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Ætlum við virkilega að 
kjósa yfir okkur vinstri 
vileysu næsta kjörtímabil

nú styttist í að kosið verði til Alþingis. Samkvæmt skoðana-
könnunum er mjög líklegt að allt að átta framboð geti náð 
fimm fulltrúum á þing. Miðað við stöðuna núna eru meiri 

líkur en minni á að næsta ríkisstjórn verði 
þriggja til fjögurra stjórn vinstri flokka, Það 
er ótrúlegt miðað við hina slæmu reynslu af 
síðustu vinstri stjórn að allt bendi nú til þess 
að ný vinstri stjórn taki við eftir kosningarn-
ar 29.október n.k.

Allir eru sammála að ástand mála nú sé 
verulega gott miðað við það sem áður var. 
Þjóðarhagur fer nú mjög batnandi. Kaup-
máttur launa hefur aukist verulega hjá stór-
um hluta þjóðarinnar.Verðbólgan er í lág-
marki. Skattar hafa farið lækkandi.

Forystumenn núverandi ríkisstjórnar 
hafa lagt fram framtíðartillögur sem sýna að nú hefur skapast tækifæri 
til að styrkja alla innviði þjóðfélagsins. Framundan er tækifæri til að 
setja mjög aukið fjármagn til að bæta svo um munar heilbrigðiskerfið. 
Það eru möguleikar til staðar að bæta stöðu aldraðra og einnig stöðu 
öryrkja. Ríkissjóður er að greiða hratt niður sín lán þannig fæst aukið 
fjármagn til ráðstöfunar í stað áður greiddra vaxta.

Kjósendur hljóta nú að meta vel stöðuna fram að kjördegi. Við höfum 
sýnishorn og reynslu af vinstri stjórnar samstarfi í Reykjavík. Hvernig er 
ástandið þar? Leikskólar og grunnskólar eru í svelti vegna peningaleysis 
segja vinstri menn. Þrátt fyrir það er hunrduðum milljóna eytt í alls kon-
ar gæluverkefni s.s. þrengingu gatna og fleira í þeim dúr. Forgagnsröðun 
verkefna er ekki í þágu fólksins.

Vinstri stjórn Jóhönnu og Steingríms J. Sýndi það að hún for-
gangsraðið rangt. Vinstri stjórnin skar niður kjör eldri borgara og einnig 
öryrkja. Vinstri stjórnin hækkaði alla skatta. Vinstri stjórnin lét ESB 
umsókn í forgang og tillögur um nýja stjórnarskra. Það kostaði hund-
ruðir milljóna og skilaði engu.

Heilbrigðismálin voru skorin niður og fjölda starfsmanna sagt upp. 
Á sama tíma var fólki fjölgað í Umhverfisráðuneytinu og í utanríkis-
þjónustunni.

Ef kjósendur fara vel yfir stöðu mála þá getur ekki verið að við viljum 
aftur kalla yfir okkur Vinstri stjórn.

 Sigurður Jónsson

leiðari
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í Reykjanesbæ voru 152 einstak-
lingar á atvinnuleysisskrá í 
ágúst. Það fækkaði um 94 

einstaklinga á atvinnuleysisskrá frá 

sama mánuði 2015. Heildarfjöldi 
skráðra atvinnulausra á Suðurnesj-
um öllum var 216 í ágúst.

á fundi bæjarráðs Garðs var 
samþykkt að sækja um 
byggðakvóta til Atvinnu- 

og nýsköpunarráðuneytisins.

Fyrsti fundur vetrarins hjá 
Kvenfélagi Keflavíkur verð-
ur mánudaginn 3.október kl 

20:00. Fundarstaður er Rauðakross-
húsið Smiðjuvöllum 8. Venjuleg 
fundarstörf. Sagnakvöld í umsjón 

Rannveigar Garðarsdóttur.
Allar konur velkomnar. Höfum 

gaman saman. Fundir eru fyrsta 
mánudag mánuðina okróbermnóv-
ember,desember og svo febrúar,mars 
og maí.

í síðustu fundargerð bæjarráðs 
Garðs  er sagt frá greiningu frá 
KPMG á stöðu samstarfs um 

starfsemi DS.
Reykjanes leitaði til Magnúsar 

Stefánssonar bæjarstjóra í Garði til að 
fá nánari upplýsingar.

Hvert er innihaldið og liggur eitt-
hvað fyrir um framtíð Garðvangs?

„Vegna breytinga sem orðið hafa 

á starfsemi DS, sem rekur ekki lengur 
hjúkrunarþjónustu við aldraða, hafa 
aðildarsveitarfélögin unnið að því að 
finna leiðir til þess að slíta samstarfinu.  
Sem liður í því vann KPMG samantekt 
um stöðuna hjá DS og í skýrslunni eru 
dregnir saman þeir kostir sem miða 
að slitum á DS.  Sveitarfélögin eru 
þessa dagana hvert fyrir sig að fjalla 
um skýrsluna og síðan munu fulltrúar 

þeirra halda áfram að vinna að málinu 
og freista þess að leiða það til lykta.

Varðandi Garðvang, þá liggur ekk-
ert nýtt fyrir um framtíð hans.  Það 
mál er í raun í sömu stöðu og verið 
hefur nú í all langan tíma.  Það er eitt 
af verkefnum aðildarsveitarfélaga DS 
núna á næstunni að finna lausn varð-
andi framtíð Garðvangs,“ sagði Magn-
ús bæjarstjóri.

ekkert nýtt um 
framtíð garðvangs

kvenfélag keflavíkur

Atvinnulausum fækkar

áherslur ungmennaráðs

n tónlistarskólinn
n gervigrasvöllurinn við gerðaskóla
n ungmennagarðurinn/brettapallur

n Plastkörfuboltavöllur við gerðaskóla
nganga frá skólalóð.

ungmennaráð garðs segir VerkeFni og áherslur 
VetrarinsVera:

garður vill 
byggðakvóta

Við minnum á að fundur Fé-
lags eldri sjálfstæðismenn 
á Suðurnesjum FES verður 

haldinn á Veitingahúsinu Kaffi Duus, 
Duusgötu 10 í Reykjanesbæ, þriðju-
daginn 11. október 2016 kl. 12:00.

 Húsið verður opnað kl. 11:45. 
Boðið verður upp á súpu og kaffi 

gegn vægu gjaldi, 1.000 krónur.
 Gestur fundarins: Páll Magnús-

son sem leiðir lista Sjálfstæðisflokks-
ins í  Suðurkjördæmi við næstu Al-
þingiskosningar 29. október 2016.

Með kveðju 
stjórnin Framboðslisti Framsóknar-

flokksins í suðurkjördæmi
1. Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra
2. Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður
3. Ásgerður K. Gylfadóttir, bæjarfulltrúi og hjúkrunastjóri
4. Einar Freyr Elínarson, ferðaþjónustu- og sauðfjárbóndi
5. Sæbjörg Erlingsdóttir, Grindavík
6. Gissur Jónsson, Selfoss
7. Hjörtur Waltersson, Grindavík
8. Lára Skæringsdóttir, Vestmannaeyjum
9. Guðmundur Ómar Helgasson, Rangárþing Ytra
10. Sandra Rán Ásgrímsdóttir, Höfn
11. Stefán Geirsson, Flóahreppi
12. Jón Sigurðsson, Sandgerði
13. Hrönn Guðmundsdóttir, Ölfusi
14. Ármann Friðriksson, Höfn
15.  Þorvaldur Guðmundsson, Selfoss
16. Sigrún Þórarinsdóttir, Rangárþingi Eystra
17. Jóhannes Gissurarson, Skaftárhreppi
18. Sæbjörg M. Vilmundsdóttir, Grindavík
19. Haraldur Einarsson, Flóahreppi
20. Páll Jóhann Pálsson, Grindavík

Fundur Fes

stjórn Sorpeyðingarstöðvar  
Suðurnesja ræddi nýlega á fundi 
sínum um hugsanlega flokkun 

sorps.Á fundinn var mættur Lúðvík 
E. Gústafsson verkefnisstjóri í úr-
gangsmálum hjá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga. Lúðvík var með kynn-
ingu á ýmsum möguleikum sem varða 

flokkun úrgangs við heimili, markmið 
og tilgang sem hann lagði áherslu á 
að þyrfti að liggja fyrir. Kynningin var 
fróðleg og var málið rætt ítarlega og 
farið yfir þá möguleika sem Lúðvík 
kynnti. Málið verður skoðað áfram og 
verður á dagskrá næstu stjórnarfunda.

Bæjarráð Reykjanesbæjar hef-

ur fjallaði um málið á fundi sínum. 
Fundargerðin lögð fram. Kristinn Þór 
Jakobsson áheyrnarfulltrúi bókar eft-
irfarandi:

„Ég lýsi yfir ánægju með ákvörðun 
stjórnar að hefja umræðu um flokkun 
á sorpi“.

Umræður um 
flokkun sorps

silja Dögg Gunnarsdóttir al-
þingismaður skipar annað sæti 
á framboðslista Framsóknar-

flokksins í Suðurkjördæmi.

silja Dögg 
í 2.sæti

bæjarráð Garðs tók 
fyrir  bréf frá for-
stöðumanni Íþrótta-

miðstöðvar og skólastjóra 
Gerðaskóla, þar

sem óskað er eftir því að 
leitað verði leiða til að fjölga 
búningsklefum í Íþróttamið-
stöð.

Samþykkt samhljóða að 
fela bæjarstjóra að eiga fund 
með bréfriturum til frekari

yfirferðar um erindið.

Vilja fjölga búningsklefum
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Páll Valur björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar

Við eigum fullt 
erindi inn á alþingi
Páll Valur Björnsson í Grindavík 

hefur setið á Alþingi þetta kjör-
tímabil fyrir Bjarta framtíð. Páll 

Valur er í fyrsta sæti á framboðslista 
Bjartrar framtíðar fyrir kosningarnar 
29. október n.k. Reykjanes heyrði aðeins 
hljóðið í þingmanninum og oddvita 
flokksins í Suðurkjördæmi.

Samkvæmt skoðanakönnunum að 
undanförnu skorar Björt framtíð ekki 
hátt. Miðað við þær eru ekki líkur á að 
flokkurinn nái mönnum inn á þing. Hef-
ur þú trú á að ykkur takist í kosningabar-
áttunni að laga þessa stöðu?

Jú það er rétt við höfum ekki farið 
með himinskautum í skoðanakönnun-
um síðustu misserin og gangi þær eftir 
þá lýkur okkar okkar þingstörfum fyrir 
þjóðina þann 29. október næstkomandi. 
Við í Bjartri framtíð tókum ákvörðun 
um að fara fram aftur og það hefðum 
við ekki gert ef við hefðum ekki trú á 
því að við næðum aftur inn. Við göng-
um keik til þessara kosninga og leggjum 
okkar verk í dóm kjósenda og trúum 
því að ef fólk skoðar með opnum hug 
okkar störf þá muni það sjá að við eig-
um fullt erindi inn á Alþingi. Við höf-
um staðið við allt sem við sögðum fyrir 
síðustu kosningar og höfum lagt okkur 
fram um að koma fram af virðingu og 
háttvísi gagnvart samstarfsmönnum úr 
öllum flokkum, starfsmönnum Alþingis 
og þjóðinni allri.

Hver telur þú að verði stærstu hags-
munamálin fyrir Suðurnesin á næsta 
kjörtímabili?

Þau munu verða þau sömu og 
brenna á allri þjóðinni þ.e. heilbrigðis-
málin, málefni öryrkja og eldri borgara. 
Það hefur komið fram í könnunum að 
undanförnu að þetta eru stærstu málin 
ásamt samgöngumálunum og innviða-
uppbyggingu á ferðamannastöðum. 
Atvinnumálin á Suðurnesjum hafa 
gjörbreyst á síðustu árum okkur öllum 
til mikillar gleði og nú er næsta skref 
að styrkja alla innviði samfélagsins. Efla 
alla grunnþjónustu með höfuðáherslu á 
málefni barna, öryrkja og eldri borgara, 
hlúa að menntun og svo verðum við 
að koma húsnæðismálum ungs fólks 
í viðunandi horf svo þau sjái fram á 
bjarta framtíð hér landi. Samfélag sem 
ræktar heiðarleika, kærleika, réttlæti 
og ábyrgð ásamt hófsemd og auðmýkt, 

virðir mannréttindi og setur málefni 
barna sinna og þeirra sem höllustum 
fæti standa í samfélagi í forgang lendir 
ekki í hruni eða öðrum slíkum ógöng-
um. 

Sjávarútvegsmálin hafa verið til um-
ræðu og sumir vilja breyta kvótakerfinu 
og fara uppboðsleiðina. Hver er þín af-
staða? Þarf að gera grundvallarbreytingu 
á núverandi kerfi?

Mín afstaða og okkar í Bjartri er sú 
að við teljum að það eigi áfram að nota 
kvótakerfi við að stjórna fiskveiðum því 
trúum að það sé hagkvæmasta aðferðin 
til að halda heildarafla innan skynsam-
legra marka sem og kostnaði við að 
sækja aflann niðri. Eins teljum við það 
stuðla að bestri aflameðferð og gæðum 
og þar með verðmætasköpun og arði af 
fiskveiðum og fiskvinnslu.

Hins vegar þarf að tryggja öruggari 
og meiri hlutdeild fólksins í landinu í 
arðinum en nú er og alveg sérstaklega 
fólks sem starfar í sjávarútvegi, s.s. við 
veiðar og vinnslu. Hið sama gildir um 
samfélög sem hafa verið og eru mjög háð 
sjávarútvegi um afkomu sína. Það þarf 
að gera með gagngerri endurskoðun 
núverandi veiðigjaldakerfis eða upp-
boði á aflaheimildum með skilyrðum 
sem tryggja m.a. nægilegan varanleika 
og rekstraröryggi hjá þeim sem gera 
út og stunda fiskvinnslu og koma í veg 
fyrir of mikla samþjöppun og tryggja 
raunverulega og virka samkeppni um 
aflaheimildir.

Við teljum að rétt sé til að byrja með 
að nota báðar aðferðir, þ.e. veiðigjöld og 
uppboð, þ.e. úthluta hluta fiskveiðikvóta 
með þeim aðferðum sem nú er gert en 
með endurskoðuðum veiðigjöldum 
og úthluta hluta kvótans á grundvelli 
uppboða. Eins og t.d. þegar aflamark er 
aukið verulega frá fyrri fiskveiðiárum 
og í nýjum tegundum. Þannig megi líka 
meta kosti og galla þessara aðferða og 
sníða af þeim annmarka áður en varan-
legu kerfi verður komið á.

Hvað sem okkur kann að finnast um 
kvótakerfið þá má aldrei líta framhjá 
þeirri staðreynd að við Íslendingar rek-
um hugsanlega einn sjálfbærasta, hag-
kvæmasta og arðbærasta sjávarútveg í 
heimi í dag. 

Hvernig finnst þér vinnubrögðin vera 
á Alþingi? Hefur þú náð málum í gegn?

Vinnubrögðin á Alþingi gætu um 
margt verið betri og þá aðallega kannski 
skipulagið. Það getur verið mjög erfitt 
að skipuleggja vinnu sína vegna þeirrar 
óvissu sem oft er ríkjandi um hvaða mál 
eru á dagskrá hverju sinni. Stafsáætlun 
þingsins stenst nánast aldrei svo dæmi 
sé tekið.

Ég hef, þrátt fyrir óreiðuna, náð í gegn 
ýmsum málum og þann 15. mars síðast-
liðinn voru tvö mál frá mér samþykkt 
á Alþingi. Það var annarsvegar þingsá-
lyktunartilllaga mín um dag helgaðan 
fræðslu um mannréttindi barna í skólum 
landsins og hinsvegar var frumvarp mitt 
um fæðingar- og foreldraorlof (and-
vanafæðing) samþykkt. Það var einkar 
ánægjulegur dagur og sérstakur fyrir þær 
sakir að það er ekkert mjög algengt að 
mál frá þingmönnum minni hlutaflokka 
eru samþykkt. Síðan fékkst breytingar-
tillaga mín við þingsályktunartillögu 
utanríkisráðherra um fullgildingu samn-
ings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks samþykkt nú í september.  
Með henni ályktaði Alþingi að hin val-
kvæða bókun sem fylgir samningnum 
skuli fullgilt fyrir árslok 2017. Þessi val-
kvæða bókun styrkir réttarstöðu fatlaðra 
til mikilla muna.

 Atkvæðagreiðslan á Alþingi um 
Búvörusamninginn hefur vakið furðu 
margra. Minnihluti þingmanna skuld-
bindur ríkissjóð til að greiða árlega tugi 
milljarða til bænda. Allir sex þingmenn 
Bjartrar framtíðar greiddu atkvæði gegn 
samningnum. Hvers vegna eru þið á móti?

Björt framtíð lagðist gegn breyting-
um á búvörulögum vegna þess að við 
teljum að verið sé að glata tækifæri til 
þróa og byggja upp sterkari landbúnað 
á Íslandi. Samningur til 10 ára sem felur 
í sér framleiðsluaukningu sem ekki er í 
takti við eftirspurn mun til lengri tíma 
veikja landbúnaðinn en ekki styrkja 
hann. Við höfum í sjálfu sér ekkert á 
móti löngum samningi ef markmiðin 
eru skýr og taka mið af raunveruleik-
anum og miða að betri landnotkun og 
rennir styrkari stoðum undir búrekstur. 
Um það er ekki að ræða í þessum samn-
ingi.

Við erum heldur ekki að tala fyrir 
því að draga úr stuðningi við landbún-
aðinn heldur teljum við að hægt sé að 
verja þessum miklu fjármunum betur. 
Við í Bjartri framtíð hefðum viljað sjá 
aukna áherslu á styrki vegna landnotk-
unar, landbóta, umhverfismála og í ný-
sköpun. Þessar breyttu áherslur yrðu að 
taka mið af landbúnaði og landnotkun 
og fyrri búvörusamningum og þess 
vegna eðlilegt að bændur í hefðbundn-
um landbúnaði s.s. þeir sem eru með 
sauðfé og í mjólkurframleiðslu hefðu 
forgang á samningstímabilinu til að að-
laga sig að breyttu umhverfi. Samdráttur 
í framleiðslu má ekki verða til þess að 
veikja alla heldur verðum við að hafa 
kjark til að forgangsraða og byggja upp á 
landsvæðum sem hafa takmarkaða aðra 
möguleika en hefðbundinn landbúnað 
en styðja bændur á öðrum svæðum til 
að nýta landið með öðrum og sjálfbær-

ari hætti. 
 Heilbrigðismálin og málefni aldr-

aðra og öryrkja eru oft nefnd sem að-
almálin í fyrir næstu kosningar. Ert þú 
sammála að þetta verði stóru málin?

Já það tel ég alveg eins og kom fram 
í svari mínu um helstu hagsmunamál 
okkar Suðurnesjamanna. Þetta eru 
ásamt samgöngumálunum og hús-
næðismálum, þau mál sem brenna 
heitast á þjóðinni nú um stundir.

 Er Björt framtíð opin fyrir sam-
starfi í ríkisstjórn við alla flokka eða 
eruð þið með sömu stefnu og Samfylk-
ingin að útiloka fyrirfram samstarf við 
Sjálfstæðisflokkinn?

Við í Bjartri framtíð höfum ekki 
verið mjög hrifin af núverandi ríkis-
stjórn.Við höfum verið mjög gagn-
rýnin á margt sem hún hefur gert 
og á stefnu hennar. Að öllu óbreyttu 
finnst okkur samstarf við Sjálfstæð-
isflokkinn afar ólíklegt en við viljum 
ekki fyrirfram útiloka slíkt við neinn 
þar sem slíkt samstarf byggir á mál-
efnum. Því miður er það nú svo að 
Sjálfstæðisflokkurinn er rótgróinn 
kerfis- og sérhagsmunaflokkur sem 
hefur gefið það út að hann hyggst ekki 
breyta neinu hér á landi.  Þess má þó 
geta að Björt framtíð er  að vinna með 
Sjálfstæðisflokknum í sveitarstjórnum 
og má alveg nefna það að samstarfið 
í Kópavogi, Hafnarfirði og Akranesi 
hefur gengið vel og okkar fólk hefur 
haft góð áhrif á samstarfsflokkinn.

tifandi tímasprengja
ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í 

Vogum skrifa athyglisverðan 
pistil á Vogahraðferð.“ Um 

þessar mundir er talsverð umræða í 
samfélaginu um fjölgun ferðamanna, 
uppbyggingu innviða, umferðar- ör-
yggi, slysahættu o.m.fl. Alþingi hefur nú 
til meðferðar samgönguáætlun næstu 
ára, þar sem m.a. er rætt um að ljúka 
við tvöföldun Reykjanesbrautar frá 
Fitjum að flugstöðinni. Eitt er það mál 
sem ekki er oft í umræðunni varðandi 
öryggi ferðamanna, en það er sá mikli 

fjöldi ferðamanna sem fer um landið á 
reiðhljólum. Við sem ökum Reykjanes-
brautina að staðaldri sjáum nánast dag-
lega fjöldann allan af hjólreiðamönnum, 
sem puða á vegöxlinni þar sem hröð 
bílaumferðin fer hjá. Það er nokkuð ljóst 
út frá umferðaröryggissjónarmiðum 
að hjólreiðar og hraðbrautarakstur er 
nokkuð sem ekki fer vel saman. Mikil og 
brýn þörf er á að koma upp öruggri leið 
fyrir hjólreiðamenn milli höfuðborgar-
svæðisins og flugstöðvarinnar. Þau mál 
.hafa nokkuð verið skoðuð, m.a. hefur 

verið unnin úttekt og hönnun á lögn á 
slíkri samgönguleið. Í þeim hugmynd-
um er gert ráð fyrir að beina allri umferð 
hjólandi vegfarenda af Reykjanesbraut 
inn á stíga og vegi, m.a. yfir Vogastapa 
og eftir Vatnsleysuströnd. Þetta er dýrt 
verkefni, og ekki á færi fámenns sveitar-
félags eins og Voga að fjármagna slíka 
framkvæmd. Mikilvægt er því að stuðla 
að aðkomu aðila eins og Vegagerðarinn-
ar, Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 
til að hrinda þessu mikilvæga verkefni í 
framkvæmd“.



5   29. september 2016
Bi

rt
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vi
llu

r o
g 

m
yn

da
ví

xl
, ú

rv
al

 g
et

ur
 ve

rið
 m

is
m

un
an

di
 m

ill
i v

er
sl

an
a.

 

w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

1956 - 2016

ÁRA

20%
afsláttur

af ALLRI 
innimálningu

Húsasmiðjan Reykjanesbæ

ERIKUR
Veljið sjálf 

3 stk.

999
1.797



6   29. september 2016

uppboðsleiðin er 
fráleit fyrir íslendinga

Páll magnússon oddviti sjálfstæðisflokksins í suðurkjördæmi

Páll Magnússon,fjölmiðla-
maður,tók þátt í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Suður-
kjördæmi,sem nýlega fór 

fram. Páll sigraði með glæsibrag og 
verður því leiðtogi flokksins í kjör-
dæminu. Reykjanes bað Pál að svara 
nokkrum spurningum.

Hvers vegna ákvaðst þú að hella þér 
í stjórnmálaþátttöku?

Ég hef auðvitað um áratuga skeið 
fylgst vel með íslenskri pólitík - bæði 
af einlægum áhuga og að hluta til 
starfa minna vegna; meðal annars var 
ég þingfréttamaður um tíma. Ég hef 
hins vegar alltaf verið afhuga því að 
taka beinan þátt í stjórnmálum, enda 
hefði það ekki komið heim og saman 
við langan starfsferil minn í fjölmiðl-
um. Þegar það var hins vegar fært í tal 
við mig snemma í sumar hvort ég væri 
reiðubúinn í þetta núna kom það sjálf-
um mér á óvart að sú var raunin. Og 
hér er ég nú! 

Samkvæmt könnunum telja flestir 
að helstu mál kosninganna verði heil-
brigðismál og málefni aldraðra. Ert þú 
sammála?

Já, ég er sammála þessu. Hér í okk-
ar kjördæmi má svo bæta við afar 
brýnum úrbótum í samgöngumálum.

Samfylkingin og Viðreisn segjast 
vilja breyta kvótakerfinu með því að 
fara uppboðsleiðina. Er það til bóta fyr-
ir sjávarútveginn?

Uppboðsleiðin er fráleit fyrir Ís-
lendinga enda myndi hún ganga 
í þveröfuga átt við það sem tals-
menn hennar segjast þó vilja fara. Þá 
fyrst myndu menn sjá samþjöppun 
aflaheimilda á örfáar hendur og á ör-
fáa staði. Þessir flokkar segjast vilja 
taka Færeyinga sér til fyrirmyndar í 
þessum efnum. Það skyldum við aldrei 
gera. Frændur okkur í Færeyjum hafa 
nefnilega gert flest vitlaust í sinni fisk-

veiðistjórnun á meðan við höfum gert 
flest rétt í okkar. 

Viðreisn og Samfylkingin segjast 
vilja að þjóðin greiði atkvæði um hvort 
halda eigi áfram viðræðum við ESB. 
Þau segjast vilja kíkja í pakkann og sjá 
hvað í boði er. Hver er þí n afstaða til 
ESB?

Ég er á móti aðild Íslands að 

Evrópusambandinu einfaldlega vegna 
þess að ég tel hagsmunum okkar bet-
ur borgið utan sambandsins. Aðildar-
skilmálar ESB eru ekki umsemjanlegir 
og þess vegna þarf engar viðræður til 
að kíkja í pakkann. Pakkinn liggur 
opinn á borðinu og við getum ekkert 
úr honum tekið og engu í hann bætt. 
Það liggur fyrir að mikill meirihluti 

þjóðarinnar vill ekki þennan pakka 
og út af fyrir sig finnst mér ekkert því 
til fyrirstöðu að þjóðin fái að segja 
þá skoðun sína formlega í þjóðar-
atkvæðagreiðslu; það yrði þá einu 
deilumálinu færra í samfélaginu. Það 
á bara ekki að halda þeirri blekkingu 
að þjóðinni að Íslendingar geti í samn-
ingaviðræðum breytt aðildarskilmál-
um ESB. Það er ekki í boði.

Telur þú að staða Sjálfstæðisflokks-
ins sé sterk í Suðurkjördæmi?

Já,ég tel að staðan sé sterk og eigi 

eftir að styrkjast enn frekar í kosn-
ingabaráttunni. Flokkurinn getur 
verið afar stoltur af verkum sínum 
síðustu árin. Staða efnhagsmála - ekki 
síst staða ríkissjóðs - hefur tekið al-
gjörum stakkaskiptum undir forystu 
Sjálfstæðisflokksins og nýsamþykkt 
stjórnmálalyktun flokksins vísar svo 
veginn fram á við. Þessu þurfum við 
frambjóðendur flokksins að koma til 
skila á næstu vikum og þá höfum við 
engu að kvíða í kosningunum eftir 
mánuð.

magnús Stefánsson bæjar-
stjóri í Garði skrifaði ný-
lega í Molapistli sínum á 

heimasíðu Garðs.“Fulltrúar sveitar-
félagsins og lögreglu hafa að undan-
förnu átt góð samskipti við ungmenni 
sem stunda mótorkross og foreldra 
þeirra. Í sumar brá við að slík hjól 
væru á ferð í bænum og var undan því 

kvartað. Samskiptin að undanförnu 
hafa gengið út á að finna leið til að 
ungmennin geti stundað sína iðju á 
þar til gerðu svæði og hefur það geng-
ið vel. Von er til að úr þeim málum 
leysist fljótlega. Þetta er gott dæmi um 
það hvernig samtal og góð samskipti 
leiða til lausna á málum“.

samstarf við 
mótorhjólafólk

a fundi umhverfis og skipulags-
ráðs Reykjanesbæjar á fyrir 
erindi frá Íbúum við Svölu-

tjörn sem  óska eftir hvort hægt sé að 
athuga magn og hraða umferðar um 

götuna og hvort sé hægt að finna leiðir 
til að draga úr hraða.

Sviðstjóra falið að gera mælingar í 
götunni og koma með tillögur um úr-
bætur á næsta fund.

umferðarhraði 
í svölutjörn

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?
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ennþá er ansi góð og mikil makríl veiði hjá þeim bátum sem enn eru að stunda þær veiðar með krókum. Þeir bátar sem hafa landað afla í september eru t.d 
Máni II ÁR með 153 tonn í 18 róðrum og mest 15 tonn.  Ísak AK 139 tonn í 18,  Andey GK 106 tonn í 14.  Hulda HF 82 tonn í 8 og mest 14 tonn.  Máni 
ÁR 64 tonn í 16.  Jón Skólastjóri GK 55 tonn í 18.  Svala Dís KE 42 tonn í 9.  Hlöddi VE 136 tonní 25 og mest 9 tonn  í einni löndun sem er kjaftfullur bátur 

því að Hlöddi VE  er ekki nema um 8 tonn að stærð.   Addi Afi GK 124 tonn í 17 og mest 8,7 tonn.  Guðrún Petrína GK 106 ton í 15 og mest 8,8 tonn.  Víxill II SH 
68 tonn í 19,  Eiður EA 65 tonn í 15, Tjúlla GK 46 tonn í 9, Signý HU 41 tonn í 12, Hringur GK 40 tonn í 9 og Vísir SH 40 tonn í 11.

Siggi Bessa SF er kominn með 173 tonn í 20 og það má geta þess að báturinn er langaflahæstur allra makrílbátanna sem stunda þessa veiðar á krókum.  Er 
báturinn kominn í um 530 tonn og aflaverðmætið um 30 milljónir króna.  Ansi gott fyrir bát sem telur ekki nema 2 menn um borð.  Álfur SH 131 tonni 19, Brynja 
II SH 118 tonní 16, Fjóla GK 116 tonn í 14, og er Fjóla GK næstaflahæsti báturinn í heildina og er kominn með um 470 tonn.  Nanna Ósk II ÞH 106 tonn í 16, 
Óli Gísla GK 100 tonní 12.  Agnar BA 84 tonn í 14  Bergur Vigfús GK 74 tn í 12.  Svo þrír minnstu bátarnir.  Sunna Rós SH með 112 tonn í 25, Fengur GK 36 tn 
í 24 og Linda RE 24 tní 14. Allir bátarnir að ofan hafa landað afla sínum bæði í Sandgerði og Keflavík, nema Óli Gísla GK og Bergur Vigfús GK  sem hafa landað 
öllum sínum afla í Sandgerði.

Þótt svo allt sé vaðandi í makríl þá er nú líka allur flotinn kominn af stað, og línubátarnir hérna frá Suðurnesjunum eru allir komnir af stað og eru þeir að 
landa útum allt land.  t.d er Jóhanna Gísladóttir GK með 310 tn í 3 öllu landað á Dalvík.  Kristín GK 308 tn í 4, Fjölnir GK 284 tní 3, Sighvatur GK 278 tn í 3, Páll 
Jónsson GK 272 tn í 4, Hrafn GK 245 tní 5, Valdimar GK 217 tn í 5.  þessir bátar hafa verið að landa á Skagströnd, Siglufirði, Dalvík og Djúpavogi. 

Gísli Súrsson GK 124 tn í 18, Auður Vésteins SU 114 tní 18, Katrín GK 47 tn í 14, Gulltoppur GK 38 tn í 9 báðir á Siglufirði.  Von GK 72 tn í 14. 
Dragnótaveiði er ansi góð.  Örn GK  með 128 tn í 9 og mest 22 tonn.   Og nokkuð merkilegt er að næstur á eftir Erni GK í afla er margfalt minni bátur.  Njáll 

RE sem er kominn með 100 tonn í 11 róðrum og þar af 21 tonn í einni löndun sem er nú fullfermi hjá Njáli RE.  Sigurfari GK 68 tn í 9, Svanur KE 40 tn í 7, Arn-
þór GK 36 tn í 8, Siggi Bjarna GK 24 tn í 4.

Erling KE er ennþá á grálúðuveiðum fyrir norðan og gengur mjög vel hjá honum.  Hefur landað 128 tonnum í 6 róðrum.  Stóru netabátarnir hans Hólmsgríms 
eru komnir á suður undir Þorlákshöfn og eru að eltast við ufsann.  Steini Sigvalda GK með 66 tn í 13 og af því er ufsi 49 tonn, Grímsnes GK 52 tn í 6 og af því er 
ufsi 42 tonn.  Steini Sigvalda GK mest 15,7 tonn og Grímsnes GK mest 16,6 tonn.  Maron GK er í Njarðvík með 36 tn í 15.   Bryndís KE er í Bolungarvík á skötusel 
og hefur landað 16 tn í 9 og mest 4,6 tonn í einni löndun sem er nú ansi gott

.  Togarar Nesfisks eru ennþá á rækjuveiðum og hefur Sóley Sigurjóns GK landað 121 tonní 3 og er rækja af þvi 52 tonn.  Berglín GK 77 tn í 3 og er rækja af 
því 59 tonn. 

Drífa GK er á sæbjúguveiðum og hefur landað 38 tn í 11 róðrum.
Gísli R.

Það var 11. september árið 
1976b sem Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja hóf starfsemi 
sína. Í upphafi voru 200 

nemendur við skólann en nú 40 árum 
síðar eru nemendurnir um 1100. 
Skólinn býður upp á 40 brautir. FS var 
mest á átta stöðum víðs vegar um bæ-
inn en nú er  allir nemendur í glæsi-
legu húsnæði skólans.

Síðasta laugardag var haldið upp 
á 40 árin með glæsibrag. Opið hús 
allan daginn, fjölbreytt dagskrá með 
ræðuhöldum og tónlistaratriðum 
ásamt glæsilegum veitingum. Kjartan 
Már Kjartansson bæjarstjóri stjórn-
aði hátíðinni af röggsemi. Tónlistar-
atriði fluttu m.a. Stórsveit Suðurnesja 
og Drengjabandið,sem skipað er 
starfsmönnum í skólanum.

Kristján Ásmundsson skólameist-
ari veitti Ægi Sigurðssyni kennara 
viðurkenningu en hefur starfað við FS 
frá stofnun.

apótekarinn hefur nú opnað 
nýtt Apótek á Fitjum.Við 
hittum Helga Má og sagði 

hann að boðið væri uppá fjölbreytt 
úrval af vörum auk þess að afgreiða 
alla lyfseðla. Apótekarinn er einnig 
með Apótek við Suðurgötu þannig 
að apótekið á Fitjum er viðbót til 
að bæta enn frekar þjónustuna við 
Suðurnesjamenn.

Fjölbrautaskóli suðurnesja 
vaxið og dafnað vel

Apótekarinn 
opnar á Fitjum

aFlaFréttir

siggi bessa kominn með 173 tonn
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reykjanes leit við hjá Fjöld-
skylduhjálpinni í Reykjanes-
bæ þegar matarúthlutun fór 

fram. Það voru 250 einstaklingar sem 
fengu aðstoð í þetta sinn. Anna Val-
dís sagði að það væru um 250 – 270 
sem kæmu mánaðarlega til að þiggja 
aðstoð. Anna Valdís sagði að þau nytu 
engra opinberra styrkja en verslunin 

sem er einnig í húsinu 
stæði að miklu leyti 
undir kostnaðinum.

Þegar við litum við 
var Ásmundur Frið-
riksson,alþingismaður, 
á staðnum að kynna sér 
málin og aðstoða við að 
úthluta matarpokum.

Páll Valur Björnsson, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, hlaut  Barna-
réttindaverðlaun ungmenna-

ráða UNICEF á Íslandi, Barnaheilla og 
ráðgjafarhóps umboðsmanns barna. 
Verðlaunin falla í hlut þess þingmanns 
sem ungmennunum þykir hafa staðið 
sig best í að vekja athygli á og berjast 
fyrir réttindum barna á Alþingi á ári 
hverju. Verðlaunin verða veitt árlega og 
voru afhent í fyrsta skipti í dag. 

Í rökstuðningi ungmennaráðanna 
kom fram að Páll Valur Björnsson skari 
fram úr öðrum þingmönnum við að 
vekja athygli á hagsmunum barna á Ís-
landi, ekki síst þeirra barna sem standa 
höllum fæti í samfélaginu. Hann hafi 
án afláts sett upp „barnagleraugun“ í 
þeim tilgangi að berjast fyrir réttind-
um barna á Íslandi. „Barnagleraugun 
eru tæki sem talsmenn barna á Alþingi 
eiga að nota til þess að sjá heiminn frá 
sjónarhorni barns,“ sagði í rökstuðn-
ingi ungmennaráðanna.

„Páll Valur gerir sér grein fyrir að 

börn eiga sín eigin mannréttindi sem 
þarf að vernda og framfylgja. En allir 
verða að leggja hönd á plóg til að skapa 
betri heim fyrir öll börn. Við óskum 
Páli Vali til hamingju með verðlaunin. 
Störf hans hafa verið til fyrirmyndar 
og munu vonandi verða hvatning fyrir 
samstarfsmenn hans til þess að berjast 
fyrir réttindum barna.“

Herdís Ágústa Linnet, formaður 
ungmennaráðs Barnaheilla, hélt ræðu 
á athöfninni og benti meðal annars á 
að börn og ungmenni væru stór hóp-
ur, sem alltof oft heyrðist lítið í. „Þess 
vegna viljum við veita þeim viður-
kenningu sem berjast fyrir réttindum 
okkar, hlusta á okkur og bera virðingu 
fyrir okkur sem einstaklingum,“ sagði 
hún.

Að lokinni ræðu Herdísar fékk Páll 
Valur afhent viðurkenningarskjal og 
verðlaunagrip.

Ungmennaráðin benda á að Páll 
Valur Björnsson hefur í störfum sín-
um á Alþingi lagt mikið af mörkum 

til réttindamála barna. Hann var fyrsti 
flutningsmaður þingsályktunartillögu 
sem samþykkt var í vor, um að 20. 
nóvember, alþjóðlegur dagur barns-
ins, verði helgaður fræðslu um réttindi 
barna í grunnskólum landsins. Hann 
hefur beitt sér fyrir því að grunnskóla-
nám verði raunverulega gjaldfrjálst, 
bent á aðstöðuleysi á Litla-Hrauni og 
að börn geti ekki heimsótt feður sína 
sem þar eru vistaðir, lagt fram fyrir-
spurnir til ráðherra um málefni barna, 
til dæmis um börn með ADHD og 
skyldar raskanir, barist gegn efnisleg-
um skorti meðal barna og svo mætti 
lengi telja.

Auk þess hefur hann verið óþreyt-
andi við að tala fyrir mannréttindum 
barna í ræðum sínum á Alþingi, skrif-
að pistla og greinar og verið sérlega 
duglegur við að þiggja boð á viðburði, 
fundi og ráðstefnur þar sem vakin er 
athygli á réttindum barna. Páll Valur 
hefur síðan árið 2014 verið einn af sex 
talsmönnum barna á Alþingi.

Páll Valur hlaut 
barnaréttindaverðlaunin

margir leita aðstoðar 
hjá FjölskylDuhjálPinni

nóg að gera í mini market
Mini market (Pólska búðin) flutti sig umk set í sumar og opnaði í stóru og myndar-
legu húsnæði þar sem Verkalýðsfélagið var til húsa. Fjölbreytt vöruúrval er í verslun-
inni og var mikið að gera þegar reykjanes leit við.
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miklir möguleikar á að 
byggja gott samfélag hérna

smári mcCarthy oddviti pírata

smári McCarthy skipar efsta 
sæti framboðslista Pírata í 
Suðurkjördæmi.Reykjanes 

hafði samband við Smára.
 Hvers vegna ert þú að taka þátt í 

stjórnmálum?
Ég hef mikinn áhuga á sam-

félaginu og skipulagi þess, en hef 
undanfarin ár orðið fyrir miklum 
vonbrigðum með stjórnmálin. Mælir-
inn fyltist á einhverjum tímapunkti, 
og þá voru Píratar augljósa svarið. 
Ég hef unnið undanfarin ár í austur-
Evrópu við rannsóknir á skipulagðri 
glæpastarfsemi og spillingu, en ákvað 
að flytja heim og taka til hendinni við 
að endurræsa Ísland. Við höfum svo 
rosalega mikla möguleika á því að 
byggja gott samfélag hérna, og það 
er ömurlegt að horfa á slík tækifæri 
sóast.

 Hver verða helstu málin sem 
Píratar ætla að berjast fyrir?

Nýjar grunnstoðir samfélagsins: 
opin stjórnsýsla, traust stjórnkerfi, 
ný stjórnarskrá; sterkara hagkerfi, 
frjálsari atvinnuvegir, meiri nýsköp-
un, minni spilling. Þetta er það sem 
þarf að gera til að geta lagað þau stór-
kostlegu vandamál sem eru til staðar 
í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, 
og víðar. Það er erfitt að nefna eitt-
hvað eitt því þetta hangir allt saman.

 Eru Píratar tilbúnir til samstarfs 
við alla flokka í hugsanlegu ríkis-
stjórnarsamstarfi eða vilja þeir fara 
sömu leið og Samfylkingin að sam-
starf við Sjálfstæðisflokkinn komi ekki 
til greina?

Við höfum ekki formlega útilokað 
neina flokka, en Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur útilokað kerfisbreytingar; það 

gengur ekki. Við viljum laga stjórn-
kerfi Íslands, og munum auðvitað 
vinna með þeim sem vilja það einnig.

 Vinstri flokkarnir segjast alfarið á 
móti frekari skattalækkunum. Hver er 
afstaða Pírata?

Við lítum ekki á skatta sem 
eitthvað sem á bara að hækka eða 
lækka blint, heldur sem nauðsyn-
legt verkfæri til að kosta þá þætti 
samfélagsins sem allir reka saman. 
Staðan er þannig í dag að skattar á 
Íslandi eru frekar lágir samanborið 
við Norðurlönd, en þeir lenda líka af 
mestum þunga á millistétt. Það eru 
mörg tækifæri til að færa skattbyrði 
til og jafnvel lækka sumsstaðar. Við 
viljum einnig loka fyrir ýmiskonar 
misnotkun á skattakerfinu sem telst 
lögleg í dag, svo sem þunna eigin-
fjármögnun.

s-listi samFylkingarinnar – jaFnaðarmannaFlokks 
íslanDs í suðurkjörDæmi í alÞingiskosningunum 29. 
október 2016

n Oddný g. Harðardóttir alþingismaðurgarði
n Ólafur Þór Ólafsson stjórnsýslufræðingur og forseti bæjarstjórnar Sandgerði
n arna Ír gunnarsdóttir félagsráðgjafi og bæjarfulltrúiSelfossi
n  Magnús Sigurjón guðmundsson aðgerðastjóriSelfossi
n guðný birna guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur og bæjarfulltrúi reykjanesbæ
n Miralem Hazeta húsvörðurHöfn í Hornafirði
n arna Huld Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingurVestmannaeyjum
n  guðmundur Oddgeirsson framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúiÞorlákshöfn
n  borghildur Kristinsdóttir bóndilandsveit
n  Marta Sigurðardóttir viðskiptastjóri og bæjarfulltrúigrindavík
n  andri Þór Ólafsson vaktstjóriSandgerði
n Kristbjörg Erla Hreinsdóttir öryrkiHveragerði
n guðbjörg anna bergsdóttir lögfræðingur og bóndi Höfn í Hornafirði
n Magnús Kjartansson hljómlistarmaðurgrímsnesi
n guðbjörg rut Þórisdóttir deildarstjórireykjanesbæ
n Ingimundur bergmann formaður Félags kjúklingabændaFlóahreppi
n  Kristján gunnarsson formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágr.
reykjanesbæ
n  Kristín á. guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélag Íslandsárborg
n  Karl Steinar guðnason fyrrverandi alþingismaðurreykjanesbæ
n  Margrét Frímannsdóttir fyrrverandi alþingismaðurKópavogi

á fundi bæjarráðs Garðs 
15.sept.s.l. var gerð grein fyrir 
frásögn af samráðsfundi full-

trúa sveitarfélaganna á Suðurnesjum 
um þjónustu við

fatlaða á Suðurnesjum. Í niður-
stöðum fundarins kemur m.a. fram 
að gengið verði út frá

því að rekstur þjónustunnar 
verði með óbreyttu sniði árið 2017. 
Fagteymi fulltrúa

félagsþjónustanna hefji undirbún-

ing að faglegri stefnumótun um þjón-
ustu við fatlaða til

framtíðar. Loks að farið verði yfir 
mögulegar leiðir varðandi rekstur og 
utanumhald

þjónustunnar, þar sé m.a. eðlilegt 
að horfa til félagsþjónustunnar í heild 
sinni en ekki

eingöngu þjónustu við fatlaða.
Samþykkt samhljóða að unnið 

verði eftir niðurstöðum fundarins.

óbreytt árið 2017

á síðasta stjórnarfundi Sam-
bands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum var bókað: 

„Fulltrúi Reykjanesbæjar i stjórn vill 
koma því á framfæri aö Reykjanesbær 
vilji ljúka viö aö vinna eigin stefnu 
áöur en fariö er aö vinna aö sameigin-

legri stefnu sveitarfélaga á Suðurnesj-
um, þeir taka þvi ekki þátt i vinnunni 
að svo stöddu.

Formaður stjórnar S.S.S. lýsir yfir 
óánægju meö aö ekki sé samstaða að 
vinna verkefnið åfram“.

Vilja eigin stefnu

Flestir stjórnmálaflokkar reyna 
nú að ná eyrum kjósenda 
með stefnumálum sínum. 

Samfylkingin sker sig úr o9g virð-
ist alls ekki vilja atkvæði kjósenda. 
Samfylkingin leggur höfuð áherslu 
á að Ísland gangi í ESB þrátt fyrir 
ástandiðm hjá ESB. Samfylkingin 

ætlar sem sagt að fara beinba leið 
með okkur í hið brennandi hús 
eins og Jón Baldvin helsti hugsuður 
flokksins lýasti ástandinu hjá ESB. 
Sem sagt Sammfylkingin neitar 
staðreyndum. Gott fyrir kjósendur 
að vita að greitt atkvæði til Samfylk-
ingar er ávísun á inngöngu ðí ESB.

Vilja ekki atkvæði
snjókallinn skriFar:

tvöföldun 
reykjanesbrautar
bæjarráð Grindavíkurbæjar 

skorar á Alþingi og samgöngu-
yfirvöld að setja í forgang 

framkvæmdir við tvöföldun Reykjanes-
brautar, frá Fitjum í Reykjanesbæ að 

Rósaselstorgi í Sveitarfélaginu Garði. 
Umferðaröryggi á Reykjanesbraut er 
mikið hagsmunamál íbúa á Reykjanesi, 
sem og allra ferðamenn sem fara um 
Keflavíkurflugvöll.
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Þurrkbox

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Þakrennukitt

Tilbúinn hitavír í rennur 
með  hitastilli og 
rafmagnskapli.

Tilboð
1498 

fyrir 3

í ferðavagnin 
fyrir veturinnGrátandi gluggar?

Tilboð
frá kr44.990

Uppfrosnar rennur?
Hitavír í rennur
bræðir snjó og
klaka.
Heldur
vatnsrás
opinni.

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Þurrkaðu loftið og dragðu úr rakaþéttingu

Tilboð
kr per m.1.450

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

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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merkir 
suðurnesjamenn
huxley Ólafsson fæddist árið 1905. Hann lést 

árið 2000. 
Huxley lauk gagnfræðaprófi frá 

Menntaskólanum í Reykjavík 1923 og stundaði síð-
an verslunarstörf, mest hjá mági sínum, Lofti Lofts-
syni í Sandgerði, til ársins 1939, er hann varð fram-
kvæmdastjóri Keflavíkur hf. í Keflavík.

Því starfi gegndi hann til 1945 er hann varð fram-
kvæmdastjóri Fiskiðjunnar sf. í Keflavík ásamt Flök-
unarstöðinni sf. frá 1956. Þar starfaði hann til 1964 
er hann réðst sem framkvæmdastjóri Fiskimjöls hf. 
í Njarðvík. Einnig var hann aðili að Söltunarstöðinni 
Mána hf. í Neskaupstað.

Huxley var einn stofnenda Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna og Samlags 
skreiðarframleiðenda og sat lengi vel í stjórn hvorra tveggja samtakanna. Þá 
var hann lengi í forystu Vinnuveitendafélags Suðurnesja, Útvegsmannafélags 
Suðurnesja og sat í stjórn Sparisjóðsins í Keflavík.

Huxley var brautryðjandi í loðnubræðslu hér á landi og, ásamt Ulrich 
Marth, upphafsmaður vélvæðingar í fiskvinnslu hér á landi með innflutningi 
fyrstu Baader-vélanna um miðjan sjötta áratuginn.

Huxley starfaði að skógrækt og sat í stjórn Skógræktarfélags Suðurnesja og 
hann var um skeið formaður guðspekideildarinnar Heiðarblómsins í Keflavík. 
Þá var hann heiðursfélagi Rotary-klúbbsins í Keflavík og meðal stofnenda hans.

í minningargreinum má m.a. lesa:
„Huxley Ólafsson var hlýr í framkomu og gat verið glettinn. Hann átti gott með 
að jafna deilur manna og finna hinar jákvæðu hliðar mála.“

„Huxley var maður mikilla framkvæmda. Hann var brautryðjandi á mörg-
um sviðum s.s. í loðnubræðslu og einnig var hann einn stofnenda Sölumið-
stöðvar hraðfrystihúsanna og Samlags skreiðarframleiðenda. Hann var alltaf 
opinn fyrir nýjum hugmyndum og tækifærum og mjög frjór í allri hugsun. 
Hann hafði mikinn áhuga á guðspeki og var um skeið formaður guðspeki-
deildarinnar Heiðarblómsins í Keflavík. Einnig hafði hann áhuga á hinum 
ýmsu trúarbrögðum og á heimili afa og ömmu voru til margar bækur um þessi 
málefni.

Huxley var góður maður. Hann var á margan hátt dulur að eðlisfari. Hann 
vildi lítið tala um sjálfan sig og sjálfshól var honum ekki að skapi. Hann var jafn-
framt félagslyndur og hafði gaman af félagsstörfum. Hann var t.d. heiðursfélagi 
Rotaryklúbbsins í Keflavík og meðal stofnenda hans“.

Við leitum til félagsmanna eftir upplýsingum og viðhorfum

Mótum stefnuna saman!
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis

Tökum vel á móti Gallup!
Félagsmenn VSFK

kópavogur hefur opnað bók-
hald bæjarins á vefsíðu sinni.
Bæjarstjóri Kópavogs segir: 

„Með opnum bókhaldsins er stigið 
stórt skref í átt að opnari og gagnsærri 
stjórnsýslu og geta nú íbúar og aðrir 
áhugasamir fylgst með því hvernig 
fjármunum sveitarfélagsins er varið.“

Á vefnum er hægt að skoða hvapa 
greiðslur sveitarfélagið innti af hendi 
og til hverra.

Kópavogur er fyrtsta sveitarfélgið 
til að opna bókhald sitt. Fyrir síðustu 
kosningar töluðu frambjóðendur hér á 
Suðurnesjum um að þetta ætluðu þeir 
að gera t.d. í Reykjanesbæ.

Nú er kjörtímabilið rúmlega hálfn-
að og fróðlegt að vita mhvað þessu líð-
ur hjá sveitarféligum hér á Suðurnesj-
um.Reykjanes sendi fyrirspurn til 
bæjarstjóranna.

Hefur komið til umræðu í þínu 
sveitarfélagi að opna bókhaldið og 
gera það aðgengilegt á heimasíðu 
sveitarfélagsins?

ekki á dagskrá í garði
Varðandi spurningu þína í viðhengi 
með póstinum frá þér, þá er því til 
svara að slík umræða hefur ekki far-
ið fram hjá sveitarfélaginu.  Það hef-
ur ekki heldur farið fram greining á 
mögulegum kostnaði við að koma upp 
því fyrirkomulagi að upplýsingar úr 
bókhaldi sveitarfélagsins komi fram 
á heimasíðu.  Þetta mál hefur einfald-
lega ekki verið á dagskrá hjá okkar 
sveitarfélagi segir Magnús Stefánsson 
bæjarstjóri í Garði.

mikill vilji til að opna í 
reykjanesbæ
Það er mikill vilji til að opna bókhaldið 
en við höfum ekki tekið ákvörðun um 
hvenær þessi skref verða stigin.

Þessi framsetning kallar á 
breytingar á verklagi og hugsanlega 
hugbúnaði og við erum að skoða þessi 
mál núna með það að markmiði að 
opna bókhaldið á næsta, eða þarnæsta 
ári,segir Kjartan Már Kjartansson bæj-
arstjóri í Reykjanesbæ.

hvorki rætt né skoðað í 
grindavík
Það hefur hvorki verið rætt né skoðað, 
hvað það kostar og hver ávinningur-
inn væri að opna bókhald sveitarfé-
lagsins á vefnum á sambærilegan hátt 
og Kópavogur hefur nú gert,segir Ró-
bert Ragnarsson bæjarstjóri í Grinda-
vík. 

ákvarðanir liggja ekki fyrir í 
sandgerði
Ég held að opnun bókhalds líkt og 
Kópavogur hefur nú gert sé það 
sem koma skal. Það er rétt að með 
þessu verður stjórnsýslan opnari og 
gagnsærri. Það liggja ekki fyrir ákvarð-
anir um skref í þessa átt hér í Sand-
gerði segir Sigrún Árnadóttir,bæjar-
stjóri í Sandgerði.

ekki til umræðu í Vogum
 Hefur ekki komið til umræðu hér að 
opna bókhaldið,segir Ásgeir Eiríks-
son,bæjarstjóri í Vogum.

ætla sveitarfélögin að 
opna bókhaldið sitt?

merkir suðurnesjamenn

samgönguáætlun 2015-2018 var 
til umræðu á fundi bæjarráðs 
Sandgerðis nýlega . Sveitarfé-

lögin á Suðurnesjum hafa ítrekað bent  
á nauðsyn og mikilvægi þess að lokið 
verði við tvöföldun Reykjanesbraut-
ar og hvatt til þess að framkvæmdin 

verði sett í Samgönguáætlun.
Bæjarráð samþykkti  áskorun 

á samgönguyfirvöld um að   setja 
hönnun og framkvæmdir við tvö-
földun Reykjanesbrautar frá Fitjum 
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar í for-
gang. Einnig var bent á að þar til 

þeirri framkvæmd lyki þyrfti að stór-
bæta öryggi gatnamóta á umræddum 
vegarkafla og að  umferðarbætur væru  
ekki aðeins nauðsynlegar fyrir íbúa á 
Suðurnesjum heldur tryggðu  þær ör-
yggi allra þeirra sem fara um alþjóð-
legan flugvöll í Sandgerði.

áskorun á samgönguyfirvöld
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Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 

og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 

og léttir þrif.

Stigahúsateppi

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Sérverslun með teppi og parket

Mikið úrval!

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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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

Fyrir viku fór fjöldi farþega um 
Keflavíkurflugvöll í fyrsta sinn 
yfir fimm milljóna múrinn 

innan sama árs. Það var parið Leanna 
Cheecin Lau og Gregory Josiah Lue 
sem voru hin heppnu en starfsfólk 
Isavia tók vel á móti þeim og fengu 
þau flug frá WOW air, gjafaöskju frá 
Fríhöfninni, blómvönd auk þess sem 
veitingastaðurinn Nord á Keflavíkur-
flugvelli tók á móti þeim með glæsi-
legum mat.

Parið var á leið til Baltimore með 
Wow Air og þaðan til Los Angeles þar 
sem þau eru búsett. Þau fara í eina ut-
anlandsferð á ári og ákváðu þetta árið 
að fara til Íslands þar sem þau dvöldu 
í viku. Þau voru mjög ánægð með 
ferðina og skoðuðu meðal annars 
Jökulsárlón og Gullfoss og Geysi.

Talning farþega um Keflavikur-
flugvöll skiptist í komufarþega, 

brottfararfarþega og skiptifarþega 
og skiptist fjöldinn um það bil jafnt 
í þrennt. Þegar fimmmilljónasti far-
þeginn fór úr landi skiptist farþega-
fjöldinn svona: 1.685 þúsund brott-
fararfarþegar, 1.710 komufarþegar og 
1.605 skiptifarþegar. Árið 2015 náði 
farþegafjöldinn rétt yfir 4,8 milljón-
um en í ár er búist við að fjöldinn 
verði um 6,7 milljónir og því verður 
tvisvar fagnað á þessu ári, bæði nú 
þegar fimm milljóna múrnum er náð 
og svo má búast við að fjöldinn fari 
í fyrsta sinn yfir sex milljónir í nóv-
ember. Fjölgun farþega hefur verið 
mjög hröð um Keflavíkurflugvöll, 
árið 2016 verður fjöldinn samkvæmt 
spám 37% meiri en árið 2015 og þá 
mun fjöldinn sem fer um flugvöllinn 
í ár vera rúmlega þrefalt meiri en árið 
2010, þegar hann náði rétt yfir tveim-
ur milljónum. 

rekstrarafkoma Isavia fyrir 
fjármagnsliði og skatta á fyrri 
helmingi ársins 2016 var já-

kvæð um 1.620 milljónir króna, sem 
er 30% aukning frá fyrra ári. Rekstrar-
tekjur námu 14.408 milljónum króna 
sem er 2.953 milljóna króna aukning 
samanborið við sama tímabil á síðasta 
ári eða 26%.  Heildarafkoma tímabils-
ins var jákvæð um 1.667 milljónir 
króna samanborið við 540 milljónir 
króna á sama tímabili á síðasta ári og 
hækkaði því um 1.127 milljónir króna.  
Af þeirri hækkun má rekja 670 millj-
ónir króna til gengisáhrifa af erlend-
um fjáreignum og skuldum.

Isavia samstæðan samanstendur 
af rekstri Keflavíkurflugvallar, Frí-
hafnarinnar, innanlandsflugvalla-
kerfis og flugleiðsöguþjónustu. Björn 
Óli Hauksson, forstjóri Isavia, segir 
rekstrarafkomu allra þessara þátta 
vera í takt við áætlanir félagsins.

„Uppfærð farþegaspá Keflavíkur-
flugvallar sem félagið kynnti í febrúar 
síðastliðnum gefur þó tilefni til að ætla 
að afkoma félagsins fyrir árið í heild 
verði nokkuð betri en áætlanir gerðu 
ráð fyrir.  Isavia hefur lagt í kostnað-
arsamar aðgerðir til að bregðast við 
fádæma vexti á Keflavíkurflugvelli og 
það er mjög ánægjulegt að sjá á sama 

tíma hversu vel hefur tekist til við að 
standa vörð um arðsemi þess fjár-
magns sem eigandi félagsins, íslenska 
ríkið, hefur bundið í rekstrinum.

Isavia kynnti á dögunum vetrar-
áætlun Keflavíkurflugvallar þar sem 
sætaframboð eykst á milli ára um hátt 
í 60%. Það er afar ánægjulegt að vetr-
arferðamennskan skuli aukast þetta 
mikið og ég er afar stoltur af þætti 
Isavia í þeim vexti en félagið hefur lagt 
sín lóð á vogarskálarnar með öflugri 
markaðssetningu gagnvart flugfélög-
um og hvatakerfi sem veitir flugfélög-
um, sem hefja flug allt árið, afslátt af 
notendagjöldum.“

áfram aukning á  
keflavíkurflugvelli
Á fyrstu sex mánuðum ársins fóru um 
2,7 milljónir farþega um Keflavíkur-
flugvöll sem er um 34% aukning frá 
sama tímabili í fyrra. Þetta er svip-
aður fjöldi og fór um flugvöllinn allt 
árið 2012.  Áætlanir félagsins gera ráð 
fyrir að fjöldi farþega árið 2016 verði 
um 6,7 milljónir talsins sem yrði 37% 
aukning milli ára.

Fjárfestingar í varanlegum rekstrar-
fjármunum námu um 6,2 milljörðum 
króna og má rekja langstærstan hluta 
þeirra fjárfestinga til Keflavíkurflug-

vallar.  Áfram má búast við töluverðum 
fjárfestingum á Keflavíkurflugvelli, en 
á sama tíma eykst mikilvægi þess finna 
leiðir til að ná betri nýtingu á núver-
andi mannvirkjum með því að stuðla 
að aukinni flugumferð utan háanna-
tíma innan hvers dags.

Flugumferð um íslenska flugstjórn-
arsvæðið jókst fyrstu sex mánuði 
ársins um 10% en flugumferð til og frá 
Íslandi jókst um 24%.

Fjölgun í innanlandsflugi
Á fyrstu sex mánuðum ársins fjölgaði 
farþegum sem fóru um innanlands-
flugvallakerfið um 6,8%, en frá árinu 

2011 til 2015 hafði verið viðvarandi 
fækkun farþega sem nýtti sér flugsam-
göngur innanlands.  Afkoma kerfisins 
hefur því batnað á milli ára.  Þrátt fyrir 
þennan ánægjulega viðsnúning er ljóst 
að staða innanlandsflugvallakerfisins 
er afar erfið og mikil þörf að frekara 
fjármagni frá ríkinu til reksturs og 
viðhalds. 

Stærstur hluti rekstrartekna inn-
anlandsflugvallakerfisins er tilkominn 
vegna þjónustusamnings um rekstur 
þess á milli Isavia og innanríkisráðu-
neytisins. Isavia rekur vellina fyrir 
hönd ríkisins fyrir þá fjármuni sem 
eru ákvarðaðir í þjónustusamningn-
um og fjárlögum.

Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia: 
„Isavia hefur gengið eins langt og 
mögulegt er í þeirri viðleitni að mæta 

sílækkandi fjárframlögum til innan-
landsflugs frá ríkinu, með kostnaðar-
aðhaldi og ráðvendni í rekstri innan-
landsflugvallakerfisins.  Það er löngu 
komið að þolmörkum og ljóst að leita 
þarf allra leiða til að tryggja að innan-
landsflugvallakerfið verði raunhæfur 
kostur til ferðalaga innanlands. Settur 
hefur verið á fót vinnuhópur til að 
skoða hugmyndir um breytt rekstrar-
form innanlandskerfisins, m.a. til að 
auka gegnsæi og bæta rekstrarskilyrði 
innanlandsflugvalla. Isavia mun taka 
virkan þátt í þeirri vinnu því það er 
félaginu hjartans mál að innanlands-
flugvallakerfið verði rekið að miklum 
myndarskap.  Það er sárt að upplifa 
það ár eftir ár að eigandi þess, íslenska 
ríkið, sjái sér ekki fært að tryggja stoð-
ir kerfisins betur en raun ber vitni.“

Rekstrarafkoma jákvæð 
um 1620 milljónir króna

lykiltölur 
úr hálFsárs-
uPPgjöri 2016
Tekjur: 14.408 milljónir króna
Rekstrarhagnaður: 1.620 milljónir kr.
Heildarafkoma eftir skatta: 1.667 
milljónir kr.
Handbært fé: 5.129 milljónir kr.
Fjárfestingar í varanlegum rekstr-
arfjármunum: 6.243 milljónir kr.
Eigið fé í lok tímabils: 21.801 
milljónir kr.
Eiginfjárhlutfall: 41,2%

Fimm 
milljóna  
múrinn
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Verð aðeins

4.090.000 kr.
Tivoli DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Sjálfskiptur

Verð aðeins

5.690.000 kr.
Rexton DLX  |  Fjórhjóladrif 
Dísel | Sjálfskiptur  |  7 manna

Verð aðeins

4.790.000 kr.
Korando DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Sjálfskiptur

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36 
461 3636

Verið velkomin í reynsluakstur  |  Skoðaðu úrvalið á benni.is
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á            þvottavélum, 
þurrkurum, 
uppþvottavélum, 
kæliskápum, 
frystiskápum, ofnum 
og helluborðum

Nú höfum 
við lækkað 
öll verð 

vegna styrkingar á gengi krónunnar 

og hagstæðra innkaupa.

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18.
Laugardaga kl. 11-14.


