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Mikill 
sparnaður

EldEy kór Eldri 
borgara 25 ára

Erna formaður 
Öldungaráðs

Í síðustu vilu undirrituðu Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og 
Birgir Jakobsson landlæknir samning um að Reykjanesbær taki 
þátt í verkefninu heilsueflandi samfélag. Fulltrúar hagsmunaaðila 
voru viðstaddir undirritun samingsins. Nánar í blaðinu í dag.

reykjanesbær 
heilsueflandi 
samfélag

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Langalína 20-26 Sjálandi Garðabæ

Lundur 25 Kópavogi

Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Mikið og óhindrað sjávarútsýni. Nýtt og glæsilegt fjölbýlishús í Fossvogsdalnum.
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Samfylkingin og 
Píratar bera ábyrgð á 
búvörusamningnum
Það vakti mikla athygli við afgreiðslu búvörusamningsins á Al-

þingi að þaðö voru aðeins 19 þingmenn sem samþykktu hann. 
Eins og allir vita sitja 63 þingmenn á Alþingi. Það voru því 47 

þingmenn sem samþykktu ekki samninginn.
Á dagskránni var samt ekkert smámál.Búvöru-

samningurinn kostar árlega milljarða úr ríkis-
sjóði. Samningurinn er til 10 ára. Milljarðar sem 
almenningur þarf að borga.Alveg með ólíkindum 
að mikill minnihluti þingmanna geti á þennan 
hátt ráðstafað milljarðatugum út ríkissjóði.

Það er löngu orðið tímabært að stokka land-
núnaðarkerfið upp. Íslenskur landbúnaður verður 
að þola samkeppni erlendis frá. Það gengur ekki 
lengur að viðhafa tollamúra þannig að matarverð 
hér sé mun hærra heldur en í nágrannalöndum.

Merkilegt er við þessa afgreiðslu á Alþingi er að Samfylkingin gerði 
enga tilraun til að vera á móti. Þetta er merkilegt í ljósi þess að Samfylk-
ingin hefur árum saman talað um að breyta þurfi stefnunni í landbún-
aðarmálum. Samfylkingin hefur talað fyrir því að stokka upp og hætta 
öllum þessum ríkisstyrkjm til bænda. Það hefur sýnt sig að þetta er innan-
tómt blaður hjá Samfylkingunni. Á síðasta kjörtímabili var Samfylkingin 
í forystuhlutverki í ríkisstjórn.Flokkurinn gerði ekki nokkurn skapaðan 
hlut til að breyta kerfinu. Við afgreiðslu á búvörusamningnum fyrir stuttu 
fékk Samfylkingin tækifæri til að greiða atkvæði gegn samningnum. Hvað 
gerðirt? Ekki einn einast Samfylkingarþingmaður greiddi atkvæði á móti.

Nú lofar Samfylkingin og lofar öllu mögulegu fyrir kosningarnar, 
sem framundan eru. Miðað við reynsluna er lítið mark takandi á loforða 
lista Samfylkingarinnar.

Eini þingflokkurinn sem var á móti var Björt framtíð. Þeir þorðu að 
standa við sína stefnu. Rétt að geta þess að Sigríður Andersen þingmað-
ur Sjálfstæðiiflokksins greiddi atkvæði á móti.

Píratar hafa talað á sömu nótum og Samfylkingin í þessu máli. 
Píratar segjast ætla að breyta og breyta.Þeir fengu tækifærið á þingi 
við afgreiðslu búvörusamningsins til að sýna þjóðinni að þeir vildu 
breytingar. Ekki einn einasti þingmaður þeirra greiddi atkvæði á móti.
Merkilegt og hreint furðulegt ef kjósendur ætla að velja Pírata til að fara 
með forystuhlutverk í nýrri ríkisstjórn.

Það er lítið að marka tal Pírata miðað við hvernig þeir sviku stefnu 
sína í þessu máli.

Það má því segja að Samfylkingin og Píratar beri ekki minni ábyrgð 
á samþykkt búvörusamningsins heldur en þeir 19 sem samþykktu hann.

 Sigurður Jónsson
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REyKJANES ER dREiFT Í 10.000 EiNTÖKUM  
óKEyPiS Í ALLAR ÍBúðiR Á REyKJANESi.

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 27. október 2016

Félag eldri borgara efnir til 
Haustfagnaðar föstudaginn 
4.nóvember n.k. Haustfagn-

aðurinn verður á Park Inn hótelinu ( 
Flughótelinu) og hefst kl 19:00. 

Flottur matur,skemmtiatriði,-
Suðurnesjamenn leika fyrir dansi. 
Miðaverð kr 6000. Nánar auglýst 
þegar nær dregur.

Haustfagnaður

Til mikillar fyrirmyndar er að 
sjá að Sandgerðisbær hefur 
sett upp merkingar af sögu-

slóðum og merkingar við hverfi 
eins og Nátthaga og Stafneshverfi. 
Af merkingum má nefna Básenda, 

Draughól, Fuglavík, Þórshöfn og 
Draugaskörð. Merkingar sem þess-
ar vekja upp spurningar um söguna 
ekki síst hjá yngri kynslóðinni sem 
sum hver hafa ekki hugmynd um til-
vist margra þeirra. Eins hefur bærinn 

merkt nýja innkomu í bæinn á Ósa-
botnavegi ( Garðskagavegi) sem og 
kveðju við brottför. Skemmtilegt  og 
þarft. Sandgerðisbær á heiður skil-
inn.

 SillaE

Nýjar merkingar í Sandgerðisbæ

Ferðaþjónustan hér á landi hef-
ur fjárfest gífurlega til að mæta 
fjölgun ferðamanna. Ekki veitir 

af. Því miður hafa fjárfestingar ríkis-
ins í innviðum eða úrbætur á ferða-
mannastöðum hins vegar ekki verið 
í takt við þörf. Ónógum fjármunum 
hefur verið varið til að mæta auknu 
álagi vegna ferðamanna. Satt að segja 
hafa fæstir stjórnmálamenn sýnt 
nauðsynlegum úrbótum áhuga. 

Fundað um stöðuna
Það er löngu tímabært að stjórnmálin 
taki ákvörðun um hvort þau ætla að 
sitja hjá í málefnum ferðaþjónustunnar 
eða að nýta þau tækifæri sem í grein-
inni felast. Ekki síður þarf að huga að 
ráðstöfunum til að jafna dreifingu 
ferðamanna um landið og stýra aðgengi 
til að tryggja upplifun ferðamannsins 
hverju sinni, svo eitthvað sé nefnt.

 Í aðdraganda Alþingiskosning-
anna efna Samtök ferðaþjónustunnar 
til funda til að ræða stöðu atvinnu-
greinarinnar við oddvita stjórnmála-
flokkanna. Fundur helgaður Suður-
kjördæmi – kjördæmi Reykjaness 
– verður haldinn á Hótel Selfossi  
mánudaginn 17. október næstkom-
andi kl. 20.00. Á fundinum verður 
rætt við oddvita flokkanna um það 
hvernig stjórnvöld ætla að tryggja 
eðlilegan vöxt og viðgang ferðaþjón-
ustunnar í sátt við land og þjóð. Allir 
eru velkomnir á fundinn, sem verður 
jafnframt í beinni útsendingu á vef-
síðu SAF og upptaka verður sýnd á 
N4. 

Sérstök staða Suðurnesja
Langflestir ferðamenn sem koma til 
landsins lenda á Keflavíkurflugvelli. Um-
fang ferðaþjónustunnar er því gríðarlegt 
á Reykjanesi. Aðeins brot af þessum 
ferðamannafjölda dvelur hins vegar á 
svæðinu. Áhrif ferðaþjónustunnar felast 
því að langmestu leyti í atvinnusköp-
un, sem þýðir um leið að ferðaþjónust-
an í heild sinni skiptir miklu máli fyrir 
Suðurnesin. Neikvæð umræða vegna 
lélegra aðstæðna dregur atvinnugreinina 
niður og stefnir uppgangi hennar í hættu. 

Nægar eru tekjurnar
Ekki skortir fjármuni til að ráðast í brýn-
ar úrbætur.  Gjaldeyristekjur þjóðarbús-
ins af erlendum ferðamönnum eru áætl-
aðar um 440 milljarðar króna á þessu ári 
og að þeir skili um 70 milljörðum beint í 
ríkissjóð í formi skatta og gjalda.

Fjölgun ferðamanna hér á landi 
hefur reynst mikil lyftistöng fyrir 
þjóðarbúið, dregið úr atvinnuleysi og 
hjálpað til við að greiða niður erlendar 
skuldir. En til að ferðaþjónustan haldi 
áfram að dafna og gangi ekki um of 
á náttúruna eða þolinmæði heima-
manna, þá má hið opinbera ekki láta 
sitt eftir liggja.

 Við hvetjum alla til að nýta tæki-
færið og mæta á þessa fundi, taka 
samtalið, hlusta og meta.

 
 

Helga Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri 

Samtaka ferðaþjónustunnar

Grímur Sæmundsen, 
formaður Samtaka 
ferðaþjónustunnar

Ætla stjórnmála-
menn að sitja hjá?

á fundi Bæjarráðs Voga 
5.október s.l. var tekið fyr-
ir erindi Þorvaldar Arnar 

Árnasonar. Með erindinu fylgir bréf 
til bæjarstjórnar um eflingu ferða-
þjónustu í Vogum ásamt drögum að 
ferðamálastefnu. 

afgreiðsla bæjarráðs 
Bæjarráð samþykkir að mynda 
vinnuhóp um stefnumörkun í ferða-
þjónustu. Bæjarráð felur bæjarstjóra 
að undirbúa stofnun hópsins og 
leggja fram drög að erindisbréfi á 
næsta fundi bæjarráðs.

Stefnumörkun 
í ferðaþjónustu

árgangur 1966 færði nýverið 
Fjölsmiðjunni á Suðurnesjum 
123.000 krónur að gjöf sem 

söfnuðust í afmælispartýi á Ljósanótt.
Árgangur 1966 úr Keflavík, Njarð-

vík, Garði, Sandgerði og Vogum, sem 
er fimmtugur á árinu, kom saman, 
gladdist, rifjaði upp gamla danstakta á 
föstudagskvöldinu og mætti svo ferskur 
og mjög appelsínugulur í árganga-
gönguna, hápunkt Ljósanætur og hlýddi 
á Árelíu Eydísi flytja ræðu dagsins.  

Ábyrg og öguð fjármálastjórn 
undirbúningsnefndarinnar gerði það 
að verkum að góður afgangur var, 
123.000 krónur, og ákveðið var að 
láta aurinn renna til Fjölsmiðjunar á 
Suðurnesjum. Í Fjölsmiðjunni, sem er 
vinnusetur fyrir ungt fólk á aldrinum 
16-24 ára, er verið að vinna þarft verk 
og gott sem mikilvægt er að styrkja 
eins og kostur er.

Það er von 1966 árgangsins að með 
þessu skapist sú hefð að fimmtugs-
árgangurinn styrki verðugt verkefni 

hverju sinni á Ljósanótt og boltanum 
því hér með varpað til 1967 árgangs-
ins.

Fimmtugir gefa Fjölsmiðjunni

Hluti af undirbúningsnefnd afhenti Þorvarði forstöðumanni Fjölsmiðjunnar gjöfina 
íklædd appelsínugulu bolunum sem vöktu mikla athygli á ljósanótt. á myndinni eru 
frá vinstri eru guðrún Sigríður gísladóttir, Margrét guðleifsdóttir, Ólafur thordersen, 
Þorvarður guðmundsson, Hrönn auður gestsdóttir og ragnheiður Ólafsdóttir
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isavia styrkir 
margvíslega 
starfsemi
Fjöldi verkefna um allt land 

naut góðs af haustúthlutun 
styrktarsjóðs Isavia. Sjóður-

inn veitti styrk til íþróttastarfs barna 
og unglinga á Vestfjörðum, Norður-
landi og Austurlandi auk þess sem 
fjölbreytt önnur verkefni hlutu styrk, 
meðal annars má nefna ferðastyrki 
til hjartveikra barna í sumarbúðir á 
Norðurlöndum, styrki til dreifingar á 

fræðsluefni um einelti á leikskólastigi, 
styrki til kaupa á píanói sem ætlað er 
til raddþjálfunar Parkinsons sjúklinga 
og styrkur til að halda Fest Afrika 
á Íslandi. Einnig var veittur styrkur 
til ráðstefnuhalds Future Fiction en 
ráðstefnan hefur það að markmiði 
að fjalla um tækifæri og möguleika 
á Miðnesheiði eftir að starfsemi her-
stöðvarinnar var lögð niður.

Verkefnin sem hlutu styrk voru:
n neistinn styrktarfélag hjartveikra barna
n Parkinson samtökin á Íslandi
n aðalheiður Sigurðardóttir – Ég er 
unik, fyrirlestrar um einhverfu
n afrika lole – styrkur til þess að 
halda Fest afrika
n Harpa lúthersdóttir og leikskólar 
rekjanesbæjar – fræðsluefni um ein-
elti undir heitinu  Viltu vera  memm. 
n Skátafélagið Heiðabúar – styrkur til 
kaupa á búnaði

n Future fiction – styrkur til ráðstefnu-
halds ásbrú. 
n Héraðssamband Vestfirðinga – styrk-
ur til íþróttastarfs barna og unglinga
n Héraðssamband bolungarvíkur – 
styrkur til íþróttastarfs barna og unglinga
n Íþróttabandalag akureyrar – styrkur til 
íþróttastarfs barna og unglinga
n ungmenna- og íþróttasamband 
Egilsstaða – styrkur til íþróttastarfs 
barna og unglinga

björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia og Þröstur Söring, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 
Keflavíkurflugvallar veittu fjölbreyttum verkefnum styrki á Keflavíkurflugvelli.

Píratar kynna áherslumál sín 
fyrir komandi kjörtímabil. 
Fyrst og fremst leggjum við 

áherslu á að ný stjórnarskrá komist í 
gagnið þar sem lögfesting hennar er 
grunnforsenda mikilvægra samfélags-
legra umbóta. Píratar vilja að þjóðin 
fái réttlátan arð af auðlindum sínum 
og er nauðsynlegt að stjórnarskrár-
ákvæði þar að lútandi verði breytt 
til að tryggja þennan sjálfsagða rétt 

þjóðarinnar. Réttlát dreifing arðs af 
auðlindunum okkar gerir okkur kleift 
að hefja endurreisn heilbrigðiskerf-
isins. Ný stjórnarskrá leggur einnig 
grunninn að því að unnt verði að 
endurverkja traust fólksins í landinu á 
Alþingi og tryggja aðkomu þeirra að 
ákvarðanatöku. Með þessum skrefum 
vonumst við til þess að endurvekja 
traust almennings á stjórnsýslunni og 
tækla spillingu. 

Framtíðarsýn Pírata hefur einnig 
litið dagsins ljós. Þar förum við ítar-
lega yfir áætlanir okkar fyrir næsta 
áratuginn. Stjórnmálamenning á Ís-
landi skortir heildræna sýn og lang-
tímamarkmið og með framtíðarsýn 
okkar viljum við sýna íslensku þjóð-
inni hvernig bæta má íslenskt samfé-
lag til lengri tíma litið. 

Nálgast má áherslumál Pírata og 
framtíðarsýn á vefsíðu okkar piratar.is.

Framtíðarsýn Pírata

Vilhjálmur Árnason alþingis-
maður skipar 3.sæti fram-
boðslista Sjálfstæðisflokksins 

í Suðurkljördæmi.Reykjanes heyrði 
aðeins í Vilhjálmi en nú er orðið 
stutt þar til kjósendur ganga að kjör-
borðinu.

 Um hvað snúast kosningarnar 
29.október n.k.?

Kosningar snúast í sjálfum sér 
alltaf um traust og ábyrgð; þ.e.a.s. 
hvaða flokkum kjósendur treysta 
best til að starfa ábyrgt og skynsam-
lega fyrir land og þjóð. Í mínum huga 
snúast kosningarnar núna um áfram-
haldandi ábyrg ríkisfjármál og stöð-
ugleika. Stöðugleikinn er forsenda 
velferðar eða þess að við getum haldið 
áfram að byggja upp grunnþjón-
ustuna, og þannig njóta allir lands-
mann þess uppgangs sem er í þjóðfé-
laginu núna. Ef betri staða ríkissjóðs 
er nýtt til að auka þjónustu og bæta 
aðgengi í heilbrigðisþjónustunni; gera 
greiðari og öruggari samgöngur; efla 
menntakerfið og tryggja öfluga lög-
gæslu og neyðarþjónustu munu allir 
njóta betri stöðu þjóðarbúsins.

 
 Samfylkingin og Viðreisn boða 

uppboðsleið í sjávarútveginum á 
aflaheimildum. Þannig megi ná tugum 
milljarða í auknar skatttekjur til að 
standa undir velferðarkerfinu. Hver er 
þín skoðun á þessari stefnu?

Mín skoðun er sú að hér sé fyrst 
og fremst um óraunhæfa og óskyn-

samlega leið að ræða. Færeyingar 
hafa ekki góða sögu að segja þegar 
að kemur að þessari leið. Það skal 
enn fremur sagt hér að þótt útgerðin 
myndi skila tvöfalt meiri fjármunum 
til þjóðarbúsins en hún gerir í dag, 
myndu þeir fjármunir ekki einu sinni 
duga fyrir brot af þeim loforðum sem 
þeim er ætlað að standa undir. Öflugt 
atvinnulíf er forsenda þess að auka 
velferð. Að ætla sér að kollvarpa að-
stæðum heilli atvinnugrein sem er nú 
þegar að skila arði til þjóðarinnar í 
dag er ekki líklegt til árangurs.

Sjálfstæðisflokkurinn boðar einn 
flokka að halda eigi áfram að lækka 
skatta. Er þetta raunhæft?

Algjörlega. Það eru til óteljandi 
skattar og gjöld í okkar ágæta kerfi.  
Þess vegna liggur það í augum upp 
að enn er hægt að einfalda kerfið og 
lækka skatta. Með því að einfalda 
skattkerfið verður einfaldara að takast 
á við skattsvik. Þá vil ég enn fremur 
minna fólk á að nú þegar hefur verið 
lögfest að miðþrep tekjuskattskerfis-
ins muni falla á brott um næstu ára-
mót. Það mun, muna miklu fyrir fólk 
með meðaltekjur eða okkur sem til-
heyrum svokallaðri millistétt.

Á hvaða mál leggur þú mesta 
áherslu í kosningabaráttunni?

Ég mun áfram leggja áherslu á þau 
mál sem ég hef unnið hvað mest að 
á þessu kjörtímabili. Það eru málefni 
grunnþjónustunnar, samgöngumálin 
og ráðdeild í ríkisrekstri.

Engum dylst að samgöngumál eru 
eitt brýnasta málefni kjördæmisins. 
Og ég þreytist raunar ekki á því að 
segja að samgöngumál Suðurkjör-
dæmis eru farin að varða þjóðarhag. 
En svo ég útskýri aðeins hvað við 
er átt þá hefur sú gríðarlega fjölg-
un ferðamanna sem sækja landið 
heim orðið til þess að nauðsynlegt 
er að bregðast við. Nauðsynlegar 
framkvæmdir á samgönguinnviðum 
munu því aðeins ýta undir frekari 
verðmætasköpun og hagvöxt í kjör-
dæminu. Efling löggæslu, utanspít-
alaþjónustu, almannavarna og björg-
unarþjónustu er nauðsynleg til að 
tryggja öryggi íbúa og ferðamanna. 
Gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu 
er lykilatriði. Þá eru nýsköpun og 
menntamál mikilvæg til að efla þá 
verðmætasköpun sem á að standa 
undir velferð þjóðarinnar. Mikil-
vægt er að kjörnir fulltrúar sýni ráð-
deild í ríkisrekstri og forgangsraði 
almannafé í grunnþjónustuna enda 
fjármunir fólksins í landinu.

Hvernig metur þú stöðu Sjálfstæð-
isflokksins í Suðurkjördæmi?

Ég met stöðuna sterka enda hefur 
Suðurkjördæmi lengi verið höfuð-
vígi Sjálfstæðisflokksins. Við erum 
staðráðin í að halda þeirri stöðu og 
stefnum ótrauð á að styrkja stöðuna 
ef eitthvað er. Ef staðan er sterk eftir 
kosningar mun það gefa okkur auk-
inn kraft í að vinna að hagsmunum 
íbúa Suðurkjördæmisins.

Stöðugleikinn er 
forsenda velferðar

Vilhjálmur Árnason Þingmaður Sjálfstæðisflokks:

á aðalfundi Öldungaráðs 
Suðurnesja 8.október s.l. 
var eftirfarandi samþykkt 

samhljóða.
„Það er skoðun okkar sem skip-

um stjórn Öldungaráðs Suðurnesja 
að lang hagkvæmast sé að byggja 
næsta hjúkrunarheimili í Reykjanes-
bæ í tengslum við þjónustukjarnan á 
Nesvöllum.

Þar eru fyrir tvö hjúkrunarheim-
ili og sjúkrahús. Skýrslur sýna að hér 
er biðin langlengst á landinu eftir að 

fá aðhlynningu á hjúkrunarheimili á 
Suðurnesjum og biðlistar langir.

Áætlað er að biðlistar gætu orðið 
um eitt hundrað árið 2020. Undir-
búa verður nú þegar byggingu 
hjúkrunarheimilis á Nesvöllum, þar 
sem að ekki er gert ráð fyrir fjölgun 
þeirra  hér á Suðurnesjum næstu 
fimm ár samkvæmt áætlun heil-
brigðisráðsherra.

Sveitarfélögunum ber skylda til 
þess að bregðast við vandanum ef að 
ekki á að skapast neyðarástand“.

Nýtt hjúkrunar-
heimili í Reykjanesbæ

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Skoðaðu 
öll tilboðin 
í Húsasmiðju-
blaðinu

Þvottavél FW30L7120
7 kg, 1200 sn.
Orkunýting A+++.
1805690

ÞÚ SPARAR: 16.910 KR

59.990kr

76.900

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

28%
afsláttur

25%
afsláttur

Viðarparket
Eik, rústik, 3ja (3,2 mm spónn).
146899

2.995kr/m2

4.190kr/m2

Blöndunartæki
Pine með hárri sveiflu.
8000032

35%
afsláttur

9.941kr
15.295kr

Jotun vegg- og loftamálning 3 ltr.
7119781-83

3 ltr 2.396kr
2.995kr

20%
afsláttur

Kaffivél Chester
10 bollar, 1000W.
1840057

10.100kr
12.637kr

25%
afsláttur

PARKET
ÚTSALA

20-40% afsláttur af ÖLLU parketi

Harðparket - Austurísk gæði
Eikarplanki AC4 bandsagað, 8 mm.
147071

1.373kr/m2

2.289kr/m2

40%
afsláttur

Harðparket - Þýsk gæði
Eik, ljós, 3ja stafa, 8 mm.
147100

1.492kr/m2

1.990kr/m2

Hleðsluborvél
18V, högg, 2 stk. Li-ion rafhlöður.
5245557

31%
afsláttur

19.995kr
28.995kr
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Einkennilegur er sá íslenski 
siður að fólk þurfi að binda 
börn sín einhverjum stjórn-

málaflokki þegar þau fæðast og það 
jafnvel áður en að börnunum er gefið 
nafn. Svipaða sögu má segja um trú-
mál, en það er efni í aðra grein. Allt 
of margir Íslendingar líta á stjórnmál 
sem keppnisíþrótt þ.e að það sé ein-
hver sem sigrar og einhver sem tapar 
og að þú þurfir að styðja lið þitt sama 
hve langt "þjálfarinn" gengur gegn sið-
ferði þínu og hagsmunum heildarinn-
ar. Ef að hægt er að tala um sigra og 
töp í tengslum við stjórnmál, má færa 
rök fyrir því að flestir tapi á meðan ör-
fáir beri sigur úr býtum. Oftar en ekki 
virðast stjórnmálaskoðanir erfast ætt-
liða á milli og ef innt er eftir ástæðu 
er svarið yfirleitt "afþví bara". Engin 
svör. Engin ástæða. Enda byrjaði þetta 
allt fyrir svo löngu síðan, að það man 
enginn hina raunverulegu ástæðu ef 
að það var þá einhverntíman ástæða.

Svona var þetta og svona er þetta. 
En þetta þarf ekki að vera svona.

Stjórnmál 2.0
Internetið var fundið upp. Margir 
sögðu að það væri bara bóla. Margir 
af þeim sem sögðu að Internetið væri 
bóla, héldu afturámóti að fasteignap-
artýið sem stóð sem hæst um 2007 
væri eilíft.

Margir af þeim óska þess nú að 
internetið hefði bara verið bóla. Því 
að internetið á erfitt með að gleyma. 
Internetið gleymir ekki 500milljón 
evra láni seðlabankans til Kaupþings 
korteri í hrun. Internetið gleymir held-
ur ekki hverjir vildu borga IceSave plús 
vexti. Við lifum á upplýsingaöld. Það er 
aragrúi upplýsinga sem að við getum 
orðið okkur úti um, bara með smá leit. 
Google er vinur okkar. Enþá amk.

Með internetinu er hægt að færa 
stjórnmál yfir í nýjar hæðir. Beint 
lýðræði er auðfengnara. Auðveldara 
er fyrir stjórnmálamenn að vera í 
tengslum við fólkið í landinu og síð-
ast en ekki síst þá er auðveldara fyrir 
fólkið í landinu að vera í tengslum við 
stjórnmálamenn. Þar byrjar aðhaldið 
og ef að einhver efast um að það þurfi 
eitthvað aðhald, þá hefur viðkomandi 
ekki verið mikið að fylgjast með frétt-
um síðustu ár. Samt sem áður veigra 
stjórnmálamenn sér við því að taka 
tæknina í sína þjónustu þar sem að 
þeim hentar betur gamla pólítíkin. 
Gamla pólítíkin er í andarslitrunum. 
Upp rísa gamlir stjórnmálarefir og 
krefjast þess að ekkert breytist. Þeir 
munu ekki hafa erindi sem erfiði. 

Heilagi sannleikurinn
Ég þekki marga sem að hafa "erft" stjórn-
málaskoðanir forfeðra sinna og kjósa 
sinn flokk algjörlega óháð því hvort að 
það stuðli að bættum hag þeirra eða 
þeirra nánustu. Margir öryrkjar kjósa 
sömu velluna í von um að eitthvað lagist 
frá því síðast. Margir sjómenn sem hafa 
farið illa úr kvótabullinu öllu kjósa þá 

sem komu kerfinu á koppinn. Afhverju? 
Jú, því að það er alltaf erfitt að breyta til. 
En það þarf ekki að vera svo erfitt.

Við þurfum ekki alltaf að sætta 
okkur við orðinn hlut. Við þurfum 
ekki alltaf að vera hrædd. Stundum 
þurfum við bara að þora að skipta um 
skoðun (já, það má). Stundum þurf-

um við að þora að axla ábyrgð. Stund-
um þurfum við að hreinsa til. Það er 
enginn einn heilagur sannleikur. Það 
er enginn einn bestur.

Aðeins öll saman erum við best. 

Umræðupólítík
Pólítík á Íslandi hefur verið eins í 
fjöldamörg ár. Alþingi skiptist í 2 lið. 
Stjórn og stjórnarandstöðu.

Svo byrjar karpið. Stjórnarand-
staðan má aldrei vera sammála stjórn-
inni allveg sama þó að um sé að ræða 
mál sem að samhugur er um meðal 
þjóðarinnar. Stjórninni dettur held-
ur ekki í hug að grípa þau góðu mál 
sem að stjórnarandstaðan hefur fram 
að færa. Umræður eru oft ómálefna-
legar og fara fram af miklu offorsi. 
Frammíköll eru algeng og því er það 
svo að þjóðin á erfitt með að bera 
virðingu fyrir þinginu. Þessu þarf að 
breyta. Ákvarðanir þarf að taka eftir 
upplýstum leiðum, þar sem allt er upp 
á borðum og ekkert leynimakk á sér 
stað. Ekkert sérhagsmunapot, engar 
ívilnanir og enginn frændhygli. Við 
þurfum opna umræðu. Ákjósanlegt 
væri að sem flestar stéttir ættu sér 
fulltrúa á þingi (eins og upphaflega 
hugmyndin var) en ekki bara að þar 
sitji fólk, sem hefur "fengist" til starfs-
ins í gegnum skyldleika. Um leið og 
við stígum upp úr sandkassanum, 

hættum upphrópunum og sættumst á 
rökræður, þá mun Alþingi aftur njóta 
virðingar. Viti borið fólk á auðveldlega 
að geta rætt saman þó að það hafi mis-
munandi skoðanir.

Hver er ómissandi?
Misskipting á Íslandi hefur alltaf ver-
ið mikil. Þrátt fyrir loforð um bættan 
hag aldraðra og öryrkja þá hefur heil-
brigðiskerfið sjaldan eða aldrei staðið 
verr. Einhverja milljarða vantar til að 
það sé hægt að reka hérna fullkomið 
heilsugæslukerfi, þar sem þegnar lands-
ins þurfa ekki að draga upp veskið þegar 
þeir heimsækja lækninn. En þeir pen-
ingar eru aldrei til. Ekki einusinni þegar 
okkur er lofað að það verði yfir 70 millj-
arða afgangur af fjárlögum. Afhverju 
ekki að þrusa hluta af þessum pening-
um í heilbrigðiskerfið? Þrátt fyrir fögur 
fyrirheit um afnám verðtryggingar, þá 
er hún alltaf notuð sem kosningaloforð. 
En samt gengur ekkert að afnema hana. 
Fólkið sem lofar því að afnema hana á 
fjögurra ára fresti sér samt enga ástæðu 
til að hleypa öðrum að, sem að kannski 
gætu afnumið hana á fjórum árum. Það 
er hluti af gömlu pólítíkinni. Annar 
hluti af gömlu pólítíkinni er að gera 
lítið úr "andstæðingnum". Fara í mann-
inn en ekki málefnið. Margir hafa fallið 
í þá gryfju, að fara að smána persónu, 
aðeins vegna þess að hún hefur aðrar 
skoðanir. Að mínu mati ættu ekki að 
vera til atvinnupólítíkusar. Um leið og 
mannlegi þátturinn fer að dala, þá ætti 
að skipta fólki út. Fá ferska strauma inn.

ríka ríkið
Eins og flestir vita eigum við nán-
ast öll heimsmet, þegar miðað er við 
höfðatölu. Við gætum verið ríkasta 
þjóð í heimi, þar sem allir þegnarn-
ir gætu lifað mannsæmandi lífi. Við 
gætum verið menntaðasta þjóð í 
heimi, ef að allir hefðu jöfn tækifæri 
til menntunnar. En svo er ekki, vegna 
þess að auðnum er misskipt. Honum 
er misskipt á milli þeirra sem að setja 
lögin og skyldmenna þeirra. Aðrir fá 
nasasjón af honum, gegn því að lofa 
eitilhörðum stuðningi við viðkomandi 
flokk en svo eru enn aðrir sem aldrei 
fá neitt. Ef að auðlindum landsins væri 
skipt jafnt á alla, væru allir íslendingar 
sæmilega stæðir. Við myndum útrýma 
fátækt og gætum byggt upp hér þjóð-
félag þar sem allir hefðu jafna stöðu. 
Jafna möguleika á menntun.

Ísland er sennilega (enn og aftur 
miðað við höfðatölu) best stæða ríki 
heims þegar litið er til auðlinda. Ger-
um nú eitthvað skynsamlegt úr þessu. 
Byggjum upp jafnrétti. Stöndum 
saman. Leyfum öllum landsmönnum 
að njóta ágóða auðlindanna.

Höfundur:  
Kristinn Ágúst Eggertsson í 6. sæti 
fyrir lista Pírata í Suðurkjördæmi.

að fá stjórnmála-
flokk í vöggugjöf

á fundi Reykjaneshafnar 
3.október s.l. var lagt fram 
samkomulag um fyrirkomu-

lag greiðslna á grundvelli Lóðar- og 
hafnarsamnings milli Thorsil ehf. og 
Reykjaneshafnar frá 11. apríl 2014. 
Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir 
samhljóða fyrirliggjandi drög og felur 
hafnarstjóra að undirritað samkomu-
lagið fyrir hönd Reykjaneshafnar.

Samkomulag um greisðlu

„Þrátt fyrir 
loforð um 

bættan hag aldr-
aðra og öryrkja þá 
hefur heilbrigð-
iskerfið sjaldan eða 
aldrei staðið verr.

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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„Það samfélag sem ræktar heiðarleika, 
kærleika, réttlæti og ábyrgð ásamt 
hófsemd og auðmýkt og virðir mann-
réttindi og setur málefni barna sinna í 
forgang lendir ekki í hruni eða öðrum 
slíkum ógöngum.“

Páll Valur Björnsson
þingmaður

1. sæti
Suðurkjördæmi

Öll fimmtudagskvöld á Cafe Petite kl. 20 fram að kosningum. Við viljum hitta þig 
til að tala opinskátt um það sem brennur á þér fyrir komandi kosningar.

Allir velkomnir.

Þórunn Pétursdóttir
landgræðsluvistfræðingur

2. sæti

Lovísa Hafsteinsdóttir
náms- og starfsráðgjafi

3. sæti

Jasmina Crnac
stjórnmálafræðinemi

4. sæti

Eyrún Björg Magnúsdóttir
framhaldsskólakennari

5. sæti

Bjarni Benediktsson
framkvæmdastjóri

6. sæti
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Þann 17.september 2016 voru 25 ár 
liðin frá því Eldey kór eldri borg-
ara á Suðurnesjum var stofnaður.

Eldeyjarkórinn hefur í gegnum 
ári verið með öfluga starfsemi. Kór-
inn hefur haldið sína tónleika og víða 
komið fram. Eldeyjarkórinn er stolt 
Félags eldri borgara á Suðurnesjum.

Á þessum merku tímamótum hélt 
Eldeyjarkórinn upp á afmælisdaginn í 
Þýskalandi. Á sjálfan afmælisdaginn var 
siglt um Rín en kórinn dvaldi í Wisbaden,

Í tilefni 25 ára afmælisins hélt Eld-
ey tónleika síðasta laugardag í Kirkju-
lundi. Í heimsókn komu kórar, Vor-
boðar í Mosfellsbæ og Hverafuglar frá 
Hveragerði.

Formaður Eldeyjarkórsins er Soff-
ía G.Ólafsdóttir og stjórnadi er Arnór 
B.Vilbergsson

Eldey kór eldri 
borgara 25 ára

Í síðustu viku  undirrituðu Kjart-
an Már Kjartansson bæjarstjóri 
og Birgir Jakobsson Landlæknir 

samning þess efnis að Reykjanes-
bæ verði aðili að verkefni embættis 
Landlæknis, Heilsueflandi samfélag. Í 
framhaldi verður myndaður stýrihóp-
ur ýmissa hagsmunaaðila sem mun 
veita verkefninu brautargengi.

Reykjanesbær varð formlega aðili 
að Heilsueflandi samfélagi í upphafi 
Heilsu- og forvarnarviku. Eitt af því 
fyrsta sem unnið verður að er myndun 
stýrihóps og var fulltrúum þessara að-
ila boðið á kynningu á Heilsueflandi 
samfélagi og undirritunina .

Einnig greint frá nýjum niður-
stöðum Rannsóknar og greiningar á 
högum og líðan ungs fólks. Könnun-
in sýnir að kjör og líðan ungs fólks í 
Reykjanesbæ hefur batnað mikið á 

undanförnum árum. Slíkar niðurstöð-
ur eru ekki síður góð byrjun á verkefni 
sem Heilsueflandi samfélagi

- Í heilsueflingarstarfi er markvisst 
unnið með áhrifaþætti heilbrigðis.

- Heilsuefling er ferli sem gerir fólki 
kleyft að hafa aukin áhrif á heilsu sína 
og bæta hana. 

- Holla valið þarf að vera eins auð-
velg og mögulegt er þar sem fólk býr, 
starfar og leikur sér (óháð aldri, kyni 
eða félagslegri stöðu.

 Hera Einarsdóttir sviðsstjóri Vel-
ferasviðs stjórnaði athöfninni.Héðinn 
Svarfdal Björnsson hélt erindi um 
Heilsueflandi samfélag.

Skrifað undir 
samning um 
heilsueflandi 
samfélag
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oddný G.Harðardóttir for-
maður Samfylkingarinnar 
skipar efsta sæti framboðs-

lista flokksins í Suðurkjördæmi.Sam-
kvæmt skoðunakönnunum gengur illa 
að auka fylgið. Reykjanes spurði Odd-
nýju um stöðu mála og stefnuna fyrir 
kosningarnar sem eru framundan.

Hvers vegna tekst ykkur ekki að ná 
eyrum kjósenda?
Okkur er að takast betur og betur að 
ná til kjósenda nú á síðustu vikunum 
fyrir kosningar. Stefnumálin eru skýr 
og réttlát. Við viljum fyrsta flokks 
heilbrigðisþjónustu og hún á að vera 
gjaldfrjáls. Við lítum á þarfir fjöl-
skyldna út frá sjónarhóli barna sem 
ekki eiga að þurfa að flakka á milli 
skóla á ótryggum húsnæðismarkaði. 
Þess vegna viljum við að byggðar verði  
1.000 almennar leiguíbúðir og að fólk 
sem ekki á íbúð en ætti rétt á vaxtabót-
um fái fimm ára vaxtabætur fyrirfram-
greiddar til að gera þeim auðveldara 
að eiga fyrir útborgun í íbúð. Of 
margir eru í læstri stöðu á leigumark-
aði vegna þess að ekkert er afgangs af 
launum til að spara fyrir útborgun í 
íbúð. Við ætlum að hækka barnabætur 
og lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði 
og styrkja bæði framhaldsskólana og 
háskólana svo þeir geti sinn hlutverki 
sínu og verið drifkraftur atvinnulífs 
og framfara. Mannsæmandi lífeyrir 
fyrir eldriborgara og öryrkja er for-
gangsmál. Við ætlum að klára stjórn-
arskrána, stokka upp fjármálakerfið og 
vinna gegn frændhygli og klíkuskap. 
Þegar að við ræðum þessi kosninga-
mál við kjósendur og útskýrum fyrir 
þeim hvernig þetta er allt mögulegt þá 
leggja þau eyrum við. Kosningastefnu 
okkar er að finna á xs.is og þar er 
einnig útfærsla á útgjaldaliðnum.

Útboð skilvirkasta leiðin
Eitt af höfuð málum Samfylkingarinn-
ar er að bjóða upp aflaheimildirnar. 
Hvernig á sú leið að tryggja t.d. sjávar-
útvegsplássi eins og Garðinum að halda 
sínum hlut ef kvótinn verður boðinn 
upp og seldur þeir sem býður best?

Við Íslendingar erum rík af auð-
lindum en ekki góð í að semja um 
verð fyrir nýtingu þeirra. Til að fá 
fullt verð fyrir veiðileyfi eigum við að 
bjóða út aflaheimildir. Opinbert útboð 
er skilvirkasta leiðin til að skila arðin-
um af auðlindinni til þjóðarinnar. 
Útboð myndi draga fram sanngjarna 
samkeppni milli sjávarútvegsfyrir-
tækja og tryggja minni fyrirtækjum 
aðgang að kvóta. Verðið yrði það sem 
fyrirtækin væru reiðubúin að greiða 
fyrir aflaheimildirnar og yrði um leið 

það veiðigjald sem rynni í ríkissjóð. 
Sérfræðingar hafa bent á að með vel 
útfærðu útboði gætu stjórnvöld náð 
fram öllum þeim markmiðum sem 
þau setja sér fyrirfram, s.s. skiptingu 
á milli skipaflokka, landsvæða og ný-
liðunnar. Suðurnesin og þar með talið 
Garðurinn, nytu góðs af slíkum útfær-
slum líkt og önnur landssvæði. Í dag 
er það svo að útgerðafyrirtækin sjálf 
sjá um leigu veiðiheimilda og ganga 
þær frá einum til annars á háu verði. 
Gjaldið rennur beint til útgerðafyr-
irtækjanna en ekki til eiganda auð-
lindarinnar, þjóðarinnar allrar.

Þjóðin fái að ákveða
Ef Samfylkingin kemst í þá stöðu að 
eiga möguleika á sæti í ríkisstjórn verð-
ur aðild að ESB sett sem skilyrði fyrir 
þátttöku í ríkisstjórn?

Það verður sett sem skilyrði að 
þjóðin fái að ákveða hvort haldið verði 
áfram með aðildarumsóknina. Flestir 
flokkar hafa lofað slíku og Sjálfstæð-
isflokkurinn lofaði því fyrir síðustu 
kosningar. Hann sveik það að vísu en 
kannski lofar hann því aftur fyrir þess-
ar kosningar.

Nýverið mátti skilja orð Bjarna 
Benediktssonar fjármálaráðherra svo 
að við gætum gleymt álverinu í Helgu-
vík. Ert þú sama sinnis?

Álverð er mjög lágt um þessar 
mundir. Ekki hafa tekist samningar 
um verð á orku fyrir álverið og ekki 
liggur fyrir hvort næg orka fæst. Ég tel 
líkt og Bjarni að það séu ekki miklar 
líkur á því að álverið í Helguvík verði 
að veruleika.

Þjóðin fái fullt verð fyrir auð-
lindirnar
Er það stefna Samfylkingarinnar að 
hækka skatta?

Það er fjarri því að vera stefna 
Samfylkingarinnar að hækka skatta 
á almenning. Hins vegar viljum við 
að þjóðin fái fullt verð fyrir auðlind-
irnar og að ferðamenn fái ekki afslátt 
á neyslusköttum á gistingu og afþr-
eyingu eins og verið hefur hjá þessari 
stærstu atvinnugrein landsins. Við 
viljum sanngjarnt skattkerfi sem kem-
ur í veg fyrir að auður safnist á fárra 
hendur þannig höldum við lágum 
sköttum á neðri tekjuhópa en hærri 
hjá þeim sem eru vel aflögufærir Við 
boðum hins vegar skattaafslátt fyrir 
sjúklinga með því að lækka greiðslu-
þátttöku þeirra í heilbrigðiskerfinu. 
Það er sanngjarnt og við teljum það 
algjörlega ótækt að rukka fólk sérstak-
lega þegar að það verður veikt. Sam-
fylkingin hefur sýnt það í verki að hún 

er fær um að fara með fjármál ríkisins 
með ábyrgum og réttlátum hætti. All-
ur áróður um skattaálögur á almenn-
ing á ekki við rök að styðjast.

Mikilvægt að fjölga hjúkr-
unarrýmum
Hvernig ætlar Samfylkingin að tryggja að 
kjör eldri borgara batni frá því sem nú er?

Við tryggjum það með því að hækka 
lágmarkgreiðslurnar upp í a.m.k. 300 
þúsund krónur og með afturvirkum 
greiðslum frá 1. maí á þessu ári. Auk 
þess er afar mikilvægt að fjölga hjúrk-
unrarrýmum fyrir aldraða og þörfin er 
brýnust hér á Suðurnesjum. Ég vil að 

Suðurnesin verði sett í sérstakan for-
gang hvað þetta varðar enda eru hér 
hlutfallslega fæst hjúkrunarrými miðað 
við fjölda aldraðra á svæðinu. Vinstri 
stjórnin tók mikilvæg skref í þessa átt 
með viðbyggingu á Nesvöllum í miðri 
kreppunni en síðan hefur ekkert  verið 
gert og engar áætlanir núverandi ríkis-
stjórnar eru sjáanlegar.

Sleppa því að rukka fárveikt fólk
Samfylkingin boðar gjaldfrjálsa heil-
brigðisþjónustu. Á það við um alla 
óháð tekjum?

Já. Enda á heilbrigðiskerfið að vera 
aðgengilegt fyrir alla óháð efnahag. 

Aðalatriðið er að enginn dragi það að 
fara til læknis vegna þess að þeir hafi 
ekki efni á því. Við eigum að greiða 
fyrir fyrstaflokks heilbrigðiskerfi með 
stighækkandi tekjuskatti en sleppa því 
að rukka fárveikt fólk fyrir læknis-
þjónustu sem það þarf á að halda til að 
lifa eða til að auka lífsgæði.

Hvernig metur þú stöðu Samfylk-
ingarinnar í Suðurkjördæmi?

Ég tel að við eigum mikið inni. 
Við erum að hringja í kjósendur þessa 
dagana og við finnum fyrir meðbyr. 
Það er líka mikil baráttugleði í gras-
rót flokksins sem mun skila sér í betra 
gengi en kannanir sýna.

Við eigum mikið inni
Oddný G. Harðardóttir formaður Samfylkingar:
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LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

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

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

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

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.

Silja Dögg Gunnarsdóttir al-
þingismaður skipar 2.sæti á 
framboðslista Framsóknar-

flokksins í Suðurkjördæmi.Fram-
sóknarflokkurinn fékk mikið fylgi 
í kjördæminu í síðustu kosningum. 
Síðustu vikurbar hafa mikil átök átt 
sér stað í flokknum og nýr formaður 
kosinn. Reykjanes heyrði hljóðið í 
Silju Dögg.

Hver er staða Framsóknarflokksins 
eftir átakamikið Flokksþing?

Staðan er góð þar sem Fram-
sóknarflokkurin er með mjög sterka 
málefnastöðu. Við höfum veitt rík-
isstjórninni forystu og árangurinn 
hefur verið góður fyrir heimili lands-
ins. Íslenskt efnahagslíf blómstrar og 
kaupmáttur heimilanna hefur auk-
ist um 23%. Við erum með gott fólk 
á framboðslistum um allt land. Á 
flokksþingi fórum við yfir stefnumál 
flokksins, bættum við og skerptum á 
ákveðnum atriðum. Ég er mjög ánægð 
með útkomuna og hlakka til að fara í 
kosningabaráttuna og tala fyrir okkar 
góðu málum.

Það er ekkert til  
sem heitir ókeypis
Heilbrigðismálin eru að flestra mati 
forgangsmál. Samfylkingin ætlar að 
toppa loforðin með því að bjóða alfar-
ið ókeypis heilbrigðsþjónustu. Er það 
raunhæft?

Til þess að bjóða uppá ókeypis heil-
brigðisþjónustu þá þarf væntanlega að 
hækka skatta. Það er ekkert til sem 
heitir „ókeypis“. Einhvers staðar þurfa 
peningarnir að koma. Framsóknar-
fólk telur hins vegar að standa þurfi 
vörð um hagsmuni barna með því að 
hafa lögbundna þjónustu gjaldfrjálsa. 
Við viljum efla þjónustu heilsugæsl-
unnar og gjöldum varhug við aukn-
um einkarekstri. Að auki viljum við 
leggja mikla áherslu á lýðheilsumál 
því þannig getum við sparað verulegar 
fjárhæðir í heilbrigðiskerfinu.

Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt 
verði að bæta kjör aldraðra?

Framsóknarflokkurinn vill að lág-
markslaun aldraðra og öryrkja verði 
300 þúsund krónur. Ég tel líka mikil-
vægt við við náum inn frítekjumarki 

vegna atvinnutekna. Ég vil að við 
drögum enn frekar ú tekjutenging-
um maka sem og að hækka heimilis-
uppbót hjá þeim sem búa einir. Með 
þessum aðgerðum getum við bætt kjör 
aldraðra umtalsvert. Fyrir utan efna-
hagslega þáttinn þá vil ég að við höld-
um áfram að fjölga hjúkrunarrýmum 
fyrir aldraða og bætum heimaþjón-
ustu enn frekar, svo fólk geti  búið sem 
lengst heima hjá sér og fengið þá þjón-
ustu sem það þarf á að halda.

Fjölgum hjúkrunarrýmum á 
Suðurnesjum
Hver verða helstu baráttumálin fyrir 
okkur á Suðurnesjum á næsta kjör-
tímabili?

Fyrir utan að vinna áfram að kjara-
bótum fyrir öll heimili landsins þá og 
uppbyggingu heilbrigðiskerfisins þá sé 
ég fyrir mér að við leggjum áherslu á 
viðhald og byggingu hafnarmannvirkja, 
tryggjum umferðaröryggi á Reykjanes-
brautinni og fjölgum hjúkrunarrýmum 
á Suðurnesjum. Við þurfum að hlúa að 
stofnunum okkar Suðurnesjamanna, 

eins og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, 
Keili og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 
Það er viðvarandi verkefni.

Hjálpa ungu fólki  
að eignast húsnæði
Hver er stefna framsóknarflokksins í 
húsnæðismálum til að tryggja að ungt 
fólk geti eignast íbúð?

Við samþykktum í vor fjögur hús-
næðisfrumvörp sem snúa að leigu-

húsnæði fyrir efnaminni einsatklinga, 
eins og ungt fólk sem er að fara í 
fyrsta sinn á húsnæðismarkaðinn. Þau 
frumvörp fela m.a. í sér uppbyggingu 
leiguíbúða sem bæði ríki og sveitarfé-
lög styrkja. Húsnæðisbótakerfið hefur 
einnig verið bætt þannig að fólk á ekki 
að nota meira en 25% af ráðstöfunar-
tekjum sínum til húsnæðiskostnaðar.
Með þessum lagabreytingum erum 
við að vinna að því að tryggja hús-
næðisöryggi allra landsmanna. Ríkis-
stjórnin hefur sett af stað aðgerðaáætl-
un „Fyrsta fasteign“, sem miðar að því 
að hjálpa ungu fólki að eignast hús-
næðis. Sú aðgerð er rökrétt framhald 
Leiðréttingarinnar og mun gera fjölda 
fólks kleift að eignast þak yfir höfuðið.

Fjármálaráðherra gaf það fylli-
lega í ljós á dögunum að við gætum 
gleymt álverinu í Helguvík. Hver er þín 
skoðun?

Ég hef ekki talað við fjármála-
ráðherra um málið og veit því ekki á 
hvaða upplýsingum hann byggir þessa 
fullyrðingu sína. Ég hef alltaf sagt að 
ég styðji atvinnuuppbyggingu, þar 
á meðal álver. Hvort þeir aðilar sem 
ætluðu að byggja álver í Helguvík, séu 
hættir við, veit ég ekki.

Framsóknarflokkurinn er 
með mjög sterka málefnastöðu

Silja dögg Gunnarsdóttir alþingismaður Framsóknarflokks:

Mikill 
SParNaðUr
Merkisdagur var í 

Reykjaneshöll-
inni (Philips-

höllinni) síðasta föstudag. 
Að undanförnu hefur 
verið unnið við það að 
setja upp 108 LED ljós lýs-
ingu í loftið í stað gömlu 
lampanna. Þetta þýðir 
betri lýsingu og mikinn 
sparnað. Á ári sparast 
2,6 milljónir i rafmagns-
kostnað,þannig að fjár-
festingin spaerast á 4 
árum. Ending ljósanna er 
a.m.k. til 13 ára.

Síðasta föstuda var formelga kveikt 
á ljósunum, en á takkana ýtti Mein-

hart Nilsen en hann er aldursforseti 
gönguhópsins í Ereykjaneshöllinni 94 
ára.



 

Þakblásarar

Kælar - frystar

Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir Hitablásari

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr89.990

Tilboð
kr24.990

Gastæki
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

100 mm

30
ára reynsla

1983 - 2013

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

Einnota kútar  
Engin leiga

Verð
frá kr1.450

Grátandi gluggar?

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Þurrkaðu loftið og dragðu úr rakaþéttingu

Loka dagar
tilboðsins

íshúsið

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

Blásarar

16
-2
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8 
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Við flytjum hlýju yfir hafið til þeirra sem þér þykir vænt um

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA
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aðalfundur Öldungaráðs 
Suðurnesja samþykkti sam-
hljóða „Á fundum með 

bæjarstjórnum  og bæjarstjórum 
Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, 
Sveitarfélaganna Garðs og Voga, ásamt 
fundum með framkvæmdastjórn 
og framkvæmdastjóra Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja(HSS) höfum 
við lagt áherslu á að unnið verði að 
formlegu samstarfi við samþættingu  
heimahjúkrunar og félagslegrar 
heimaþjónustu á Suðurnesjum.

Öldungaráð telur að samstarf 
þessara meginstoða í samfélaginu, muni 
stuðla að betri heilsu og innihaldsríkara 
lífi hjá öldruðum og þeir hafi möguleika 

á að búa lengur á eigin heimilum.
Þá mun samstarfið gera þjónustuna 

markvissari og gefa möguleika á sam-
felldari og enn öruggari þjónustu, 
sem væri veitt allan sólarhringinn alla 
virka daga og um helgar.

Öldungaráð leggur áherslu á 
áframhaldandi góða heimahjúkr-
un, eins og reynsla er fyrir.  Efla þarf 
þjónustu við aldraða á vegum ríkis, 
HSS og sveitarfélaganna með fjölgun 
dagdvalarrýma, hvíldarinnlagna með 
eftirfylgni. Þar að auki að það verði 
komið á sérstakri mótöku á vegum 
HSS þar sem aldraðir fái viðeigandi 
grunnþjónustu“.

október mánuður rennur upp 
á morgun, laugardag. Eins og 
allir ættu að vita þá er október 

bleikur mánuður, m.a. til að minna 
okkur á baráttu gegn krabbameinum 
hjá konum. Undanfarin ár hefur bleiki 
liturinn verið áberandi í október hér 
í Garði, m.a. með því að byggingar 
sveitarfélagsins eru lýstar með bleik-
um lit. Svo mun einnig verða nú í 
október. Krabbameinsfélagið vinnur 
gott og mikilvægt starf í baráttunni 

gegn krabbameini, 
félagið stendur 
fyrir sölu á bleiku 
slaufunni til fjár-
öflunar sinnar starf-
semi og eru allir hvattir 
til þess að leggja sitt af mörkum í 
baráttunni gegn krabbameinum, m.a. 
með því að kaupa bleiku slaufuna“. 

 
Magnús Stefánsson 

bæjarstjóri í Molapistli

blEikUr 
okTóbEr 
Í garði

Nýlega hlotnaðist mér sá heið-
ur að taka þriðja sæti á lista 
Pírata í Suðurkjördæmi. Í að-

draganda kosninga fær frambjóðandi 
eins og ég ótal spurningar á hverjum 
degi, sem er alveg frábært. Ég reyni að 
svara öllum persónulega en stundum 
læðist ein og ein spurning framhjá. 
Oftast er maður spurður um almenn 
stefnumálin en líka hvað við ætlum að 
gera fyrir fólk sem lifir undir framfær-
sluviðmiðum, fólk sem er í húsnæð-
isvandræðum, fólk sem á ekki fyrir 
lyfjakostnaði og margt fleira. Svörin 
við þessum spuringum er að finna í 
grunnstefnu Pírata.

Við viljum virkja beint lýðræði, 

opnari stjórnsýslu og þannig opna 
innviði Alþingis fyrir almenningi. Það 
eykur aðhald í þeirri vinnu sem þar 
fer fram í nefndum og ráðum. Píratar 
vilja líka að það sé hægt að setja mikil-
væg mál í þjóðaratkvæðagreiðslu til að 
þjóðin komi að ákvarðanatöku í fleiri 
málum. Þess vegna viljum við nýja 
stjórnarskrá þar sem tillögur stjórn-
lagaráðs verði lagðar til grundvallar 
og að auðlindir íslendinga verði í eigu 
okkar allra.

Við viljum að fólk geti lifað 
mannsæmandi lífi af launum sínum 
og þar horfum við til langtíma lausnar 
í formi borgaralauna. Þá hverfur hug-
takið ,,bótakerfi" og í staðinn kemur 

hugtakið ,,launakerfi“. En þangað til 
þarf að laga það kerfi sem er í dag með 
því að rétta hlut aldraðra, öryrkja og 
atvinnuleitenda.

Það besta við okkur Pírata er að 
við erum venjulegt fólk sem hefur 
reynt á eiginn skinni hvernig það er að 
lifa undir fátækramörkum, að missa 
heimilið sitt á uppboði, að eiga ekki 
fyrir lyfjum og lækniskostnaði. Við 
erum þverskurður af þjóðinni, fram-
bjóðendur koma úr öllum stéttum 
þjóðfélagsins. Það er þess vegna sem 
við viljum breytingar. Svo við öll get-
um lifað með reisn á þessu landi.

 Þórólfur Júlían Dagsson

Viljum að fólk geti lifað mannsæmandi lífi

aðalfundur Öldunga-
ráðs Suðurnesja fór fram 
8.október s.l. Erna M. Svein-

bjarnardóttir úr Garði tekur nú við 
formennsku ráðsins. Sveitarfélögin 
skiptast á að hafa formennsku þó 

þannig að Reykjanesbær er með for-
mennsku annað hvert ár.

Erna formaður Öldungaráðs

Efla þarf þjónustu 
við aldraða

STjórN ÖldUNgaráðS koSiN á aðalFUNdi 8.okTóbEr 2016 
Frá vinstri. Magnús Magnússon,meðst.Sandgerði,Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir,meðst.
reykjanesbæ,Jórunn a.guðmundsdóttir,meðst.Sandgerði,Erna M. Sveinbjarnardóttir,-
formaður garði,Eyjólfur Eysteinsson,varaformaður reykjanesbæ, Sigurður Jónsson,ritari 
garði og Jóngeir Hlinason,gjaldkeri Vogum.

Alþingiskosningar
laugardaginn 29. október 2016

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis ,  
frá miðvikudeginum 19. október fram að kjördegi á  

bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Garðs, Sunnubraut 4.

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn  
þeirra séu á kjörskrá. Athugasemdum við kjörskrá skal  

beint til bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Garðs.

Kosið er í Gerðaskóla.

Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 09:00 
og lokar kl. 22:00.

Kjörstjórn  Sveitarfélagsins Garðs

Sveitarfélagið Garður



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 

Tveggja pósta lyftur með 3 til 5 tonna lyftigetu.

B ÍLALYFTUR
Höfum á boðstólum mikið úrval af lyftum 

og fylgihlutum fyrir allar gerðir bíla

4, 6 og 8 pósta lyftur með 4 til 40 tonna 
lyftigetu. Fjöldi auka og hjálpartækja svo sem 
millitjakkar, hristarar og hjólaskoðunarplattar.

Niðurgrafnar lyftur. Margir möguleikar 
á lyftiörmum og útfærslum á lyftum.

3 til 7 tonna skæralyftur einfaldar eða 
tvöfaldar, einnig fáanlegar galvaníseraðar.

Fjölbreytt úrval af lyfti örmum, t.d. extra lágir armar 
fyrir sportbíla og upphækkaðir armar 
fyrir grindarbíla.

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

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is
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Núna er þessi metmakrílvertíð 
búinn og hún hefur heldur 
betur glætt lífi í höfnina í 

Keflavík sem nú svo til dauð mest alla 
daganna á árinu enda fáir bátar sem 
landa þar.  Svo mikil var veiðin um 
tíma að bátarnir voru svo til bara við 
endan á bryggjunni í Keflavík og var 
það þétt á milli þeirra að það mátti 
jafnvel labba á milli þeirra frá bryggj-
unni,

Talandi um að höfnin í Keflavík sé 
dauð, eða kanski frekar líflaus þá var 
það nú ekki alltaf þannig.  Því á árun-
um frá sirka 1960 og vel fram á þessa 
öld þá var nú oft ansi mikill floti af 
bátum sem voru gerðir út í Keflavík.   
Þar sem ég hef nokkuð gaman af því 
að fara  með ykkur í smá ferðlag þá 
skulum við fara aftur til ársins 1978 
eða 38 ár aftur í tímann og skoða hvað 
var um að vera í Keflavík það ár.

Janúar.  Þá voru alls 21 bátur sem 
lönduðu samtals 808 tonnum.  Þá 
voru meðal annars þar Bergvík KE 
með 50 tn í 15, Binni í Gröf KE 76 tn í 
19, Gunnar Hámundarsson GK 50 tn 
í 14, Hegri KE 64 tn í 17, Ólafur KE 
55 tní 17, Óli í tóftum KE 57 tní 17, 
Stafnes KE 57 tn í 13 og Svanur KE 56 
tní 15. allir á línu.  Vatnsnes KE 32 tn 
í 16 á netum.

Febrúar.  Þá voru það 20 bátar 
sem lönduðu 1015 tonnum og þá var 
langaflahæstur Boði KE sem var á net-
um og landaði 160 tonnum í 13 róðr-
um.  Aðrir bátar voru t.d Binni í Gröf 
KE 66 tní 16, Gunnar Hámundarsson 
GK 47 tn í 14, Hamravík KE 67 tn í 16, 
Jóhann Guðnason KE 98 tn í 14 á net.  
Óli Tóftum KE 66 tní 14, Lína.  Skaga-
röst KE 67 tn í 13 netum.  Sæborg KE 
63 tní 14 lína.

Mars.  Þá voru það aftur 20 bátar 
sem lönduðu eitt þúsund tonnum.   Þá 
voru það t.d Baldur KE 69 tn í 18 net.  
Hafborg KE 86 tn í 19 net.  Happasæll 
KE 65 tn í 20. Jóhann Guðnason KE 
94 tn í 17 net.  Óli Tóftum KE 74 tní 15 
lína.  Sæborg KE 54 tní 8 lína.

Mikið var um að vera í Keflavík í 
apríl árið 1978 því þá lönduðu 28 bát-
ar alls 2400 tonnum.  Og afli var nokk-
uð góður. Til dæmis.  Baldur KE 98 tní 
26. Boði KE 153 tn í 13 mest 35 tonn. 
Gunnar Hámundarsson GK 127 tn í 
27. Hafborg KE 102 tní 26.  Happa-
sæll KE 126 tní 28.  Jóhann Guðnason 
KE 159 tn í 24 mest 20 tn.  Jóhannes 
Jónsson KE 133 tn í 24 og mest 20 tn.  
Ólafur KE 125 tní 25.  Skagaröst KE 
sem var aflahæstur 174 tní 24 . Svanur 
KE 111 tní 26, Sæþór KE 125 tní 26.  
mikið um að vera og góður afli.

Maí þá voru alls 26 bátar sem voru 
á veiðum og lönduðu 1052 tonnum.  
Hættur margir veiðum eftir 11 maí og 
fóru nokkrir bátanna á humarveiðar.  
Þá afli bátanna t.d  Ársæll ÁR 100 tn í 
14 net.  Bára GK net 58 tn í 13.  Gunn-
ar Hámundarsson GK net 61  tn í 14.  
Jóhann Guðnason KE 31 tní 6 net og 
svo 41 tní 3 á trolli.   Ólafur KE 54 tn 
í 12 net.  Sæþór KE net 75 tn í 18 og 
Skagstr0st KE 73 tní 12 net,

Júní þá voru alls 22 bátar sem 
lönduðu 882 tonn og var Hafberg GK 
frá Grindavík langaflahæstur með 118 
tn í 16 á netum.  Baldur KE 25 tní 7 
og Bergvík KE 29 tn í 5 humar báð-
ir.  Gunnar Hámundarsson GK fiskaði 
vel á netum 90 tní 13 og mest 15 tn.  
Jóhannes Jónsson KE 67 tn í 17 á net.  
Skagaröst KE 46 tn í 6 humar.  Svanur 
KE 66 tní 13 net, mest 13 tn. Sæþór 
KE 92 tn í 15 net .  Vatnsnes KE 74 
tní 19 net.

Frekar rólegt var í júli en þá lönduðu 
16 bátar 525 tonnum.  Bátar voru þá t.d 
Freyja GK 48 tn í 5, Baldur KE 35 tn í 
7 og Bergvík KE 26 tn í 3 allir á humri.  
Skagaröst KE 54 tn í 4 humar.  Þor-
steinn KE 24 tní 6 færi og mest 9 tonn.  
Happasæll KE 49 tní 14 net.

Ágúst var líka rólegur þá voru 12 
bátar sem lönduðu 289 tonnum og þá 

var langaflahæstur Sigurður Þorleifs-
son GK frá Grindavík með 124 tn í 4 
á trolli og mest 41 tonn.  Baldur KE 
kominn á dragnót og landaði 35 tní í 9.  
Sæborg KE 15 tní 2 humar.  Hafalda SU 
( seinna Þorkell Árnasson GK) 11 tn í 7 
net.  Sigurjón Arnlaugsson GK 27 tn í 2 
troll og Vatnsnes KE 24 tn í 3 net.

Aðeins fór nú aflin að aukast í sept-
ember en þá lönduðu 13 bátar 415 
tonnum.  Svanur KE var þá aflahæstur 
með 72 tn í 20 .  Binni í Gröf KE 66 
tní 22 , Hegri KE 47 tn í 13 allir á línu.  
Gullþór KE 41 tn í 17 dragnót.  Gunn-
ar Hámundarsson GK 48 tn í 17 lína.

Og aflinn jókst í október.  17 
bátar með 665 tonn.  Vatnsnes KE 
aflahæstur með 81 tní 20 á net.  Bald-
ur KE 63 tn í 23 net.  Hegri KE 66 tní 
14 , Sigurbjörg KE 56 tní 14 báðir á 
línu.  Svanur KE 48 tní 13 lína.  Albert 
Ólafsson KE 47 tn í 13 net.  Sæþór KE 
40 tn í 20 net.

Í Nóvember þá voru 15 bátar sem 
lönduðu 480 tonnum og var Hegri KE 
aflahæstur með 59 tn í 15 á línu. Freyja 
GK var nú ekki langt á eftir 58 tonn í 
15.    Svanur KE 55 tn í 13.  Gunnar 
Hámundarsson GK 42 tn´i 11, Sigur-
björg KE 44 tn í 11 allt línubátar.

Desember 13 bátar með 366 tonn 
og aftur var Svanur KE aflahæstur og 
núna með 45 tn í 8 róðrum á línu.  
Gunnar Hámundarsson GK 38,7 tn í 
9 og Sæbjörg KE 38,4 tní 10.  Sigur-
björg KE 40 tní 9, Hegri KE 43 tn í 9 
og Freyja GK 41 tn í 9,

Hafa ber í huga að hérna að ofan 
var ég einungis að skoða bátanna.  
Þetta ár var t.d lönduð loðna sem ekki 
er farið í hérna og ekki er skoðað hvað 
var landað í Njarðvík enn þar voru að-
alega togararnir að landa sem þá voru 
ansi margir.   Þetta hefur svona smá 
mynd af þvi hvar var í gangi í Keflavík 
hérna á árum áður.

 Gísli R.

Aflafréttir:

aflinn jókst í október

Tottenham í heimsókn búið er að setja upp nokkur skemmtileg 
plaköt í reykjaneshöllinni. Þetta eru auglýsingar um Evrópouleiki,sem Keflavík lék á 
sínum tíma. Myndn er frá 1971 þegar tottenham kom í heimsókn.

Umræður um 
flokkun sorps
Stjórn Sorpeyðingarstöðv-

ar  Suðurnesja ræddi nýlega á 
fundi sínum um hugsanlega 

flokkun sorps.Á fundinn var mættur 
Lúðvík E. Gústafsson verkefnisstjóri 
í úrgangsmálum hjá Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga. Lúð-
vík var með kynningu 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 mál-
ið rætt ítarlega og farið 
yfir þá möguleika sem 
Lúðvík kynnti. Málið 
verður skoðað áfram 
og verður á dagskrá 
næstu stjórnarfunda.

B æ j a r r á ð 
Reykjanesbæjar hef-
ur fjallaði um málið á 
fundi sínum. Fundar-
gerðin lögð fram. 
Kristinn Þór Jakobsson 

áheyrnarfulltrúi bókar eftirfarandi:
„Ég lýsi yfir ánægju með ákvörðun 

stjórnar að hefja umræðu um flokkun 
á sorpi“.

Þýsk gæði!
Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is



DUTCHI
MOTORS

Hólmaslóð 6 – 101 Reykjavík
Sími: 551 5460 – 696 2104 – 696 2110

Fax 552 6282 – segull@segull.is

www.segull.is

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

DUTCHI
MOTORS

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

Segull er alhliða þjónustufyrirtæki í rafiðnaði, til lands og sjávar, sem annast
nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.

Viðgerðaþjónusta Segulls nær til raflagna, rafvéla og hverskonar rafbúnaðar. 
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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



Verð áður: 199.900,- Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör 

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.

Verð áður: 94.900,-
Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.

Verð áður: 119.900,-
Verð nú: 99.900,-

SAMSUNG DV80
8 kg Þurrkari

Verð áður: 159.900,-
Verð nú: 135.900,-

AddWash
TM TM

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar. 
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi. 

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð áður: 219.900,- Verð nú: 186.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð áður: 169.900,- Verð nú: 144.900,-

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð áður: 349.900,- Verð nú: 297.900,-

Gæðavörur frá traustum framleiðanda

49” K5505 Verð áður: 139.900.-
Verð nú: 119.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49”
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i
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r

55” KU6655/6505 Verð áður: 249.900.-
Verð nú: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55”

55” KU6405/6475 Verð áður: 239.900.-
Verð nú: 199.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

55”

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.


