eru í hugleiðingum 
að kaupa sér nýjan bíl ættu sannarlega 
að geta fundið bílinn sem hentar hjá 
GE bílum. Mikill fjöldi fólks mætti og 
kynnti sér máli og fengu sér pylsu með 
tilheyrandi og gosi á meðan spáð var 
og spekulerað. 

Það hefur komið fram hjá GE bílum 

að það er algjör óþarfi fyrir Suðurnesja-
fóls að fara í höfuðborgina til að versla 
sér bíl. GE bílar bjóða mjög góð kjör, 
þar sem 5% afsláttur er veittur af öllum 
nýjum bílum. Bónpakki fylgir einnig 
öllum nýjum bílum. 

GE bílar selja frá Land Rover, 
Subaru. BMW, Hyundai, Nissan, Isuzu 
og Renault. 

Þeir sem eru frekar að hugsa um 
kaup á notuðum bíl geta örugglega 
fundið þann rétta hjá GE bílum.

Haldið 
í góða 
hefð
Það var mikið fjölmenni sem 

mætti á Karnival á Upps-
tignardag á Ásbrú. Á meðan 

Varnarliðið var hér buðu þeir árlega til 
Karnivals, sem naut mikilla vinsælda. 
Það er ánægjulegt að það skuli vera 
haldið í þessa hefð.



Grillið færð þú í
Grillbúðinni

Grillbúðin
SÉRVERSLUN MEÐ GRILL OG GARÐHÚSGÖGN

Smiðjuvegi 2, Kópavogi (við hilðina á Bónus)    |  Sími 554 0400  |  grillbudin.is

Komdu, skoðaðu og fáðu 
 faglegar ráðleggingar

gasgrill
TRITON 2ja brennara

gasgrill
TRITON 3ja brennara

gasgrill

gasgrill
TRITON 4ra brennara

gasgrill
AVALON 4ra brennara

Þýski grillframleiðandinn Landmann er   Við höldum upp á það

Á R A

  50 ára

AFMÆLISTILBOÐ

59.900
 VERÐ ÁÐUR  79.900

AFMÆLISTILBOÐ

99.900
 VERÐ ÁÐUR  124.900

AFMÆLISTILBOÐ

169.900
 VERÐ ÁÐUR  189.900

AFMÆLISTILBOÐ

79.900
 VERÐ ÁÐUR  98.900

AVALON 5 brennara AVALON 6 brennara

AFMÆLISTILBOÐ

239.900
 VERÐ ÁÐUR  269.900

AFMÆLISTILBOÐ

449.900
 VERÐ ÁÐUR  494.900

gasgrill

Opið laugardag kl. 11-16

4 litir 2 litir



Veit á vandaða lausn Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 
Opið mán - fös 8:30 - 17:00

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

VIKTOR OG CONVOTHERM 
ÆTLA AÐ VINNA SAMAN
Á BOCUSE D’OR Í LYON

Viktor Örn Andrésson
Keppandi í Bocuse d’Or

Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni sem haldin er í heiminum 
og hefur verið haldin síðan 1987. Í keppnina komast færri þjóðir að en vilja.

Fastus er stoltur styrktaraðili Bocuse d’Or á Íslandi. 

Keppendur Bocuse d’Or hafa aðstöðu í sýningar- og æfingaeldhúsi 
Fastus, Síðumúla 16.
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TILBOÐ 

Á CONVOTHERM 

OFNUM Í MAÍ

AF ÞVÍ TILEFNI BJÓÐUM VIÐ 
ALLA CONVOTHERM OFNA 
Á TILBOÐSVERÐI Í MAÍ 


