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OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjör-
dæmi fer fram laugardaginn 10.septem-

ber. Kosningabaráttan er á fullu en 11 bjóða 

sig fram. Hart er sótt að núverandi forystu-
manni Ragnheiði Elínu Árnadóttir. Bæði 
Ásmundur Friðriksson og Páll Magnússon 

sækja að henni.Fyrrverandi þingmaður Árni 
Johnsen leitar einnig eftir stuðningi til að leiða 
listann.Nánar um prófkjörið í blaðinu í dag.

Hver verður oddviti Sjálfstæðis- 
manna í Suðurkjördæmi
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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-
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Viltu segja skoðun þína? 

ÁÁkveðið hefur verið að ganga til Alþingiskosninga laugardaginn 
29.október í haust.Margt hefur vel tekist hjá núverandi ríkisstjórn en 
að mínu mati þarf á næsta kjörtímabili að leggja höfuðáherslu á fimm 

málaflokka.

Leiðrétta ber kjör eldri borgara
Í stjórnartíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J.Sigfússonar 
voru kjör eldri borgara skert verulega og langt umfram það sem eðlilegt gat 
talist. Núverandi ríkisstjórn lofaði að leiðrétta það að fullu. Að hluta til hefur 
verið staðið við það en ekki að fullu. Það var með ólíkindum að þegar kjör eldri 
borgara voru leiðrétt um síðustu áramót fékk sá hópur ekki afturvirkni eins og 
aðrir í landinu. Það var lítil fyrirstaða á því að topp embætismenn þjóðarinnar 
fengju afturvirkni svo mörgum mánuðum nam. Þar voru ekki neinar smá ipp-
hæðir á ferðinni. Málefni eldri borgara eiga að hafa forgang á næsta kjörtímabili.

Auka þarf fjármagn til heilbrigðismála
Staða heilbrigðismála versnaði mjög í tíð síðustu ríkisstjórnar. Verulegu auknu 
fjármagni hefur verið veitt í heilbrigðismálin á þessu kjörtímabili en það þarf 
samt að gera mun betur. Öldruðum fjölgar mjög á næstu árum þannig að þarf 
að gera stórátak í byggingu nýrra hjúkrunarheimila.

Húsnæðismál unga fólksins
Ríkisstjórnin er nú að stíga skref sem ættu að auðvelda ungu fólki sín fyrstu 
íbúðakaup. En það þarf mun stærra átak. Fólk þarf að hafa val hvort það vill 
eiga alfarið sína íbúð með hagstæðum lánum,eða kaupa búseturétt í húsnæð-
issamvinnufélögum. Einnig þarf að stuðla að mun ódýrari leigukjörum en nú 
er. Íbúðaverð er alltof dýrt, Einn þáttur í hinu háa íbúðaverði er hversu mikið 
hið opinbera tekur í alls konar gjöld.Þessu þarf að breyta.

Vegakerfið þarf innspýtingu
Margir vegir landsins eru orðnir ansi daprir og skapa í sumum tilfellum hættu. 
Við getum ekki tekið á móti allt að tveimur milljónum ferðamanna á ári án þess 
að auka fjármagn til vegakerfisins. Það hlýtur að verða eitt af forgangsmálum 
næstu ríkisstjórnar að auka fjármagn til viðhald og nýframkvæmda á vegum 
landsins verulega. Núverandi ástand gengur ekki.

Lækka þarf skatta
Fyrrverandi ríkisstjórn hin tæra vinstri stjórn hækkaði alla skattstofna eða bjó 
til nýja.Núverandi ríkisstjórn hefur aðeins kroppað í þetta og lækkað skatta 
lítillega og afnumið vörugjöld. En það þarf að gera mun betur. Fulltrúar vinstri 
flokkanna hafa boðað að komist þeir til valda verði skattar hækkaðir á ný og 
væntanlega fundnir upp nýir. Sú stefna mun leiða til þess að uppbyggingin og 
framfarirnar sem nú eru munu stöðvast. Það er hagur allra að skattar séu sem 
lægstir. Það hlýtur að vera mun eðlilegra að fólkið haldi sem mestu eftir af 
sínum launum. Við eigum að hafna Því að stjórnmálamennirnir taki sem mest 
af okkur í sköttum og deili því sú út eftir sinni hentistefnu.

Því miður eru miklar líkur á því að við fáum vinstri stjórn eftir næstu kosningar 
ef marka má skoðanakannanir. En það er hægt að koma í veg fyrir vinstri stjórn 
þann 29.október næstkomandi með því að hafna alfarið vinstri flokkunum á 
kjörseðlinum.

Sigurður Jónsson

Leiðari

Fimm 
mikilvæg 
forgangsmál

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 15. september næsta blað

Öldungaráð Suðurnesja hefur nú 
í haust starfað í tvö ár. Ráðið er 
skipað fulltrúum Félags eldri 

borgara á Suðurnesjum og bæjarstjórnir 
á Suðurnesjum kjósa hvert um sig tvo í 
ráðið og einn til vara.. Samtals eru 33 í 
ráðinu sem kjósa sér sjö manna stjórn. 

Hlutverk ráðsins er að vera ráð-
gefandi um framtíðarskipulag 
öldrunarþjónustu, uppbyggingu 
hjúkrunarheimila, þjónustu- og ör-
yggisíbúða á Suðurnesjum. Ráðið vinni 
að samþættingu á þjónustu og áhersla 
er lögð á að efla andlega og líkamlega 
líðan eldri borgara m.a. með skilvirkri 
læknisþjónustu, heimahjúkrun, félags-
legri heimþjónustu, dagvistun, iðju og 
sjúkraþjálfun sem hvetur til líkams-
ræktar og lífsleikni. Ekkert er ákveðið 
í heilbrigðismálum á Suðurnesjum án 
umfjöllunnar Öldungaráðs. 

Stjórn Öldungaráðs hefur á síðasta 
ári fundað með stjórnum sveitarfélag-
anna á Suðurnesjum, með stjórn Sam-
bands Sveitarfélaga á Suðurnesjum. 
Þá hefur hún   átt fund með stjórn 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og 
átti mjög góðan fund með alþingis-
mönnum á Suðurnesjum 6. maí síðast 
liðinn. 

Heilbrigðismál hafa verið til umfjöll-
unar á fundunum og helstu áherslur 
hafa verið:

1. Skortur á hjúkrunarrúmum. 
Biðin eftir hjúkrunarrýmum er lengst 
hér á Suðurnesjum eða 138 dagar og á 
biðlista nú eru 33 sjúkir eldri borgarar.

2. Unnið verði að samþættingu á 
heimahjúkrun, heimilisþjónusta og  
félagslegri þjónustu. Hér þarf sam-
vinnu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 
og bæjarfélaganna á Suðurnesjum, sem 

ynnu saman og gerðu með sér starfs-
samning.

3. Málefni sjúkrahússins og vöntun 
á læknum. 

Það hefur lengi verið mikill skortur 
á hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum 
og horfir nú  til vandræða. Reiknað er 
með að sjúkum öldruðum fjölgi ört  á 
næstu árum og eru núna á  biðlista 
um fjörutíu sjúkir eldri borgarar. Þá 
hefur Öldungaráðið vakið athygli á 
fundum sínum með sveitarstjórnum, 
þingmönnum og stjórn sjúkrahúss 
Suðurnesja að hér verði að gera ráð 
fyrir því að árið 2020 verði 100 eldri 
borgarar á biðlista ef ekkert verður gert 
til þess að fjölga hjúkrunarheimilum. 

Vond er staða sjúkra eldri borgara 
á landsvísu en biðin er langlengst á 
Suðunesjum eins og áður segir eða 
138 dagar eftir aðhlynningu á hjúkr-
unarheimilum. Samkvæmt áætlun 
frá heilbrigðisráðherra er ekki gert 
ráð   fyrir fjölgun hjúkrunarrýma á 
Suðurnesjum næstu fimm árin. 

Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja lagði 
fram eftirfarandi á fundi með alþingis-
mönnum 6. maí:

„Heilbrigðisráðherra gerir ekki ráð 
fyrir í tillögu sinni   að byggt verði 
hjúkrunarheimili á Suðurnesjum 
næstu fimm árin, þó að kannanir stað-
festi að þörfin á Suðurnesjum er mest á 
landinu. Sjúkir aldraðir bíða langlengst 
hér á Suðurnesjum eftir umönnun á 
hjúkrunarheimilum en áður hafa þeir 
notið þjónustu heimilishjálpar og 
heimahjúkrunar.

Mikið liggur við að tekin verið 
ákvörðun um byggingu hjúkr-
unarheimilis á Suðurnesjum sem 
fyrst. Eldri borgurum fjölgar ört hér  

á Suðurnesjum og til að mæta því er 
nauðsynlegt að bregðast nú þegar við 
og setja nýtt hjúkrunarheimili á dag-
skrá hér á Suðurnesjum. 

Stjórn Öldungaráðs skorar á þing-
menn sem búsettir eru á Suðurnesjum 
að taka forystu í þessu máli. Með sam-
stöðu þingmanna, sveitarstjórna og Fé-
lags eldri borgara er hægt að fá jákvæða 
niðurstöðu.”

Nú er það Suðurnesjamanna saman 
að fylgja eftir sjálfsagðri kröfu og standa 
saman um að ákveðið verði að reisa 
hjúkrunarheimili svo að komist verði 
hjá því ástandi sem gæti skapast vegna 
þess að ekki er hægt að aðstoða sjúka 
aldraða þegar að heimahjúkrun dugar 
ekki og leita verður hjúkrunar á vistheim-
ili fyrir aldraða. 

Einn liðurinn í því gæti verið 
íbúafundur um þessi mál en hljóm-
grunnur er fyrir því að halda íbúafund 
á Suðurnesjum í september til þess að 
fylgja eftir kröfunni um nauðsyn þess að 
fjölga hjúkrunarrýmum með byggingu 
hjúkrunarheimilis. 

Eyjólfur Eysteinsson, formaður 
stjórnar Öldungaráðs Suðuresja

Forkaupsréttur sveitar- 
félaga á aflaheimildum
Ályktun stjórnar Samtaka sjávar-

útvegssveitarfélaga um forkaups-
rétt sveitarfélaga á aflaheimildum lögð 
fram á fundi Bæjarráðs Grindavíkur 
9.ágúst s.l.

Bæjarráð tekur undir ályktun stjórnar 

Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, og 
leggur áherslu á að löggjafinn taki sem 
allra fyrst af allan vafa um heimildir 
sveitarfélaga til að beita forkaupsrétti 
þegar aflaheimildir eru seldar úr við-
komandi sveitarfélagi. 

Dansleikur 
á Nesvöllum
Skemmtinefnd Félags eldri borgara 

á Suðurnesjum heldur dansleik á 
Nesvöllum föstudaginn 2.september 
kl 20:00. Miðaverð er kr 1000. Hljóm-
sveitin Suðurnesjamenn spila.

Þörfin fyrir hjúkrunarheimili mest  
á Suðurnesjum – aðgerða er þörf!

Árni vill 
aftur á þing
Árni Johnsen fyrrverandi þing-

maður gefur kost á sér í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. 
Árni hefur mikla þingreynslu og var 
mjög virkurá sínum tíma.Fyrir síðustu 
Alþingiskosningar náði Árni 7.sæti í 
prófkjörinu. Nú verður spennandi að 
fylgjast með hvort kjósendur Sljálf-
stæðisflokksins vilja fá Árna aftur á 
þing til að berjast fyrir hagsmuna-
málum Suðurkjördæmis.

Íbúum fjölgar í Garði
Það sem af er árinu 2016 hefur 

íbúum sveitarfélagsins fjölgað 
töluvert.   Samkvæmt Þjóðskrá voru 
skráðir alls 1.425 íbúar í Garði þann 
1. desember 2015.  Samkvæmt bráða-
birgðatölum þann 18. júlí sl. var fjöldi 
íbúa í sveitarfélaginu orðinn 1.480. 

Íbúum hefur því fjölgað um alls 55 
frá 1. desember sl., eða um 3,9% á sjö 
mánuðum.  

Mikil sala hefur verið á íbúðar-
húsnæði í sveitarfélaginu á síðustu 
mánuðum og munar þar mest um að 
Íbúðalánasjóður hefur selt mikið af 
þeim eignum sem voru í eigu sjóðsins 
á undanförnum árum.  Þá hafa verk-
takar og aðrir aðilar selt eignir sem 
höfðu staðið ónotaðar.  Ef fram fer sem 
horfir gæti íbúafjöldi í sveitarfélaginu 
orðið nálægt 1.500 í lok ársins.

Nýr stjórnarformaður Strætó
Heiða Björg Hilmis-

dóttir hefur tekið 
við af Bryndísi Haralds-
dóttur sem stjórnarfor-
maður Strætó. Að öðru 
leyti verður stjórn Strætó 
skipuð sama fólki og áður. 
Um leið og stjórn og 
starfsmenn Strætó þakkar 
Bryndísi dygga þjónustu 
og vel unnin störf býður 
Strætó nýjan stjórnarformann velkom-
inn til starfa með ósk um farsælt sam-

starf. Meðfylgjandi er mynd af stjórn 
Strætó eftir formannsskiptin. 



ljosanott.is

Velkomin á björtustu fjölskylduhátíð landsins
Ljósanótt, menningar- og fjölskylduhátíð Reykjanesbæjar 

verður haldin dagana 1. - 4. september.

Dagskrá á útisviði
Föstudagur: Bæjarstjórnarbandið  •  Sólveig Lea og Jón Anton 

Mistery Boy  •  Trúbadorinn Heiður 
Laugardagur: Blönduð fjölskyldudagskrá á útisviðinu allan daginn 

Leikhópurinn Lotta  •  Dagný Halla  •  Danskompaní  •  Taekwondo  •  Skrímslin
Bryn Ballett Akademían  •  Stórsveit Suðurnesja  •  Jóhanna Ruth 

Maggi Kjartans og ljóssins englar ásamt Gunnari Þórðar, Þóri Baldurs, 
Björgvini Halldórs og Stefaníu Svavarsdóttur  •  Páll Óskar!

Listsýningar um allan bæ og hin ómissandi Árgangaganga
Tónlistarveisla  •  Kjötsúpa  •  Heimatónleikar  •  Sagnakvöld  •  Bryggjuball 
Með blik í auga - Hvernig ert́ í kántrýinu?  •  Unglingaball  •  Söguganga

Bíla- og bifhjólasýning  •  Menningarveisla í Höfnum
Harmonikuball  •  Leiktæki  •  Hoppukastalar  •  Lína langsokkur 

Skessulummur og dúndur Ljósanæturtilboð í verslunum. 

Sjá dagskrá á ljosanott.is

HS Orka lýsir upp Ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins.
Landsbankinn er aðalstyrktaraðili Ljósanætur.

Láttu sjá þig!

Reykjanesbær 2016
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Kynning á starfi
Föstudaginn 9.sept. kl 14:00 á Nes-

völlum fer fram kynning á fjöl-
breyttu starfi fyrir eldri borgara sem 
í boði er hjá sveitarfélögunum. Allir 
velkomnir á Léttan föstudag á Nes-
völlum 9.sept.kl 14:00. Kaffihúsið opið. 

Helgi Hólm  
á Sagnakvöldi
Hið árlega Sagnakvöld í tengslum 

við Ljósanótt verður fimmtu-
daginn 1.september n.k. á Nesvöllum.
Sagnakvöldið hefst kl 20:00. 

Helgi Hólm mun þar segja frá Mál-
fundafélaginu Faxa og blaðinu Faxa.

Allir eru velkomnir.

Ragnheiði Elínu í forystu 
Ég hef fylgst vel með lands-

málunum undanfarin ár og 
sumt hefur mér líkað vel við og 

annað ekki. Ég kaus Sjálfstæðisflokk-
inn í síðustu kosningum enda hefur 
kjarnakonan Ragnheiður Elín verið í 
forystu í Suðurkjördæmi. Hún hefur að 
mínu mati staðið sig mjög vel og ég mun 
styðja hana til áframhaldandi forystu og 
hvet þig til þess að gera slíkt hið sama. 

Þrjú ár eru ekki langur tími en á 
þeim tíma hefur Ragnheiður Elín 
unnið af miklum heilindum og náð 
gríðarlegum árangri í þeim mála-
flokkum sem hún tók við. Hún hóf 
kjörtímabilið á því að setja sig vel inn 
í alla málaflokka, kynnast fólkinu og 
hlusta á það. Það veittist henni frekar 
auðvelt að fá fólk til liðs við sig, en 
drifkraftur hennar og vinnugleði fer 
ekki framhjá neinum. 

Ragnheiður hefur á einstakan hátt 
stuðlað að því að hagsmunaaðilar 
ferðaþjónustunnar sitja nú allir við 
eitt borð í stað þess að fara í sitt hvora 
áttina. Það er mikilvægt að við vöndum 
okkur, nú þegar ferðaþjónustan er í svo 
miklum vexti. Við verðum að sýna eitt 

andlit út á við.  Umræða um að ekki 
hafi verið unnið í innviðum er væg-
ast sagt ósanngjörn. Á kjörtímabilinu 
hefur 2,3 milljörðum verið varið í inn-
viðauppbyggingu ferðamannastaða og 
er það mislangt komið í framkvæmd. 

Skapandi greinar og nýsköpun eru 
Ragnheiði Elínu hugleikin og hefur 
hún sinnt þessum málaflokkum vel. 
Hún sýnir ávallt áhuga á þeim við-
fangsefnum sem fyrirtækin eru að 
fást við. Það er einstakt að ráðherra 
sé svo sýnilegur og sýni málaflokkum 
sínum svona mikinn áhuga eins og 
hún gerir. Ragnheiður hefur mikinn 
áhuga á hönnunar- og nýsköpunar-
málum og hefur stutt vel við bakið á 
sprotafyrirtækjum og aðstoðað við að 
benda þeim á leiðir og næstu skref. 
Ragnheiður er ráðherra alls landsins, 
því er nærveru hennar oft óskað víða 
um land. Það eru því annasamir dagar 
ráðherrans. 

Ég hvet ykkur sem ætla að taka þátt í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins þann 10. 
september að setja Suðurnesjakonuna 
Ragnheiði Elínu í fyrsta sætið. 

Sigurbjörg Eiríksdóttir

Gönguferðir tvisvar í viku 
Hreystihópur í Garði var stofn-

aður 9. júlí 2014 og voru stofn-
félagar 23. Markmiðið með 

stofnun Hreystihóps var að vekja athygli 
á ýmsum möguleikum til hreyfingar fyrir 
eldri borgara hér á okkar svæði og bæta 
við því sem okkur fannst vanta. Gefin 
var út stundatafla svo fólk hefði yfirsýn 
yfir það sem var í boði. Óskað var eftir 
stuðningi bæjarstjórnar t.d.við að fjölga 
bekkjum við helstu gönguleiðir, gera pút-
tvöll og veita frían aðgang að þreksal 
í íþróttahúsinu. Allir bæjarbúar eldri 
en 67 ára fengu fríkort í þreksalinn en 
annað hefur ekki gengið eftir. Nú nýlega 
fékkst leyfi frá forsvarsmanni Garðvangs 
fyrir því að nota bekki sem stóðu ónot-
aðir í garði hússins og setja þá á hentuga 

staði fyrir þá sem notfæra sér gönguleiðir 
bæjarins. 

Við erum ekki mörg sem höfum 
haldið hópinn í gönguferðum sem farnar 
eru tvisvar í viku, en nú ætlum við að 
hvetja fólk til að bætast í hópinn og nýta 
sér einnig þreksalinn sem við höfum 
frían aðgang að til kl. 17:00 virka daga. 
Þeir sem vilja fá stundatöfluna senda, 
geta haft samband við undirritaða í síma 
8645250 eða 4227278, en taflan verður 
sett á facebooksíðuna okkar.  

Við héldum félagsfund á kaffihúsinu 
í gamla vitanum þann 17. ágúst sl.og 
ræddum málin. Næsti fundur verður 
á sama stað kl. 11:00 mánudaginn 19. 
september n.k. 

Á fundinum kom m.a. fram að við 

skyldum bjóða upp á tvo gönguhraða 
svo þeir sem eiga erfiðara með gang, geti 
líka nýtt sér þessa góðu heilsubót. Við 
hittumst alltaf kl. 11:00 á mánudögum 
og fimmtudögum við Íþróttamiðstöðina 
í Garði og göngum í ca hálftíma.

Með von um að starfið okkar eflist og 
sem flestir sjái eitthvað við sitt hæfi til 
að styrkja líkama og sál.

Bestu kveðjur, 
fyrir hönd Hreystihópsins,

Kristjana H. Kjartansdóttir.

Umhverfisverð-
laun afhent á 
Sandgerðisdögum
Líkt og undanfarin ár mun um-

hverfisráð Sandgerðisbæjar veita 
viðurkenningar fyrir fallega garða 
og snyrtilegt umhverfi á Sandgerðis-
dögum. Að þessu sinni verða afhentar 
þrjár viðurkenningar:

• Verðlaunagarður 2016
• Snyrtilegt umhverfi húss og lóðar
• Snyrtilegt umhverfi fyrirtækis
Umhverfisráðið var á ferðinni um 

bæinn dagana 15. – 16. ágúst og valdi í 
framhaldinu verðlaunasvæðin. Íbúar eru 
því hvattir til að snyrta vel til í sínu nán-
asta umhverfi og taka vel á móti hópnum.

Hver er þinn bakgrunnur?
Frumkvöðull í þjónustu við samfélagið 
í að búa til sameiginlegan vettvang fyrir 
ýmsa aldurshópa í mismunandi löndum. 
Hef starfað sem framkvæmdastjóri  fyrir 
ýmis fyrirtæki í forystu stjórnun,  þróað 
og framkvæmt áætlanir fyrir stofnanir, 
séð um liði á reglum og lögum í því um-
hverfi. Hef séð um sérstaka viðburði, 
markaðssetningu, og kynningar víða um 
heim. Hef einnig staðið að góðgerðar-
málum og starfað með fólki með fötlun. 

Hvar ólst þú upp? 
Ég er fædd í Keflavík 6. Júní 1969 og ólst 
upp í Njarðvíkunum, eins og móðir mín 
Sigurbjörg Ólafsdóttir. Faðir minn Einar 
Sigurður Guðjónsson er úr Sandgerði 
og eyddi ég góðum tíma þar sem barn. 

Hver er þín menntun og við 
hvað hefur þú starfað?
Ég er með grunnskólapróf úr Njarð-
víkurskóla, ég kláraði aldrei mennta-
skóla en útskrifaðist með Bachelor of 
Fine Arts (BFA) í Leiklist og Leikhús-
fræðum frá California Institute of The 
Arts árið 1997. Lærði Klassískum Ball-
ett Fræði hjá Royal Academy of dance í 
Bretlandi, Certificate in Ballet teaching 
Studies (CBTS), 2006. Útskrifaðist með 
M. Art. Ed. Í Listkennslu frá Listaháskóla 
Íslands, 2013. 

Stundaði nám í Viðskiptafræði og 
Stjórnun (MBA) við International Uni-
versity of Monaco 2015-2016. Stunda 
núna diplómanám í Alþjóðasamskiptum 
í Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands 
og Doktorspróf í Viðskiptafræði við 

International University of Monaco 
með vinnu.

Starfar sem Skólastjóri á grunn – og 
framhaldsskólastigi í Listdansi hjá List-
dansskóla Reykjanesbæjar.

Á unga aldri starfaði ég sem blaðberi 
fyrir DV/Vísi og í frystihúsunum Sjö-
stjörnunni og Brynjólfi í Njarðvíkunum, 
einnig Vinnslustöðinni í Vestmanna-
eyjum. Starfaði sem danshöfundur og 
listdanskennari í Reykjavík í mörg ár, 
áður en ég flutti erlendis.

Hef starfað sem sölufulltrúi fyrir hin 
ýmsu fyrirtæki í Los Angeles, 1996-1998. 
Umsjónaraðili lýðheilsu og sjálfboða-
liði á Barnaspítala Los Angeles í Kali-
forníu í hlutastarfi, fyrir Public Health 
Foundation og Los Angeles Family Aids 
Network, 1997-2004. Framkvæmdastjóri, 
Paramour Estate í Hollywod og rekið 
kvikmynda- og myndatökusvæði, 
einnig stýrt sérstakum viðburðum af 
mörgum stærðum, 1999 – 2002. Fram-
kvæmdastjóri, Vocational Dance School, 
Santa Moncia, Kaliforníu, 2002 -2004. 
Skólastjóri og eigandi, Listdansskóli 
Reykjanesbæjar, Bryn Ballett Akadem-
ían, 2008 – núna. Alkemistinn, Lífrænar 
Húðverndunarvörur, Stjórnarformaður, 
2012 – núna. Fulltrúi í Ferða-safna og 
menningarnefnd, Garði, 2015-2016.

Hvers vegna gefur þú kost 
á þér til starfa á Alþingi? 
Ég vil leggja hönd á plóginn og efla festu í 
íslensku samfélagi. Það er ótrúlega margt 
sem að þarf að bæta, sem að betur má 
fara og sem þarf nauðsynlega að koma 
til betri leiðar. Ég leita eftir stuðningi 
til þess að koma málum í verk og fram-
kvæmd, og starfa af heilindum, gegnsæi 
og sannindum.

Á hvaða mál ætlar þú helst 
að leggja áherslu á? 
Mínar helstu áherslur eru jafnrétti og 
þjónusta við fólkið í landinu.

Ég þrái einlæglega að bæta samfélagið, 
hag- og menntakerfið, heilbrigðis- og 
menningarmál og samgöngur. Hlúa enn 
betur að velferðarsamfélaginu, sjávar-
útveginum og mannúðarmálunum í 
landinu öllu, stétt með stétt. Styðja 
allshugar við eldri borgara, öryrkja og 
unga fólkið.

Telur þú að staða Sjálfstæð-
isflokksins sé sterk í Suður-
kjördæmi? 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla þá 
reynslu og þekkingu, í að viðhalda 
stöðugleika á Íslandi í dag. Við getum 
alltaf eflt flokkinn enn meira í Suður-
kjördæminu og um land allt með yngri 
og eldri kynslóðum, til þess að viðhalda 
stöðugleikanum í gengum Sjálfstæðis-
flokkinn. Unga fólkið mun erfa landið 
og velgengi Íslands til farsælda um 
ókominn ár.

Bryndís Einarsdóttir í 4.sæti

Vil efla festu í íslensku samfélagi

Útskrift af Verk- og raunvísinda-
deild Háskólabrúar Keilis
Keilir útskrifaði átján nemendur 

af Verk- og raunvísindadeild Há-
skólabrúar við hátíðlega athöfn á Ásbrú 
föstudaginn 12. ágúst. Með útskriftinni 
hafa alls 78 nemendur útskrifast af Há-
skólabrú Keilis í sumar og samanlagt 
143 nemendur úr fjarnámi og staðnámi 
deildarinnar á þessu ári. 

Hjálmar Árnason, fram-
kvæmdastjóri Keilis, flutti hátíðarræðu 
og Soffía Waag Árnadóttir, forstöðu-
maður Háskólabrúar, flutti ávarp. 

Oddný Eva Thorsteinsson flutti ræðu 
útskriftarnema en hún varð einnig dúx 
með 9,22 í meðaleinkunn. Fékk hún 
bók og lesbretti frá Keili sem viður-
kenningu fyrir góðan námsárangur.

 Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og 
atvinnulífs var stofnaður árið 2007 
og verður því tíu ára á næsta ári. Á 
þessum tíma hafa alls 2.668 nemendur 
útskrifast úr öllum deildum skólans 
þar af 1.421 nemandi úr Háskólabrú. 
(Heimasíða Keilis)



Í tilefni af 40 ára afmæli Garðabæjar vill Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. þakka fyrir gott samstarf við 
uppbyggingu íbúðarbyggðar við Arnarnesvog í Garðabæ.
 
Uppbyggingin í Arnarnesvoginum hófst fyrir 11 árum og er nú verið að byggja síðustu húsin. Verður þá risin 
tæplega 800 íbúða blómleg byggð á svæðinu.
 

Við óskum Garðabæ velfarnaðar á 40 ára afmælinu!

 Til hamingju með 40 ára afmælið!

www.bygg.is

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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Norðurlandaráð tekur afstöðu 
með frjálsri fjölmiðlun í Tyrklandi
Við tökum eindregna afstöðu 

gegn þeirri meðferð sem fjöl-
miðlafólk og blaðamenn sæta 

nú í Tyrklandi. Við styðjum frjálsa og 
óháða fjölmiðlun, sem við teljum eina af 
meginundirstöðum opins og nútímalegs 
lýðræðis,“ sagði Jorodd Asphjell, for-
maður norrænu þekkingar- og menn-
ingarnefndarinnar, á nýaafstöðnum 

sumarfundi nefndarinnar í Þrándheimi.
Fjöldi norrænna fjölmiðlasamtaka 

hvetur nú ríkisstjórnir landa sinna 
til að taka afstöðu með fjölmiðla- og 
tjáningarfrelsi í Tyrklandi. Sænsku 
blaðamannasamtökin hafa biðlað til 
ríkisstjórnar Svíþjóðar um stuðning. 
Á þriðjudaginn í þessari viku funduðu 
norsk fjölmiðlasamtök með utanrík-

isráðherra Noregs, Børge Brende, og 
kröfðust þess að ríkisstjórn landsins 
tæki frumkvæði að því að tryggja fjöl-
miðla- og tjáningarfrelsi í Tyrklandi.

Norræna þekkingar- og menn-
ingarnefndin hvetur utanríkisráðherra 
landanna til að grípa til sameiginlegra 
aðgerða til að styðja við og tryggja 
frjálsa fjölmiðlun í Tyrklandi.

Mokveiði á makríl 
Jæja sumarfríð búið á Reykjanes-

inu og þá er um að gera að munda 
af puttanna á lyklaborðinu og skrifa 
hérna eins og einn pistil,

Núna þegar þessi er skrifaður þá 
er algjör mokveiði á makríl í Faxa-
flóanum og eiginlega bara svo til rétt 
við hafnarkjaftinn í Keflavík.  Svo 
mikil hefur veiðin verið að bátarnir 
hafa verið að landa allt uppí tvisvar.  
Nokkrir aðkomubátar hafa verið 
að landa og þeirra atkvæðamestur 
er Ísak AK sem hefur landað 190 
tonnum í 26 róðrum .  Aðrir bátar 
eru t.d Andey GK með 140 tonn í 
16 róðrum.  Máni II ÁR 52 tonní 5, 
Svala Dís KE 49 tonní 10. Máni ÁR 
A43 tonní 12, Hreggi AK 25 tonní 4, 
Þessir bátar hafa að mestu landað í 
Keflavík enn einnig Í Sandgerði.

Addi Afi GK 105 tonn í 17, Guðrún 
Petrína GK 96 tonní 17, Herja ST 81 
tonn í 19, Hlöddi VE 73 tonní 12 og 
mest 8,4 tonn í róðri sem er kjaft-
fullur bátuar  því Hlöddi VE er ekki 
nema um 9 tonna bátur.  Hringur GK 
42 tonn í 12.

Dögg SU 178 tonn í 19 og mest 
13 tonn.  Siggi Bessa SF 148 tonn í 
18,  Fjóla GK 131 tonní 20,Daðey GK 
101 tonní 18, Borgar Sig AK 78 tonn 
í 11 og Sunna Rós SH 72 tonní 19.  
Nokkuð merkilegt er með Sunnu Rós 

SH hversu mikið hún fiskar, enn þetta 
er sómabátur sem er ekki nema tæp 
8 tonn af stærð.

Ekki eru nú allir bátar á makril, 
örfáir bátar eru á línu og t.d er Von 
GK með 66 tonn í 13 róðrum frá 
Breiðdalsvík og mest 9 tonn,

Núna eru stóru línubátarnri farnir 
að koma sér af stað eftir sumarstopp 
og hefur Fjölnir GK landað 172 
tonnum í 2 róðrum, Páll Jónsson 
GK 164 tonní 2 og báðir að landa í 
Grundarfirði.  Hrafn GK 123 tonní 
4.  Auður Vésteins SU 107 tonní 14 
róðrum, Gísli Súrsson GK 98 tonní 
14, Valdimar GK 69 tonní 3, Sig-
hvatur GK 68 tonn í 2, Sturla GK 59 
tonn í 1.

Netbáturinn Erling KE er ennþá á 
grálúðuveiðum fyrir Norðurlandinu 
og hefur veitt ansi vel.  Var t.d með 
risastóran júlí mánuð þegar að aflin 
hjá Erling KE fór í um 340 tonní 9 
róðrum.  Núna í ágúst þá hefur bát-
urinn landað 108 tonnum í 4 róðrum.  
Netabátarnir hans Hólmgríms eru 
allir komnir af stað og hefur Steini 
Sigvalda GK er með 42 tonn í 11, 
Maron GK 53 tonn í 13 og mest 
8 tonn.  Grimsnes GK 34 tonní 3.  
Grímsnes GK fór reyndar á rækju-
veiðar í júní og fram í júlí og gekk 
nokkuð vel hjá honum.  Gísli R.

Aflafréttir

Grindvíkingar á saltfiskhátíð
Á fundi Bæjarráðs Grindavíkur fór 

bæjarstjóri fór  dagskrá vinabæj-
arheimsóknar til Ilhavo í Portúgal en 
hún fór fram dagana 17. -21. ágústi. 
Ferðin er skipulögð í samstarfi við Ís-
landsstofu, en í Ilhavo er árlega haldin 
saltfiskhátíð sem fær um 300.000 gesti. 

Þann 19. ágúst var Íslandsdagur þar 
sem Grindavík var í öndvegi. Iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra og sendiherra 
Íslands í Portúgal verða með í för.

Í sendinefnd Grindavíkurbæjar 
verða forseti bæjarstjórnar, formaður 
bæjarráðs, bæjarstjóri og hafnarstjóri.

Framkvæmdir við 
vatnslagnir í Útgarði
Vegna aukinna umsvifa í Út-

garði, m.a. vegna tilkomu nýs 
hótels þar, hafa HS Veitur ráð-

ist í að leggja nýjar lagnir fyrir heitt 
og kalt vatn meðfram Skagabraut, frá 
Sandgerðisvegi og að Norðurljósavegi. 
Af þessum sökum er nokkuð jarðrask 

á svæðinu og svo mun væntanlega 
verða áfram næstu vikur og mánuði. 
Verktaki er ÍAV og er vonast til að 
framkvæmdin valdi íbúum á svæðinu 
ekki óþægindum. Vegfarendur eru vin-
samlega beðnir um að gæta varúðar við 
framkvæmdasvæðið.

Norræna þekkingar- og menningarnefndin fyrir framan teknisk-Naturvitenskapelige Universitet í Noregi (NtNU).
Ljósmyndari Louise Hagemann
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Fjölmenni hjá Ásmundi
Ásmundur Friðriksson þing-

maður startaði kosninga-
baráttu sinni fyrir prófkjör 

Sjálfstæðisflokksinbs á Nesvöllum. 
Mikið fjölmenni var á fundinum,þar 
sem Ásmundur fékk góðar undirtektir 
við framboð sitt. Í máli Ásmundar kom 
fram að hann stefnir á fyrsta sætið.

Sigríður Erlingsdóttir verður kosn-
ingastjóri. Kosningaskrifstofa Ás-
mundar verður við Hasfnargötuna í 
Keflavík(þar sem Hljómval var). Morg-
unkaffi verður í boði og opið seinni 
partinn. Þegar nær dregur verður svo 
einnig opið í hádeginu.

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi verður haldið laugar-
daginn 10.september 2016.

Sjálfstæðisflokkurinn efnir til 
prófkjörs í Suðurkjördæmi 
laugardaginn 10.september n.k. 

Allir núverandi þingmenn flokksins í 
Suðurkjördæmi gefa áfram kost á sér 
til setu á Alþingi. Reykjanes leitaði til 
þeirra um hver helstu áherslumál væru 
í baráttunni.

Á hvaða sæti stefnir þú?
Ég sækist eftir 1. – 2. sæti og óska eftir 
því að veita listanum forystu.

Hver verða þín helstu 
stefnumál?
Ég ætla að nefna helstu punkta sem snúa 
að Suðurnesjum og ég hef unnið að og 
mun vinna að ef ég fæ til þess stuðning 
í prófkjörinu.

 • Aukið fjármagn er það sem þarf til 
að efla heilbrigðiskerfið og mikilvægt að 
bæta þjónustu HSS og landsbyggðar-
sjúkrahúsa almennt.

 • Uppbyggingin í Helguvík er for-
gangsmál og ríkissjóður verður að koma 
að því verkefni eins og tvær tvær síðustu 
ríkisstjórnir hafa lofað. Núverandi rík-
isstjórn og við þingmenn og ráðherrar 
kjördæmisins höfum ekki staðið við 
það loforð um aðkomu ríkisins að upp-
byggingu Helguvíkur líkt og við aðrar 
hafnarframkvæmdir.  Víkjandi lán sem 
boðið var upp á af núverandi ríkisstjórn 
var eðlilega hafnað. Það kemur ekki í 
staðin fyrir loforð um sambærilega 
afgreiðslu og Bakki á Húsavík fékk. 
Bakki fékk 100% styrkt til hafnar- og 
gangnagerðar upp á 3 miljarða. og 
3ja miljarða evra til að ganga frá lóð 
á Bakka, innviðum og starfsþjálfunar-
styrki og að auki 819 mkr. víkjandi láns 
til hafnargerðar. Getuleysi í þessu máli 
hafa verið afdrifarík fyrir Suðurnes og 
ég mun berjast fyrir framgangi þessa 
máls þar til það er í höfn.

 • Reykjanesbrautin, Grindavíkur-
vegur og Garðvegur eru verkefni sem 
þarf að taka á í samgöngumálum. Mikil-
vægast er að ljúka tvöföldun Reykjanes-
brautar, bæta úr slysagildrum með hr-
ingtorgum og tryggja eðlilega umferð 
þar sem 15,000 bílar fara um á dag. 
Eðlilega krafan er að forgangsraða fram-
kvæmdum í vegagerð og samgöngu-
mannvirkjum eftir umferðaþunga. Og 
byrjað á gatnamótum og öðrum stöðum 
í gatnakerfinu sem hafa skorað hátt í 
slysatíðni. Stopp, hingað og ekki lengra 

eru samtök 16.000 einstaklinga sem 
hafa beitt sér fyrir samgöngubótum á 
Suðurnesjum og ég vil eiga samstarf 
með þessu fólki að bættum samgöngum 
á Suðurnesjum og um allt land.

 • Málefni aldrað og öryrkja er mála-
flokkur sem ég ætla sérstaklega að beita 
mér fyrir á Alþingi og þó hagsmundir 
þessar hópa fari ekki alveg saman þá er 
verkefnið að bæta kjör þeirra og vellíðan 
til daglegs lífs. Helstu verkefnin eru að 
ég vil efla Öldrunarráð Suðurnesja 
vinna að samþættingu hjúkrunar, heim-
ilis og félagslegri þjónustu þessar hópa. 
Stefna á byggingu hjúkrunarheimilis 
á Suðurnesjum  á næstu 5 árum, en 
hér er 138 daga bið eftir rými og 33 á 
biðlista. Efla heilsu og heilbrigði með 
markvissum markmiðum eins og Janus 
Guðlaugsson kynnti á fundi sem ég stóð 
fyrir með Öldrunarráði, félögum eldri 
borgara, félagsþjónustu og fulltrúum 
sveitarfélaga og HSS sl. vor.

 • Þá er mikilvægt að bætur verði 
sömu og lágmarkslaun ekki síðar en 
2018, einfalda greiðslukerfið, auka 
þátttöku í lyfjakostnaði, gleraugna 
– og heyrnatækjakostnaði, minnka 
skerðingar, auka framboð á ódýru 
leiguhúsnæði. Markmiðið er að þeir 
hópar sem hafa það hvað verst verði 
bættir verulega.

 • Vinna að og skapa almenna hag-
sæld og ánægju í daglegu lífi fólks.

Hvernig er staða Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi?
Lengst af hefur hún verið góð, en ég hef 
áhyggjur að stöðunni núna rétt fyrir 
kosningar. Það er ákall eftir samtaka 
lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæm-
inu. Lista sem vinnur saman að hags-
munum kjördæmisins og kemur fram 
sem einn maður þar sem leiðtoginn 
er fremstur meðal jafningja. Á þetta 
hefur mikið skort og ekkert samstarf 
eða samráð verið á milli þingmanna 
Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu 
og þess má sjá víða merki eins og í 
málefnum Helguvíkur og samgöngu-
málum á Suðurnesjum. Ef við ætlum 
að ná vopnum okkar verðum við að 
vinna saman sem einn maður þá ég 
rétti maðurinn til forystu á lista sam-
starfs og samvinnu þar sem hæfileikar 
hvers og eins fá sín notið og þess vegna 
hef ég boðið mig fram í 1.-2. sætið á 
listanum.

Hvað með Suðurnesin?
Fjölga þarf hjúkr un ar rým um um 

rúm lega 500 á næstu fjór um árum 
til að full nægja þörf fyr ir hjúkr un-
ar rými á Íslandi. Þetta kem ur fram í 
svari Kristjáns Þórs Júlí us son ar heil-
brigðisráðherra við fyr ir spurn Svan-
dís ar Svavars dótt ur, þing manns Vinstri 
grænna.

Í svar inu kem ur fram að þörf in sé 
mest á höfuðborg ar svæðinu en áætl un 
um bygg ingu nýrra hjúkr un ar rýma nær 
bæði til þess að fjölga hjúkr un ar rým um 
og að bæta aðbúnað á þeim heim il um 
sem fyr ir eru starf andi. Stend ur til að 
taka í notk un 100 ný rými í Reykja-
vík, 64 í Kópa vogi, 40 á Seltjarn ar nesi, 
60 í Hafnar f irði og 50 í Árborg fyr ir 
ára mót in 2018/ 2019. Þá er verið að 
byggja við hjúkr un ar heim ilið Kirkju-
hvol á Hvols velli 12 rými, átta á Hellu 
og ný lega voru tek in í notk un 30 rými 
á Eg ils stöðum, 30 á Ísaf irði og tíu á Bol-

ung ar vík.
„Með bygg ingu þess ara fyrr greindu 

hjúkr un ar heim ila og þeim 70 rým um 
sem ný lega hafa verið tek in í notk un 
mun hjúkr un ar rým um fjölga um 237 
og aðbúnaður íbúa í 167 öðrum hjúkr-
un ar rým um batna mjög. Hér er því um 
að ræða ný bygg ing ar sam an lagt ríf lega 
400 hjúkr un ar rýma,“ seg ir í svari heil-
brigðisráðherra.

Meðalbiðtími ein stak linga eft ir 
hjúkr un ar rými voru 104 dag ar á síð-
asta ári sam an borið við 82 daga árið á 
und an. Lengst var biðin á Suður nesj um 
þar sem meðalbiðtími eft ir hjúkr un ar-
rými var 244 dag ar í fyrra sam an borið 
við 135 daga árið 2014.

Árið 2006 var meðalbiðtími ein stak-
linga eft ir hjúkr un ar rými 256 dag ar 
á landsvísu og var þá biðin lengst á 
höfuðborg ar svæðinu, 307 dag ar að 
meðaltali. Meðalbiðtími á höfuðborg-

ar svæðinu var 90 dag ar á síðasta ári.
(mbl greinir frá)

Athygli vekur að í svari Kristjáns er 
hvergi minnst á Suðurnesin þótt tölur 
sýni að þörfin er mikil hér til að leysa 
úr brýnum vanda. Hér er langur biðlsiti 
og biðin lengst á Suðurnesjum. Eiga 
Suðurnesjamenn að sætta sig við þetta?Ég, Ísak Ernir Kristinsson, hef 

ákveðið að gefa kost á mér í 4. 
sæti á lista Sjálfstæðisflokks-

ins í prófkjöri flokksins sem fram fer 
10. september næstkomandi. Ég er 
fæddur og uppalinn í Reykjanesbæ. 
Hef verið virkur í félagsmálum, 
stjórnmálum og samfélagsmálum. Nú 
nýverið hef ég lagt mitt af mörkum 
við að þrýsta á stjórnvöld að ljúka við 
tvöföldun Reykjanesbrautar. Fyrirséð 
er að helstu verk næsta kjörtímabils 
eru uppbygging innviða og aukin 
velferð. Grunnurinn að því er aukin 
verðmætasköpun. 

Suðurkjördæmi er kjördæmi tæki-
færanna. Flest allir ferðamennirnir 
hefja dvöld sína, nota mikinn tíma 
ferðar sinnar og ljúka dvöl sinni í 
kjördæminu. Kjördæmið er ríkt af 
auðlyndum; hreint vatn, jarðvarmi, 
vatnsafl, hrein náttúra og margt fleira. 
Sjávarútvegurinn stendur föstum 
fótum í kjördæminu sem skapar mikil 
verðmæti. Svona mætti lengi telja. 
Ég tel hins vegar að enn séu mikil 
tækifæri á að gera betur. 

Bættar samgöngur
Nú er svo komið að ráðast verður 
í margar brýnar framkvæmdir í 
samgöngumálum. Málaflokkurinn 
hefur verið fjársveltur frá efnahags-
hruni og hefur fjárfestingaþörfin 
byggst upp síðustu ár. Tvær megin 
ástæður fyrir þörfinni eru aukning 
ferðamanna og bætta samgöngur 
fyrir íbúa kjördæmisins til að auka 
atvinnu- og búsetumöguleika fólks. 
Brýnustu verkefni kjördæmisins eru 
tvöföldun Suðurlandsvegar, útrýma 
verður einbyggðum brúm á þvóð-
veginu sem og ljúka við tvöföldun 
Reykjanesbrautar. Þessi upptalning 

er alls ekki tæmandi því fjárfestinga-
þörfin er gríðarleg.

Ungt fólk vill frelsi
Margir af minni kynslóð vilja aukið 
frelsi. Frelsismálin leynast víða, 
stór sem smá. Aðskilnaður ríkis 
og kirkju, staðgöngumæðrun í vel-
gjörðaskyni, frjáls sala áfengis, blóð-
gjöf út frá heilsufarsjónarmiðum 
í stað kynhneigðar, leggja niður 
mannanafnanefndar og margt fleira. 
Þetta eru allt mál sem við verðum 
að ræða af mikilli alvöru. Sjálfstæð-
isflokkurinn hefur verið leiðandi 
í að auka frelsi einstaklingsins og 
nauðsynlegt er að svo verði áfram.

Lækkun skatta
Það er einlæg skoðun mín að sér-
hver einstaklingur er betur til þess 
fallinn að ráðstafa sínum tekjum en 
ríkissjóður. Halda þarf áfram lækkun 
tekjuskatts til að auka ráðstöfunnar-
tekjur fólks.  Afnema á allar undan-
þágur í virðisaukaskattkerfinu og 
fækka þrepunum í eitt. Með því myndi 
virðisaukaskattkerfið vera gegnsærra, 
skilvirkara og undanskotum fækka. 

Öflugur liðsmaður
Ég er reiðubúinn að axla þá ábyrgð 
sem fylgir því að vera í baráttusætinu 
og setjast á Alþingi sem fulltrú Sjálf-
stæðisflokksins. Ég er ekki reyndur í 
stjórnmálum en það sem ég kem með 
að borðinu er vinnusemi, dugnaður 
og gríðarlegur áhugi á að gera gott 
samfélag enn betra. Einnig er ég öfl-
ugur liðsmaður sem á gott með að 
vinna með fólki og eiga góð samskipti 
við fólk. Þess vegna gef ég kost á mér í 
4. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
í Suðurkjördæmi.

Ísak Ernir Kristinsson óskar eftir 4.sæti

Ungt fólk vill frelsi 

Á hvaða sæti stefnir þú?

Ég sækist eftirþví að leiða listann 
áfram líkt og undanfarin tvö 
skipti.“

Hver eru þín helstu 
áherslumál?
„Ég vil halda áfram þeim verkum sem 
við höfum unnið að á kjörtímabilinu. 
Hallalausfjárlög, niðurgreiðsla ríkis-
skulda og innspýting í undirstöðumála-
flokkaþjóðfélagsins er eitthvað sem við 
þurfum að halda áfram með, hvort sem 
er íheilbrigðsmálum, samgöngumálum 
og í öðrum grunnstoðum.
Hvað mína málaflokka varðar hefur 
einföldun regluverks fyrir atvinnulífið 
veriðofarlega á blaði og við höfum þar 
áfram verk að vinna. Við höfum séð 
atvinnulífið í miklum vexti og atvinnu-
leysistölur svo gott sem hverfa, ekki síst 
hér í Suðurkjördæmi. Þetta eru frábærir 
mælikvarðar og mikilvægt aðtryggja 
góðan hagvöxt, trúverðugleika og 
áframhaldandi fjárfestingu. Þar spilar 
stöðugleikinn miklu máli.
Nýsköpun og frumkvöðlastarf hafa 
verið mér mjög ofarlega í huga og frá-
bærtað fylgjast með því frumkvæði 
og þeim dugnaði sem einkennir ís-
lensktnýsköpunar- og sprotastarf. Við 
verðum að hlúa áfram vel að því.
Í orkumálunum skiptir máli að ljúka 

við rammaáætlun og að vinna áfram 
aðuppbyggingu raforkukerfisins. Ný 
lög um kerfisáætlun Landsnets og 
þingsályktunum lagningu jarðstrengja 
og loftlína sem þingið afgreiddi í fyrra 
voru mikilvægmál til þess að tryggja 
framgang kerfisins, en einnig til að 
skapa um hanameiri sátt í samfélaginu. 
Ég bind miklar vonir við að okkur takist 
að koma þeimmálum í betri farveg.
Í ferðaþjónustunni vil ég klára inn-
leiðingu Vegvísis sem mikil sátt 
hefurríkt um og var unninn á breiðum 
grunni. Okkur hefur miðað vel í því 
verki, enfjölmargir þættir þar eftir sem 
við þurfum að taka ákvarðanir um, m.a. 
íinnviðauppbyggingu sem þó hefur 
aldrei verið fengið jafn mikið fjármagn. 
Eins aðbæta hæfni og gæði í ferðaþjón-
ustunni og ég vil sjá meiri fjárfestingu 

íafþreyingarhluta ferðaþjónustunnar. 
Svo dæmi séu nefnd.
Ef við horfum inní kjördæmið þá kemur 
tvöföldun Reykjanesbrautar og Suður-
landsvegar að Selfossi mjög ofarlega í 
huga. Nýr Herjólfur er einnig forgangs-
mál. Uppbyggingin í Helguvík verður 
að halda áfram og Sunnlendingar hafa 
lengið kallað eftiriðnaðaruppbyggingu í 
Þorlákshöfn sem ég vil styðja við.

Vegakerfið þarfnast mjög víða orðið 
lægfæringu við, ekki síst með vaxandi 
þunga ferðamannaá vegunum. Þar 
eru öryggismál einnig mjög ofarlega 
í huga, ekki síst að fækka einbreiðum 
brúm sem eru allt of margar í kjördæm-
inu. Þá er ljóst að við þurfum að efla 
heilsugæsluna víða þannig að hún sé 
betur í stakk búin að sinna öllumþeim 
fjölda ferðamanna sem þangað sækir.“

Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar-og viðskiptaráðherra

Uppbyggingin í Helguvík 
verður að halda áfram 

Ásmundur Friðriksson alþingsmaður

Verðum að 
vinna saman 
sem einn maður

Sjálfstæðisflokkurinn efnir til 
prófkjörs í Suðurkjördæmi 
laugardaginn 10.september n.k. 

Allir núverandi þingmenn flokksins í 
Suðurkjördæmi gefa áfram kost á sér 
til setu á Alþingi. Reykjanes leitaði til 
þeirra um hver helstu áherslumál væru 
í baráttunni.

Á hvaða sæti stefnir þú?    
Ég gef kost á mér til endurkjörs og óska 
eftir 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins 
í Suðurkjördæmi. 

Hver verða þín helstu 
stefnumál?
Ég hef tileinkað framboð mitt sam-
göngumálum. Önnur helstu áherslumál 
mín snúa meðal annars að almannaör-
yggi, utanspítalaþjónustu, stöðu ungs 
fólks og aðahaldi í ríkisrekstri. 

Ástæða þess að ég helga framboð 
mitt samgöngumálum er sú að þau hafa 
átt hug minn allan en ég hef verið öt-
ull talsmaður bættra samgangna, enda 
eitt stærsta úrlausnarefnið sem íslensk 
stjórnvöld standa frammi fyrir á kom-
andi árum. 

Ég hef áður sagt að engum dylst að 
samgöngumál eru eitt brýnasta málefni 
kjördæmisins. Raunar eru samgöngu-
mál Suðurkjördæmis farin að varða 
þjóðarhag, en sú gríðarlega fjölgun 
ferðamanna sem sækja landið heim 
hefur orðið til þess að nauðsynlegt er að 
bregðast við. Þess vegna mun ég líta á 

þann stuðning sem ég fæ í prófkjörinu 
sem stuðning við bættar samgöngur. 

Þá stuðla öruggar og greiðar sam-
göngur að fjölþættu og blómlegu at-
vinnulífi en þannig má segja að sam-
göngur séu forsenda góðra lífskjara. 
Þær bæta einnig aðgengi að opinberri 
þjónustu og auka hagkvæmni í rekstri. 
Enn fremur má með væri hægt að draga 
úr álagi á heilbrigðiskerfið, löggæsluna 
og bæta búsetuskilyrði í landinu öllu. 
Í þessu samhengi er enn fremur rétt 
að taka fram að yfir 200 manns slasast 
eða láta lífið í umferðarslysum ár hvert. 
Þetta kostar samfélagið 50 milljarða 
árlega. Fjármununum væri betur varið 
í að koma í veg fyrir þessi slys með 
öruggari samgöngum.

Efling löggæslu, utanspítalaþjónustu, 
almannavarna og björgunarþjónustu er 
nauðsynleg til að tryggja öryggi íbúa og 
ferðamanna.Til að mynda er öflug lög-
gæsla hornsteinn lýðræðissamfélaga. 
Lögreglan verður að geta haldið uppi 
öflugri löggæslu með það að markmiði 
að vernda öryggi íbúa, vernda réttindi 
þeirra og friðhelgi einkalífs. 

Eitt brýnasta málefnið sem snýr að 
ungu fólki er fjárhagslegt frelsi. Fjár-
hagslegt frelsi  er forsenda þess að ungt 
fólk geti talist frjálst og valið í hvað það 
ráðstafar sínum tekjum. Nauðsynlegt 
er að stjórnvöld stuðli að því allir geti 
eignast húsnæði. Þá á ungt fólk að hafa 
frelsi til að  ráðstafa sparnaði sínum og 
hluta af lífeyrisgreiðslum til að koma 

sér þaki yfir höfuðið. M.ö.o. byggja sér 
upp öruggt heimili sem verður svo líf-
eyrissjóður framtíðarinnar.

Eins stærsta áskorun íslensks samfé-
lags er að draga úr vægi hins opinbera 
og leyfa einkaframtakinu að finna nýjar, 
hagkvæmari og skilvirkari, lausnir í 
rekstri hins opinbera.  Þess vegna þarf 
að virkja þann kraft sem býr í ungu 
fólki sem býr yfir miklu hugmynda-
auðgi og þorir að fara nýjar leiðir. 
Mikilvægt er að þessi mannauður sé 
betur nýttur hjá hinu opinbera eins og 
bersýnilega kemur í ljós í svörum við 
fyrirspurnum um aldurssamsetningu 
æðstu stjórnendar ráðuneyta, stofnana 
og nefnda á vegum hvers ráðuneytis. 

Mikilvægt er að stjórnmálamenn 
þori að fylgja hugsjón sinni og skapa 
um hana umræðu. Að öðrum kosti 
mun hugmyndafræðileg umræða 
ekki fara fram. Í þeirri umræðu legg ég 
mesta áherslu á að auka frelsi einstak-
lingsins til athafna.

Vilhjálmur Árnason þingmaður

Samgöngumál eru eitt brýnasta 
málefni kjördæmisins

Ellefu í framboði
Ellefu framboð bárust í prófkjöri 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjör-
dæmi.

Frambjóðendur í Suðurkjördæmi  
í stafrófsröð:

Árni Johnsen
Ásmundur Friðriksson
Bryndís Einarsdóttir
Brynjólfur Magnússon
Ísak Ernir Kristinsson
Kristján Óli Níels Sigmundsson
Oddgeir Ágúst Ottesen
Páll Magnússon
Ragnheiður Elín Árnadóttir
Unnur Brá Konráðsdóttir
Vilhjálmur Árnason

Nýtt skólaár hafið
Eftir fínt sumar er nú komið að því 

að skólabjallan hringir inn nýtt 
skólaár.Grunnskólarnir í sveitarfé-
lögum er að hefja sitt starf eftir frí og 
nýir og fyrri nemendur mæta og hefja 
námið að fullu.



*Gildir ekki af tilboðum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“. 
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslanna.
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ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Bjóðum í sannkallaða  útsöluveislu í 
tilefni 60 ára afmælis Húsasmiðjunnar

BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILboð

20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 30% - 20% - 30% - 40% - 50% - 20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 50% - 60% - 70% 

ÚTSALA
AFMÆLIS

1956 - 2016

ÁRA

Stanley loftpressur  25% afsláttur
Málning 20% afsláttur
Vegg- og loftaþiljur 20% afsláttur
Örbylgjuofnar 20% afsláttur
Búsáhöld 25-30% afsláttur

... og margt fleira!

Valdar vörur á lækkuðu verði: 
Frystikistur •  Parket  
Blöndunartæki • Vaskar.

Flísar 20-40% afsláttur
Handverkfæri 20- 30% afsláttur
Verkfæratöskur 20-50% afsláttur
Stanley verkfæri 20% afsláttur
Black & Decker 
rafmangsverkfæri 25% afsláttur
Hitachi rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
DeWalt rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
Álstigar og -tröppur 20% afsláttur
Garðverkfæri 30% afsláttur
Ryksugur 20% afsláttur
Plastkassar 30% afsláttur
Þvottasnúrur 25% afsláttur
Valdar innihurðir frá 
Jeld Wen 20% afsláttur
Nilfisk háþrýstidælur 
og ryksugur 20% afsláttur
Henrad miðstöðvarofnar 20% afsláttur

Ljósanótt
Eigum mikið úrval af 

seríum fyrir Ljósanótt
Húsasmiðjan Reykjanesbæ
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Tvöföldun Reykjanesbrautar  
verði sett á samgönguáætlun
Síðasta mál á dagskrá bæjar-

stjórnar Reykjanesbæjar 16.ágúst 
s.l.  var bókun þar sem bæjar-

stjórn fer fram á það við Ráðherra 
samgöngumála og Vegamálastjóra 
að  tvöföldun Reykjanesbrautar verði 
sett á samgönguáætlun hið fyrsta. 
Bregðast þurfi við stóraukinni um-
ferð á Reykjanesbraut og halda áfram 
að útrýma slysagildrum á brautinni, 
m.a. með gerð hringtorga. 

Bókunin var samþykkt með öllum 
greiddum atkvæðum og hefur verið 
send til Innaanríkisráðherra, Vega-
málastjóra og afrit til þingmanna kjör-
dæmisins. Í bókuninni kemur einnig 
fram að þau tvö hringtorg sem hafa 
verið gerð á veginum við Reykjanesbæ, 
við Stekk og Grænás, hafi skipt sköpum 
í bættu umferðaröryggi.

 Bókunin er svohljóðandi:
„Reykjanesbær hefur undanfarin 

ár í samstarfi við Vegagerðina unnið 

að því að útrýma slysagildrum á 
Reykjanesbrautinni sem eftir brott-
hvarf bandaríkjahers sker bæinn í 
tvennt með tilheyrandi gatnamótum 
og tengipunktum. Þessar slysagildrur 
hafa verið greindar eftir slysatölum 
frá Umferðarstofu. Frá 2009 hafa 
framkvæmdir við hringtorg Grænás 
ásamt undirgöngum þar og hring-
torgi við gatnamótin við Stekk stór-
bætt öryggi vegfarenda. Þessi umferð-
armannvirki hafa sannað gildi sitt og 
hafa engin slys orði á fólki þar síðan. 
Þá stendur yfir útboð í gerð undir-
ganga fyrir gangandi og hjólandi 
vegfarendur undir Reykjanesbraut 
við Hafnaveg og skal verkinu lokið 
15. nóvember.

Á undanförnum árum hefur um-
ferðin á þessum kafla Reykjanesbrautar 
stóraukist bæði vegna íbúafjölgunar 
og stórauknum straumi ferðamanna. 
Nú er svo komið að ekki er hægt að 

bíða lengur með  að tvöfalda þennan 
vegakafla sem telja þrjú svokölluð „T“ 
gatnamót. Bæjarstjórn Reykjanes-
bæjar  fer fram á það við Ráðherra 
samgöngumála og Vegamálastjóra að  
tvöföldun Reykjanesbrautar verði sett 
á samgönguáætlun hið fyrsta en þar til 
henni verði lokið  verði tafarlaust farið 
í eftirfarandi framkvæmdir.

1. Tengja Hafnaveg við hringtorgið 
við Stekk.

2. Setja hringtorg við gatnamót 
Þjóðbrautar og Reykjanesbrautar.

3. Setja hringtorg við gatnamót 
Aðalgötu og Reykjanesbrautar.

Með því að fara í þessar fram-
kvæmdir verður öllum megin slysa-
gildrum á þessum einum fjölfarnasta 
vegarkafla útrýmt og öryggi vegfar-
enda á Reykjanesbraut stóraukið. Þá 
mun einnig vinnast tími til að vinna 
að endanlegri lausn sem er tvöföldun 
Reykjanesbrautarinnar.“

Undirbúningur Ljósanætur 
að komast í hámark 
Margar hendur koma að 

undirbúningi Ljósanætur 
og eru bæjarbúar og 

starfsmenn Reykjanesbæjar nú í óða 
önn að undirbúa Ljósanæturhátíð 
sem sett verður í 17. sinn 1. septem-
ber við Myllubakkaskóla. Að venju 
þjófstartar tónlistarveislan Með blik 
í auga í Andrews Theater miðviku-
dagskvöldið 31. ágúst og verslanir 
í bænum verða með góð Ljósanæt-
urtilboð og kvöldopnun þann dag í 
tilefni hátíðarinnar. Að sögn Valgerðar 
Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra 
hátíðarinnar er góð stemmning og eft-
irvænting að myndast í bænum.

Einn af hápunktum Ljósanæturhátíðar 
í ár er stórtónleikar Magnúsar Kjartans-
sonar og ljóssins engla á hátíðarsviðinu 
á laugardagskvöld. Með Magnúsi verða 
Björgvin Halldórsson, Gunnar Þórðar-
son og Stefanía Svavarsdóttir. Einnig 
koma fram Léttsveit Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar, Jóhanna Ruth og Páll 
Óskar. Að loknum tónleikum á hátíðar-
sviði verður glæsileg flugeldasýningu á 
Berginu í boði HS Orku.

Annar stór tónlistarviðburður er 
tónlistarsýningin Með blik í auga sem 
nú er haldnir í 6. sinn. Yfirskrift sýn-
ingarinnar er „Hvernig ertu í kántrý-
inu?“ og verður kántrýtónlist efniviður 
hennar, í tónum, myndum og sögum. 
Flytjendur eru Björgvin Halldórsson, 
Eyjólfur Kristjánsson, Jóhanna Guð-
rún og Stefanía Svavarsdóttir ásamt 
stórhljómsveit Arnórs Vilbergssonar. 
Textahöfundur er Kristján Jóhannsson.

Blöðrunum sleppt í setningarathöfn
„Að venju eru það heimamenn 

sem eru í öllum helstu hlutverkunum, 
í tónlistinni, myndlistinni og öðrum 
smærri viðburðum. Heimatónleikarnir 
sem lukkuðust svo vel í fyrra verða á 
sínum stað í elsta hluta bæjarins þar 
sem íbúar bjóða gestum heim, einnig 
hjólbörutónleikarnir í Keflavíkur-
kirkju. Fjölmargar listsýningar verða 
í gangi og í Duus Safnahúsum verða 
fjölbreyttar sýningar listafólks sem allt 
tengist Reykjanesbæ og Suðurnesjum 
með einhverjum hætti. Þær sýningar 
opnum við á fimmtudeginum. Þá halda 

Hafnarbúar enn og aftur menningarhá-
tíð á lokadegi Ljósanæturhátíðar, m.a. 
með tónleikum Valdimars í Kirkju-
vogskirkju og ljósmyndasýningu í 
Skólanum.“

Ljósanæturhátíðin verður að venju 
sett við Myllubakkaskóla fimmtu-
daginn 1. sepember kl. 10:30. Leik- og 
grunnskólabörn verða þar í aðalhlut-
verki eins og endranær en setningar-
athöfnin verður með nýju sniði í ár. 
„Það er alltaf hátíðleg stund þegar 
Ljósanótt er sett og við fögnum því 
með söng og annarri skemmtan. Ekki 
verður litið til himins til að horfa á eftir 
blöðrum heldur mun fallegi skrúð-
garðinn okkar spila stærra hlutverk í 
setningarathöfninni."

Viðburðir skráðir á vef Ljósanætur
Að lokinni setningarathöfn mun 

hver viðburðurinn reka annan og er 
þeim sem ætla að bjóða upp á dagskrár-
atriði eða halda sýningu bent á að skrá 
viðburð sinn á vef Ljósanætur,http://
ljosanott.is, sem nú er óðum að taka 
á sig heilstæða mynd. Til að komast 
í prentaða dagskrá þarf að skrá við-
burð fyrir 20. ágúst. Þá er þeim sem 
hafa áhuga á að vera með sölutjöld 
við hátíðarsvæðið á Bakkalág bent 
á að hafa samband við unglingaráð 
körfuknattleiksdeildanna gegnum 
netfangið sala@ljosanott.is.

Af öðrum dagskrárliðum má nefna 
sagnakvöld eldri borgara á Nesvöllum, 
árgangagönguna þar sem 50 ára ár-
gangurinn verður í aðalhlutverki og 
heldur hátíðarræðu á stóra sviðinu á 
laugardag, Skessuna sem tekur á móti 
gestum og býður í lummur, opnar vinnu-
stofur víða um bæinn, kjötsúpu og bæj-
arstjórnarband á bryggjuballi og margt 
fleira. Hægt er að nálgast dagskrána á vef 
Ljósanætur, http://ljosanott.is.

Landsbankinn er aðalstyrktaraðili 
Ljósanætur.

Oddný ekki í prófkjör
Samfylkingin hefur í gegnum tíðina 

gefið það út að vilja lýðræðisleg 
vinnubrögð. Fólkið á að hafa bein 

áhrif segja þau á tyllidögum. Samfylk-
ingin hefur lagt áherslu á að stuðnings-
menn Samfylkingarinnar veldu fram-
boðslista sinn í prófkjöri. Það er því með 

ólíkindum að í kjördæmi formannsins 
Oddnyjar G.Harðardóttur í Suðurkjör-
dæmi er það uppstillingarnefnd sem 
skal setja saman framboðslistann. Ekki 
er þetta nú sterk byrjun hjá nýja for-
manninum. Varla hefur hún óttast að 
ná ekki fyrsta sætinu.

Snjó kall inn skrif ar: 
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SpecialtyFish is our 

Lunch • Dinner •  Coffee
Only 5 Minutes from Airport

Beautiful ocean view
Sjáið flugeldasýninguna af svölunum á Kaffi Duus. Besta útsýnið!

Restaurant

Opið frá kl. 10:30 - 03:00 föstudag - laugardag
Hljómsveitin Feðgarnir halda uppi fjörinu í tjaldi 
frá kl. 23:00 fram á nótt, bæði kvöldin

Hljómsveitin Króm spilar inni á DUUS 
frá kl. 23:30 og fram á nótt, bæði kvöldin

Fiskur er okkar fag - Staður með alvöru útsýni
Opið allt árið, virka dag, helgar og á hátíðisdögum

Ljósanæturstemning á Kaffi Duus
Einn vinsælasti matsölustaðurinn á Suðurnesjum
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Ferðamenn almennt ánægðir  
með dvöl sína á Íslandi
Samkvæmt niðurstöðum Ferða-

mannapúls Isavia, Ferðamála-
stofu og Gallup fyrir mánuðina 

júní og júlí, þá eru ferðamenn sem 
sækja Ísland heim almennt ánægðir 
með dvöl sína. Meðaleinkunnin sem 
þeir gefa er um 85 á skalanum 0- 100 
sem er svipuð einkunn og hefur mælst 
framan af ári. Þó er nokkur munur á 
útkomu eftir þjóðerni og hefur lengd 
dvalar einnig áhrif á mat fólks á veru 
sinni á Íslandi. Ferðamenn sem dvelja 
1-2 nætur gefa lægstu einkunnir í 
Ferðamannapúlsinum og er ánægja 
þeirra sem dvelja styst marktækt lægri 
en þeirra sem dvelja lengur. Meðal-
einkunn þeirra sem dvelja í 1-2 nætur 
er 81 miðað við 87 hjá þeim sem dvelja 
5 – 14 nætur. Samkvæmt púlsinum 
voru Rússar ánægðastir ferðamanna 
en þeir gáfu  90,8 í meðaleinkunn fyrir 
júní og júlí, Ungverjar voru næstá-
nægðastir með  90 í meðaleinkunn 
og Portúgalar koma þar á eftir með  
87 í einkunn. Japanir voru hins vegar 
minnst ánægðir að meðaltali með 73 
í einkunn.

Ferðamannapúlsinn mælir heildará-

nægju og heildarupplifun á heimsókn 
ferðamanna til Íslands og er sam-
starfsverkefni Gallup, Isavia og Ferða-
málastofu. Mælingar hófust í mars á 
þessu ári og byggja þær á netföngum 
ferðamanna sem fara í gegnum Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar. Púlsinn byggir 
á fimm spurningum sem allar vigta 
jafnt og mæla heildaránægju, gestrisni, 
hversu líklegir ferðamenn séu til að 
mæla með Íslandi sem áfangastað, upp-
fyllingu væntinga og hvort ferðin hafi 
verið peninganna virði.

Í Ferðamannapúlsinum voru ferða-
menn einnig spurðir frekar út í ferða-
lagið sitt á Íslandi. Samkvæmt púlsinum 
sækja fleiri ferðamenn landsbyggðina 
heim yfir sumartímann en að vetri til. 
Hlutfall þeirra ferðamanna sem sækir 
höfuðborgina heim helst stöðugt í 
kringum 95% en aðrir landshlutar fá 
mun hærra hlutfall ferðamanna að 
sumri til. Mestur reyndist munurinn 
á Norðurlandi og Vestfjörðum þar 
sem ríflega þrefalt fleiri heimsækja þá 
landshluta að sumri en að vetri.

Að jafnaði segjast ríflega tveir 
þriðjuhlutar erlendra ferðamanna nýta 

hótelgistingu í dvöl sinni yfir vetrar-
mánuðina en samsvarandi hlutfall fer 
hins vegar niður í 50% yfir sumartí-
mann. Því lækkar hlutfall erlendra 
ferðamanna sem nýtir sér hótelgistingu 
um ríflega 16% milli vetrar og sum-
ars. Á sama tíma eykst hlutfall þeirra 
sem nýtir sér gistingu í heimahúsum 
(s.s. Airbnb, heimilisskipti og fleira) 
töluvert og nær upp í 29%, en alls segj-
ast tæplega 22% hafa leigt sér íbúð í 
gegnum Airbnb.

Töluverður munur er á hlutfalli 
ferðamanna sem nýta sér rútuferðir 
og skipulagðar ferðir að vetri og sumri. 
Tæplega 53% nota rútur yfir vetrartím-
ann en sama hlutfall er einungis 32% 
að sumri. Á sama tíma eykst hlutfall 
ferðamanna sem leigir bíla umtalsvert, 
úr 40% að vetri upp í 60% yfir sumarið.

„Það er mikilvægt að fá þessar upp-
lýsingar um upplifun ferðamanna 
hérlendis yfir háannatímann.   Það 
er ánægjulegt að sjá að aukinn fjöldi 
ferðamanna hefur ekki áhrif á heildar-
ánægju þeirra sem koma til lands-
ins, en hún er að mælast svipuð yfir 
vetrar- og sumartímann. Mælingar 

á ánægju ferðamanna skiptir miklu 
máli fyrir framtíðarspár en ánægðir 
ferðamenn eru líklegri til að koma aftur 

til landsins og mæla með ferðalagi til 
landsins,“ segir Einar Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Gallup.

Páll vill leiða listann
Það kom verulega á óvart þegar Páll 

Magnússon fyrrverandi Útvarps-
stjór tilkynnti framboð sitt í fyrsta sæti 
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suður-
kjördæmi. Páll er þjóðkunnur maður og 

hefur verið þekktur fyrir að hafa sterkar 
skoðanir á mönnum og málefnum.

Það verður fróðlegt að fylgjast með 
hvað hljómgrunn Páls á eftir að fá í 
kjördæminu.

Garður kaupir hlutabréf
Á fundi Bæjarráðs Garðs lá fyrir 

samkomulag um hlutafjárkaup 
í Garðskaga ehf.

Samþykkt samhljóða að sveitar-

félagið eignist 8% hlut í félaginu að 
nafnvirði kr. 800.000.

Bæjarstjóra falið að ganga frá 
samkomulagi eins og það liggur fyrir.
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

Til sjávar og sveita

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 

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-
03

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

Unuhús, Sjólyst

Í ár hefur verið unnið að viðhaldi og 
endurbótum á Sjólyst. Skipt hefur 
verið um glugga og nú standa yfir 

endurbætur á klæðningu hússins. 
Sjólyst er hús Unu í Garði og hafa 
Hollvinir Unu annast húsið, sem er í 
eigu sveitarfélagsins og haldið á lofti 
minningu Unu. Í húsinu eru munir 
sem voru þar meðan Una Guðmunds-
dóttir bjó í Sjólyst, gestir eru velkomnir 
í heimsókn en Sjólyst er að jafnaði opin 
gestum um helgar.

Smári efstur hjá Pírötum
Það voru alls 113 sem tóku þátt í 

prófkjöri Pírata í Suðurkjördæmi. 
Smári McCrthy sigrði í prófkjörinu 
og mun því væntanlega leiða listann í 
kjördæminu.Athygli vekur að einungis 
113 kusu í prófkjörinu,en samkvæmt 
skoðunakönnunum hafa Píratar fengið 
mikið fylgi og hefði því mátt ætla að 
áhugi fyrir prófkjörinu væri mun meiri 
en raun ber vitni.

Hilmar Guðlaugur Jónsson 
Hilmar Guðlaugur Jónsson 

fæddist í Fögruhlíð í Jök-
ulsárhlíð 12. maí 1932. 

Hann lést árið 2013.
Hilmar kynntist almennum 

sveitastörfum. Hann flutti til Reykja-
víkur til að fara í skóla 1945. Hann 
lauk gagnfræðaprófi frá Gagnfræða-
skóla Vesturbæjar og fór síðan í 
Menntaskólann í Reykjavík. Hann 
vann um tíma hjá Sigurði Blöndal, 
skógarverði í Hallormsstaðarskógi, 
sá tími var honum dýrmætur sem og 
vinátta þeirra Sigurðar. Um tvítugt 
fór Hilmar til Parísar að læra frönsku. 
Eftir heimkomuna hóf hann störf hjá 
Borgarbókasafni Reykjavíkur. Þegar 
Bæjar- og héraðsbókasfn Keflavíkur 
var stofnað, árið 1958, fékk Hilmar 
stöðu yfirbókarvarðar og gegndi því 
starfi til 1992. Hilmar starfaði mikið 
að félagsmálum, m.a. þjálfaði hann 
stúlknaflokk í handbolta og sá um 
barnastúkuna Nýársstjörnuna og 
stúkuna Vík í Keflavík í u.þ.b. 30 ár. 
Hilmar sat í stjórn Félags bókavarða 
og í stjórn Stórstúku Íslands m.a. 
sem stórtemplar í mörg ár. Hann 
endurreisti ásamt fleirum Leikfélag 
Keflavíkur, var í stjórn Félagas eldri 
borgara á Suðurnesjum, Alþýðu-
flokknum og síðar Samfylkingunni. 
Auk þess sat hann í nefndum á 
vegum bæjarins. Hilmar skrifaði 
skáldsögur, minningabækur, leikrit, 
ljóð og mikið af blaðagreinum. Leik-
félag Keflavíkur setti upp leikritið 
Útkall í Klúbbinn eftir Hilmar sem 
Gunnar Eyjólfsson leikstýrði. Hann 
var bæjarlistamaður Keflavíkur 1994.

Í minningargreinum má m.a. lesa: 
„Hilmar Jónsson lét mjög mörg 

mál til sín taka um dagana í ræðu og 
riti en þar ber þó einna hæst tryggð 
hans við málstað jafnaðarmanna. 
Hann var einlægur krati og þar hafði 
hann eins og annars staðar heitar 
og einlægar skoðanir sem hann var 
ekkert að liggja á. Sumum, meira að 
segja samherjum hans, þótti nóg um 
tilfinningahitann þegar hann talaði á 
pólitískum fundum en öðrum þótti 
ekki verra að einhver setti fram mál 
sitt umbúðalaust.“

„Hilmar var mikill félagsmála-
maður, hann var einn af frum-
kvöðlum á vettvangi almennings-
bókasafna, bæði í fagfélagi þeirra og 
einnig beitti hann sér í launamálum 
bókavarða“.

 „Hilmar var ákafamaður. Hann 
var líka bindindismaður ævilangt 
og helgaði stúkunni á Íslandi drjúgt 
starf um dagana. Var meðal annars 
um árabil umsjónarmaður barna-
stúkunnar Nýársstjörnunnar hér í 
Keflavík og ófáir Keflvíkingarnir 
sem sóttu þangað fundi á sínum 
yngri árum. Verður honum seint 

fullþakkað það frábæra starf sem 
hann innti af hendi fyrir yngstu 
kynslóðina.

Hilmar Jónsson lét mjög mörg mál 
til sín taka um dagana í ræðu og riti 
en þar ber þó einna hæst tryggð hans 
við málstað jafnaðarmanna. Hann 
var einlægur krati og þar hafði hann 
eins og annars staðar heitar og ein-
lægar skoðanir sem hann var ekkert 
að liggja á. Sumum, meira að segja 
samherjum hans, þótti nóg um til-
finningahitann þegar hann talaði á 
pólitískum fundum en öðrum þótti 
ekki verra að einhver setti fram mál 
sitt umbúðalaust. Ég náði víst aldrei 
að þakka Hilmari nægilega fyrir 
stuðninginn þegar ég fór að berjast í 
prófkjörum hér í Keflavík. Þá munaði 
aldeilis um stuðning þeirra hjóna“.

 „Saga safnsins og Hilmars 
voru samtvinnuð í meira en þrjá 
áratugi. Meginmarkmið með 
bókasafnslögum þess tíma var að 
jafna lýðræði með því að gefa öllum 
jafnan aðgang að bókmenntum og 
fræðiritum. Víst var að Hilmar starf-
aði samkvæmt þessu markmiðum 
og gerði þau að sínum í starfi sínu 
sem bæjarbókavörður. Hann byggði 
upp gott safn og stóð lengst af sjálfur 
við afgreiðsluborðið, þjónaði lán-
þegum, var umhugað um að hver 
fengi sínum óskum framgengt og 
var þekktur fyrir að sýna sérstökum 
lestrarhestum þolinmæði og áhuga.

Aðkoma Hilmars að bók-
menntunum tengdist ekki aðeins 
útláni á bókum, hann var sjálfur 
rithöfundur og lætur eftir sig rit í 
formi, ævisögu, leikrita, ljóða og 
greinasafna. Skrif hans voru lituð 
sterkri þjóðfélagsgagnrýni, hann 
vildi augljóslega hreyfa við fólki. 
Hann lét sér fátt óviðkomandi og 
talaði djörfum hug á vettvangi hinna 
ýmsu félaga og flutti einnig erindi í 
útvarpi landsmanna“.

Merkir Suðurnesjamenn



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjöts-
réttir

17,7%   An-
nað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%


