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HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm
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HUSQVARNA
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Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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18. tölublað, 5. árgangur 

Stöðugleiki eða 
Vinstri stjórn

Söguleg 
mynd

Á bak 
við tölur

Stöndum vörð 
um sjávarútveginn 
á Suðurnesjum

Þrátt fyrir gífurlega aukningu í 
ferðaþjónsutu skiptir sjávarútveg-
urinn enn miklu máli fyrir okkur 

á Suðurnesjum. Fiskveiðar og fisvinnsla 

skapa mörg störf og hafa staðið að mikillu 
uppbyggingu hér.Samfylkingin boðar nú 
að komist hún til valda verði aflaheimild-
ir innkallaðar og úboð fari fram á þeim.

Með þessari aðferð er líklegt að kvótinn 
færi burt frá Suðurnesjum og fiskveiðar og 
fiskvinnsla myndi hverfa á svæðinu. Vilj-
um við það?

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
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Sveitafélagið Vogar hefur mark-
að sér stefnu í málefnum menn-
ingar og samstarfi við félaga-

samtök.
Tilgangurinn er að íbúar bæjarins 

fái notið menningar og félagsstarfs. 
Leiðarljós stefnunnar er að efla áhuga, 
löngun og möguleika bæjarbúa til að 
skapa menningu, njóta menningar og 
efla félagslegt heilbrigði bæjarbúa.

markmið
n að Sveitarfélagið Vogar verði betri 
staður að búa á;
n að menningar- og félagsstarf verði 
veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið 
um kring;
n að Sveitarfélagið Vogar verði ímynd 
þróttmikillar menningar;
n að markvisst verði unnið að listrænu 
uppeldi barna og unglinga og þátttöku 
í frjálsu félagsstarfi;
n að upplýsingar um alla menningar- 
og félagsstarfsemi bæjarbúa verði að-
gengilegar og vel kynntar;
n að starfsemi safna verði aukin og 
þess gætt að þau hafi aðdráttarafl fyrir 
alla aldurshópa;
n að umsjón með listaverkum og 
menningartengdum munum í eigu 
bæjarins sé fagleg og viðhald þeirra 
reglubundið;
n að fjölmenning fái notið sín;

n að rækta og viðhalda sambandi við 
vinabæi á menningarsviðinu.
Hvað mun gerast?
Í stefnunni er fjallað um ýmsar leiðir 
að markmiðunum, svo sem:
n að fjölskyldudagar séu haldnir í 
ágúst með fjölþættum menningarvið-
burðum;
n að menningaratburðir eru að jafn-
aði í hverjum mánuði;
n að menningarverðlaun verði að 
jafnaði veitt árlega;
n að félög fái sérstaka viðurkenningu 
fyrir að auðga mannlíf í Vogum;
n að sveitarfélagið styðji menningar-
verkefni og viðburði og gangist sjálft 
fyrir viðburðum;
n að sveitarfélagið hafi aðstöðu til 
námskeiða, listsköpunar og sýninga í 
skólum og öðru húsnæði;
n að listræn og menningarleg sjón-
armið séu sjálfsagður hluti skipulags-
vinnu bæjarins;
n að saga og minjar svæðisins verði 
varðveittar og vel kynnt og söfn elfd;
n stuðlað að þróunar- og frumkvöðla-
starfsemi í listmenntun barna og ung-
linga;
n þátttaka barna og ungmenna í list-
tengdu námi niðurgreidd;
n stuðlað að samstarfi aldurshópa, t.d. 
skóla og eldri borgara;
n íbúum frá öðrum menningarsvæð-

um gert kleift að kynna eigin menn-
ingu og siði;
n listamönnum frá vinabæjum boðið 
að vinna að listsköpun og halda nám-
skeið;

Sveitarfélagið gerir samstarfssamn-
inga við félög í bænum og hvetur íbúa 
til að taka virkan þátt í samfélaginu.

 Þorvaldur Örn Árnason
formaður frístunda- og menn-

ingarnefndar Sveitarfélagsins Voga.

Stöðugleiki eða 
Vinstri stjórn
Við göngum að kjörborðinu á laugardaginn. Rétt að hvetja alla til að 

nota sinn dýrmæa kosningarétt og velja fulltrúa á Alþingi. Mun-
um að hvert aðkvæði skiptir mál. Þitt atkvæði gæti ráðið úrslitum. 

Kosningarnar á laugardaginn skipta miklu máli fyrir framtíðina. Segja má 
að fyrir þessar kosningar séu línurnar óvenju skýrar. Við höfum nú val hvort 
við veljum áfram stöðugleika eða kjósum yfir okkur Vinstri stjórn með 4 – 5 
flokkum.

Mnúverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks hefur náð gífurlega góðum ár-
angri. Staða ríkissjóðs hefur aldrei verið eins sterk 
og nú.Skuldir hafa minnkað mikið,þannig að við 
erum að spara 20-30 milljarða í vaxtagreislur á ári. 
Kaupmáttur hefur aukist mikið. Skattar og tollar 
hafa lækkað. Nú hafa skapast möguleikar til að bæta 
um betur í að styrkja innviðina. Fjármagn til heil-
brigðismála hefur aukist og mun aukast enn frekar 
á næstu árum. Fyrir liggur að búið er að ganga frá fjármagni til að byggja 
nýjan Landsspítala. 

Greiðslur til eldri borgara hækka um 10 milljarða á næsrta ári. Flestir fá 
veruleg hækkun sérílagi þeir sem nú eru verst settir.

Ríkisstjórnarflokkarnir eru á móti því að ganga í ESB.
Ætla kjósendur virkilega að velja vinstri flokkana til að stjórna landinu? 

Finnst kjósendum að vel hafi gengið hjá síðustu vinstri stjórn?
Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa vissulega verið á 

réttri leið.
Það er ótrúlegt ef meirihluti kjósendur telja að sínum hag sé betur kom-

ið ef Píratar,Samfylkingin,Björt framtíð,Vinstri græn og Viðreisn mynda 
Vinstri stjórn.

Vinstri flokkarnir hafa boðað skattahækkanir. Hluti vinstri flokkanna 
boðar innköllun á veiðiheimildum og síðan uppboð. Hafa kjósendur íhugað 
hvað sú leið gæti þýtt fyrir sjávarútvegsplássin.

Vinstri stjórnin boðar aðild Íslands að ESB. Eru kjósendur virkilega fylgj-
andi því að helsta markmiðið eigi að vera að fara með Ísland í brennandi 
hús eins og Jón Balvin helsti jafnaðarmaður landsíns lýsir ástandinu á ESB 
heimilinu. Ætla kjósendur virkilega að stuðla að því með því að kjósa vinstri 
flokkana.

Píratar sögðust vera að hefja viræður við hina vinstri flokkana um mynd-
un ríkisstjórnar fyrir kosningar. Píratar hafa þnnig opinberað sig sem vinstri 
flokk. Reyndar breyttu Píratar svo skoðun sinni og segja nú að um spjall sé 
að ræða um næstu vinstri stjórn.

Píratar gáfu það út að algjört skilyrði fyrir þáttöku í ríkisstjórn að drög 
að nýrri yrði samþykkt strax og svo kosið efir 9-18 mánuði. Frá því yrði ekki 
kvikað. Nú hefur Smári McCarthy gefið það út að stutt kjörtímabil sé ekkert 
skilyrði. Er bara allt í plati hjá Pírötum? Ætla kjósendur að fela svona flokki 
forystuhlutverk til að stjórna landinu?

Við verðum að vanda valið í kjörklefanum. Kjósendur hljóta að meta 
þann stögugleika sem náðst hefur og kaupmáttaraukningu. Kjósendur hljóta 
að hugsa sig rækilega um í kjörklefanum áður en þeir greiða vinstri flokk-
unum sitt atkvæða.

Til að tryggja það sem best að við fáum ekki ekki vinstri stjórn er ör-
uggast að kjósa Sjálfstæðisflokkin,þannig að hann leiði næstu ríkisstjórn.

Sigurður Jónsson

leiðari
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næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 17.nóvember 2016

menningar- og félagastefna 
Sveitarfélagsins Voga

menningarkort og 
ferðamannapaSSar
menningaráð Reykjanesbæja 

leggur til að menningar-
kort  á sömu nótum og í 

fyrra verði gefið út og kynnt hið fyrsta 
og felur menningarfulltrúa fram-

kvæmd verkefnisins. Einnig fer ráð-
ið fram á að skoðaðir verði kostir og 
gallar við útgáfu sérstakra gestapassa 
sem beint væri til ferðamanna/gesta 
sem hingað kæmu, bæði innlendra 

og erlendra.  Gestapassar gætu t.d. gilt 
fyrir menningarlífið eins og menn-
ingarkortin en einnig aðgang í sund 
og veitt afslátt fyrir ýmsa þjónustu í 
bæjarfélagi

grænuborgarsvæðið til sölu
Byggingaland það sem alla jafna 

er nefnt Grænuborgarsvæðið 
hefur nú verið auglýst til sölu. 

Hér er um að ræða byggingasvæði í 
landi Austurkots og MinniVoga, norð-
an núverandi þéttbýlis í Vogum. Svæði 
þetta var í eigu einkahlutafélags, sem 
á sínum tíma hóf undirbúning gatna-
framkvæmda. Það félag fór síðar í þrot, 
en þrotabú þess félags hyggst nú freista 

þess að selja svæðið. Á svæðinu er gert 
ráð fyrir 246 íbúðum, samkvæmt gild-
andi deiliskipulagi. Gert er ráð fyrir 
blandaðri byggð, þ.e. einbýlishúsum á 
einni hæð, parhúsum og raðhúsum á 
einni og tveimur hæðum, ásamt 3 – 4 
hæða fjölbýlishúsum. Samkvæmt gild-
andi aðalskipulagi er síðan gert ráð fyr-
ir öðrum áfanga á síðari stigum, þannig 
að fullbyggt svæðið þýðir umtalsverða 

stækkun á þéttbýlinu í Vogum. Eins 
og fram kemur annars staðar í þessum 
pistli er mikil uppbygging fyrirsjáanleg 
á Suðurnesjum, og ekki að efa að eft-
irspurn eftir byggingalóðum fari vax-
andi á næstunni. Það verður fróðlegt að 
fylgjast með framgangi þessara mála, 
og óhætt að segja að spennandi tímar 
séu framundan“. (Ásgeir bæjarstjóri í 
Vogum skrifar á Vogahraðferð)

Útsvar
garður tapaði í Útsvarinu á 

RUV fyrir Árneshreppi á 
dögunum.Sandgerði mætti 

Rangárþingi eystra föstudaginn 

14.október og sigraði með eins stigs 
mun. Föstudaginn 4.nóvember mætir 
Grindavík Borgarbyggð. Reykjanes-
bær situr hjá í vetur í Útsvarinu.

jólabingó kvenfélags 
keflavíkur
Árlegt jólabingó Kvenfélags 

Keflavíkur verður haldið 
mánudaginn 7.nóvember í 

Rauðakrosshúsinu.
Jólabingóið hefst kl 20:00. Margir 

vinningar.Allar konur velkomnar.



3   27. október 2016

Á næsta kjörtímabili þarf að viðhalda þeim árangri sem náðst 
hefur og um leið, styrkja innviði kjördæmisins.

Við munum leggja okkar af mörkum til að brýn málefni 
kjördæmisins verði sett á oddinn.

Höldum áfram því sem vel gengur – við erum á réttri leið!

Setjum x við D í kosningunum á laugardaginn.

Við erum 
á réttri leið!
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Aðgangur
ÓKEYPIS

Námskynning

Háskólanám erlendis 
TJARNARBÍÓ LAUGARD. 29. OKT. • 12:00-17:00

Fulltrúar frá eftirtöldum skólum verða til viðtals á staðnum:
ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH • BIMM MUSIC SHOOLS 

BOURNEMOUTH UNIVERSITY • GLASGOW SCHOOL OF ARTS

THE LIVERPOOL INSTITUTE FOR PERFORMING ARTS

MACROMEDIA UNIVERSITY • FLORENCE UNIVERSITY OF THE ARTS 

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI • DOMUS ACADEMY

GRIFFITH UNIVERSITY; QUEENSLAND COLLEGE OF ART

nýtt deiliSkipulag?
misskiptingin hjá okkur 

eykst. Samkvæmt Hag-
stofunni á efnaðasti hluti 

samfélagsins, tíundi hluti þjóðarinnar, 
jafn mikið og tveir þriðju hluti hennar. 
Sem sagt: 10% ráða yfir um 60% þess 
er við flokkum sem eignir. Helming-
ur greiddra launa, um 714 milljaðar 
af rúmum 1.400 milljörðum króna, 
ganga til tveggja efstu tekjuhópanna 
af tíu hópum. Og í þessari stöðu, um 
leið og efnahagur landsins hefur náð 
sér sæmilega á strik eftir hrunið, 
eru málaflokkar velferðar, jöfnuðar, 
menntunnar, vísinda og samgangna 
fjársveltir. Á því lengur engin vafi að 
staðreyndir kalla á nýtt deiliskipulag; 
ekki í skipulagsmálum sveitarfélaga, 
heldur í efnahags- og fjármálakerfinu. 

Fyrsta skrefið er að hefja eins konar 
viðgerðir, ekki bara á vegum, brúm 
og nettengingu landasmanna, heldur 
líka á heilsugæslunni, skattaeftirlitinu, 
sjúkrahúsum, almannatryggingakerf-
um, í ferðaþjónustu, við innheimtu 
gjalda meðal 5-10% tekjuhæstu skatt-
aðila... o.sfrv... o.s.frv. Til þess hafa VG 
meðal annars sett fram viðbótaráætl-
un við fjárlög sem nú eru undirbúin, 
um innheimtu 51 milljarðs króna 
margvíslegum aðgerðum. Þær beinast 
að þeim eru vel aflögufærir og verður 
fjármunum dreift til heilbrigðiskerf-
isins, velferðarkerfisins, menntastofn-
ana, húsnæðismála og innviða samfé-
lagsins.

Fleiri skref verða svo tekin á næstu 
árum í átt að því sem felst í kjörðorð-

um á borð við mannréttindi, mannúð, 
jöfnuð, jafnrétti og sjálfbærni. Fleiru 
þarf að deila betur og réttlátar en bara 
krónum og aurum, jafn mikilvægur og 
efnahagur hvers og eins er. 

 Ari Trausti Guðmundsson 
er í 1. sæti á lista VG 

í Suðurkjördæmi.

tryggjum oddnýju örugga  kosningu
oddný G. Harðardóttir hefur 

sýnt það með störfum sínum 
að þar fer vandaður stjórn-

málamaður sem í tali og framkomu 
setur mál sitt fram af festu og án upp-
hrópana, sjaldgæfur eiginleiki meðal 
stjórnmálamanna nú á tímum.

Hún er sannur jafnaðarmaður sem 
berst fyrir jöfnuði og leggur áherslu á 
félagslegar lausnir til jöfnuðar  í sam-
félagi okkar. Mannkosti hennar ætti að 
vera óþarfi að tíunda. Við Suðurnesja-
menn þekkjum hana vel. Hún var 
bæjarstjóri í Garðinum og fyrs kvenna 
fjármálarðherra íslands og formaður 
fjálaganefndar alþingis.  Þá var hún í 
sumar kosin formaður Samfylkingar-
innar. Allt vandasöm störf sem hún 
hefur leyst vel úr hendi.

Auk þessa þá hefur Oddný 
unnið sleitulaust á þingi fyrir okkur 
Suðurnesjamenn og komið þar að 
mörgum framfaramálum.

Hún hefur barist ötullega fyrir fyr-
ir fjárveitingum til menntastofnana 
svæðisins, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, 
Miðstöðvar Símenntunar á Suðurnesj-
um, Fiskvinnsluskólans, Þekkingar-
seturs Suðurnesja og fyrir fjármagni 
í rekstrarsamning til Keilis. Og fyrir 
styrk til Keilis í gegnum lægri leigu á 
lóð og húsnæði í ríkiseigu til næstu 6 
ára.

Hún hefur verið eindreginn liðs-
maður í varnarbaráttunni  fyrir Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja og unnið 
að því að þar fjölgi starfsmönnum í 
sálfélagslegri þjónustu. Sérstaklega 
barðist hún fyrir auknu framlagi til  
geðvarnarþjónustu.

Oddný hefur unnið að fjölgun 
hjúkrunarheimila á Suðurnesjum en 
hjúkrunarýmum hefur ekki fjölgað 
hér síðan byggt var hjúkrunarheimili  
á Nesvöllum í tíð stjórnar Jóhönnu 
Sigurðardóttir en á tíma þeirrar 
stjórnar fjölgaði hjúkrunarrýmum 
fyrir sjúka aldraða um 400 á landinu 
öllu.  Þörfin er mikil á Suðurnesjum og 
biðin eftir aðhlynningu eldri borgara 
á hjúkrunarheimilum er langlengst  á 
landinu hér á Reykjanesi og biðlist-
ar langir en ráðherra íhaldsins gerir 
ekki ráð fyrir fjölgun hjúkrunarrýma 
á Suðurnesjum næstu fimm árin. Við 
þurfum öfluga Jafnaðarmenn eins og 
Oddnýju á þingi til þess að tryggja að 
brugðist verði við alvarlegri stöðu í 
málefnum eldri borgara.

Þá innleiddi Oddný á sínum tíma 
breytt vinnubrögð í fjárlaganefnd til 
eflingar vaxtasamninga, menningar-
samninga og til atvinnuþróunar hér á 
svæðinu.

 

Þingmaður Suðurnesja
Á yfirstandandi kjörtímabili hefur 
Oddný verið oddviti stjórnarandstöð-
unnar í fjárlaganefnd sem annar vara-
formaður nefndar. Þar hafa hæfileikar 
hennar og áhrif komið vel í ljós þar 
sem minnihluti fjárlaganefndar hefur 
á þessum árum skilað sameiginlegum 
breytingatillögum og áliti i tvö ár. Slíkt 
hefur ekki tíðkast áður. Þannig hef-
ur minnihluti nefndarinnar stundað 
harða en ábyrga stjórnarandstöðu sem 
eftir vakið hefur athygli.

Auik þessa þá hefur Oddný verið 
iðin við að leggja fram tillögur um 
málefni Suðurnesjanna en vont hef-
ur verið að sjá þær flestar felldar af 
stjórnarþingmönnum. Til dæmis til-
lögur um uppbyggingu heilsugæslu 
og heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum 
og skólastofnana. Tillögu um flutning 
Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur-
flugvallar. Tillögur varðandi upp-
byggingu Helguvíkurhafnar og um 
könnun á kostum þess að flytja inn-
anlandsflug frá Reykjavíkurflugvelli 
til Keflavíkurflugvallar - svo eitthvað 
sé nefnt.

Hér hefur verið tæpt á þeim allra 
helstu málum sem Oddný hefur barist 
fyrir af heilindum og ákveðni í stjórn 
og stjórnarandstöðu. Hún hefur verið 
okkur Suðurnesajmönnum öflugur 

málsvari og full þörf 
hefur verið á slíkum 
til þess að vinna gegn 
áhugaleysi stjórnar-
þingmanna á málefn-
um Suðurnesja.

Tvær þingsálykt-
unartillögur Oddnýjar 
voru þó samþykktar 
nú nýverið: Tillaga um 
þjónustu við sjúklinga 
sem þurfa á öndunar-
vélum að halda til að 
lifa og hins vegar til-
laga um heimild hjóna 
til að hafa lögheimili 
í tveimur sveitarfé-
lögum. Hvort tveggja 
þjóðþrifamál og vel af 
sér vikið af stjórnar-
andstöðuþingmanni 
að koma þeim í gegn.

S k o ð a k a n n a n i r 
benda til þess að svo 
geti farið að Oddný 
nái ekki kjöri á alþingi 
þó að hún hafi í verk-
um sínum verið  vak-
andi og sofandi um 
hagsmuni okkar Suðurnesjamanna. 
Hvet ég til þess að við tryggjum Odd-
nýju góða og örugga kosningu með 
því að merkja X við S á kjördag svo 

að við getum áfram notið framsýni og 
dugnaðar hennar á alþingi – við þurf-
um fólk eins og hana á þingi.

Eyjólfur Eysteinsson

Af hverju Viðreisn?

Því hún stendur fyrir 
breytingar og almannahag
Því hún stendur fyrir breytingar 

og almannahag.
Það er gaman og gefandi að 

hafa áhrif til góðra verka og undanfarin 
ár hef ég einbeitt mér að því að vinna í 
þágu minnar heimabyggðar, með góð-
um árangri. Sveitarstjórnarmál hafa 
freistað mín og ég hef gaman af starfi 
mínu sem bæjarfulltrúi í Grindavík. 
Ég hafði engin áform um að leggja 
lóð mín á vogaskálar þeirra sem buðu 
fram til þings. Einfaldlega vegna þess 
að ekkert þeirra framboða sem þar 
var heillaði mig - fyrr en Viðreisn kom 
fram. Stjórnmálaafl sem er reiðubúið 
að leggja sig fram í mikilvægar kerfis-
breytingar sem munu skila sér verulega 
til almennings í landinu.

Stjórnmálaflokkar og stjórnvöld 
eiga alltaf að setja almannahagsmuni 
ofar sérhagsmunum. Þetta ein af 
grunnstefnum Viðreisnar, en þau eru 
fjölmörg stefnumálin. Eitt þeirra eru 
nýjar leiðir í kvótakerfinu. Leiðir sem 
kollvarpa engu en skila auknum auð-
lindatekjum til þeirra sem auðlindina 
eiga -  þjóðarinnar.

Umræðan um 
auðlindir landsins 
og nýtingu þeirra 
hefur verið mikið í 
umræðunni. Viðreisn 
ætlar að beita sér fyrir 
markaðslausn í sjáv-
arútvegi. Það er stefna 
okkar að auka tekjur 
ríkisins af sjárvarauð-
lindinni með því að 
fara svokallaða mark-
aðsleið. Hluti (3-5%) 
þess heildarkvóta sem 
úthlutað er ár hvert er 
boðinn upp árlega á markaðsvirði. Við 
trúum því að með þeirri leið sé ekki 
verið að ógna rekstargrundvelli þeirra 
fyrirtækja sem stunda sjávarútveginn 
en sanngjarnt markaðsverð fyrir þann 
kvóta sem færi á uppboð myndi skila 
sér til þjóðarinnar. Það verði ekki í 
höndum stjórnvalda að ákveða hversu 
hátt auðlindagjaldið ætti að vera, heldur 
markaðarins. Því yrði einfaldlega skipt 
út fyrir tekjurnar af uppboðskvótanum. 
Nýtingartími þessa uppboðskvóta yrði 

sá sami og þeirra sem hafa 
afnot á núverandi kvóta.

Það hefur í gegnum 
tíðina mikið verið rætt 
um sanngirni þess hvern-
ig kvótanum var úthlutað 
fyrir þremur áratugum 
þegar kvótakerfið var sett 
á. Það er ekki sanngjarnt 
að færa óréttlæti af einum 
stað yfir á annan. Þessa 
lausn tel ég vera best til 
þess fallna til að sætta 
málefnin er varða sjávar-
auðlindina og þær tekjur 

sem af henni skapast. 
Kosningar til Alþingis eru handan 

við hornið. Einhverjar þær mikilvæg-
ustu og þýðingarmestu í sögunni. Það 
verður kosið um kerfisbreytingar í 
þágu þjóðarinnar. Það verður kosið um 
almannahagsmuni ofar sérhagsmun-
um. Fyrir þeim breytingum mun Við-
reisn standa.

Kristín María Birgisdóttir
Höfundur skipta 5. sæti á lista 

Viðreisnar í Suðurkjördæmi

Viðhaldið hefur 
forgang í Vogum
drög að fjárhags-

áætlun fyrir 
árið 2017 eru 

nú farin að taka á sig 
mynd. Bæjarráð hélt 
fund í vikunni þar sem 
áfram var unnið með 
áætlunina, m.a. farið 
yfir búnaðarkaup og 
viðhaldsframkvæmd-
ir. Það er mikilvægt að 
sinna viðhaldi mann-
virkja í eigu sveitarfélagsins, ella er 
hætta á að þau liggi undir skemmd-
um og viðhaldsþörfin hlaðist upp. 
Nú standa vonir til þess að unnt 
verði að taka myndarlega á þessum 
þáttum í rekstrinum, bæði hvað 
varðar viðhald og endurnýjun bún-
aðar. Nýframkvæmdir eru einnig til 

skoðunar hjá bæjarráði, 
þar kemur m.a. til álita 
að ráðast í gatnagerð á 
miðbæjarsvæði og út-
hluta á næsta ári lóðum 
til íbúðabygginga. Nán-
ast ekkert hefur verið 
byggt af íbúðahúsnæði 
frá því fyrir hrun, nú er 
svo komið að eftirspurn 
eftir íbúðarhúsnæði 
er mikil enda talsverð 

fólksfjölgun bæði hér og í landshlut-
anum. Fjárhags- áætlunin verður 
lögð fram til fyrri umræðu á fundi 
bæjarstjórnar miðvikudaginn 26. 
október n.k. 

Ásgeir Eiríksson,bæsjarstjóri í 
Vogum skrifar í Vogahraðferð
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

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

Nú kr. 84.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

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

Nú kr. 75.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 89.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

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

hVÍT Nú kr. 109.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

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

STáL Nú kr. 101.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 119.900

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

Nú kr. 92.900.- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 109.900,-

Þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.900.- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 126.900,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

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

Nú kr. 109.900,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

15%
LÆKKAÐ VERÐ* MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

* 
Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18.
Laugardaga kl. 11-14.
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heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Aflafréttir

línubátarnir eru að mokveiða
Þá er hann farinn.  Báturinn sem 

kalla má bæjarprýði Keflavíkur-
hafnar undanfarin ár.  Gunn-

ar Hámundarsson GK sem hefur haft 
viðveru í Keflavík og Sandgerði síðann 
hann var smíðaður árið 1954 var nefni-
lega seldur til Hauganes og fór þangað 
núna um miðjan október.  Var hann 
seldur til Níels Jónssonar Ehf sem ger-
ir út samnefndan bát þar fyrir norðan.  
Níels Jónsson EA hefur verið notaður 
í hvalaskoðun undanfarin ár ásamt því 
að stunda netaveiðar á vertíðunuim yfir 
veturinn.  Gunnar Hámundarsson GK 
mun verða viðbót þar.  Er þetta nokkuð 
ánægjulegt að Gunnar Hámundarsson 
GK fái nýtt  líf þarna fyrir norðan enn 
endi ekki eins og Stormur SH.

Já Stormur SH hitt bæjarprýðið 
í höfnum Reykjanesbæjar nefnilega 
Njarðvík.  Báturinn hefur verið ansi 
tíður gestur á botni hafnarinnar og 
núna skeði það fyrir nokkrum dögum 
síðan að Stormur SH sökk enn og aftur 
og er þetta í fimmta skipit sem að bát-
urinn sekkur, enn hann var einu sinni 
búinn að slitna upp og sökkva að hluta 
til þegar hann lá við festar skammt 
utan við Arnarnes í Garðbæ.  Það hlýt-

ur að fara að vera að koma tími til þess 
að rífa þennan bát.  Stormur SH var 
síðast gerður út á vertíðinni árið 2002 
og á netum frá Ólafsvík.

Talandi um netin.  Þar sem Gunnar 
Hámundarsson GK er farinn þá fækk-
ar netabátunum og núna eru bátarnir 
hans Hólmgríms komnir á nokkurt 
flakk.  Grímsnes GK er í Þorlákshöfn 
og er að eltast við ufsann og hefur land-
að 24 tonnum í 3 róðrum og af því er 
ufsi 20 tonn,

Sandgerðingurinn Guðjón Braga-
son sem er að verða kominn í hóp 
þeirra skipstjóra á íslandi sem hafa 
mestu og lengstu reynsluna á landinu 
sem skipstjórar á netum fór heldur bet-
ur á flakk, enn hann fór alla leið vestur 
til Flateyrar og hefur verið að landa þar 
á báti sínum Steina Sigvalda GK.  Hef-
ur hann landað 81 tonni í 9 róðrum 
og mest 16 tonn í einni löndun.  Mjög 
óalgengt er að netabátar fari vestur til 
veiða yfir haustið.  Góð veiði hjá Guð-
jóni dró þriðja bátinn sem Hólmgrím-
ur á Maron GK líka vestur og hefur 
hann landað 44 tonum í 7 róðrum og 
mest 8,3 tonn í einni löndun.

Línubátarnir eru að mokveiða og 

eru ansi mörg skipanna að landa full-
fermi eða yfir 100 tonnum í löndun.  
Jóhanna Gísladóttir GK er með 425 
tonn í aðeins 3 löndunum eða 142 tonn 
i löndun.  Mest 147 tonn.  Sighvatur GK 
400 tonn í 4 og mest 101 tonn.  Krist-
ín GK 377 tonn í 4 og mest 100 tonn.  
Fjölnir GK 321 tonn í 4 og mest 117 
tonn.  Páll Jónsson GK 314 tonn í 4 og 
mest 115 tonn.  Sturla GK 308 tn í 5 og 
mest 93 tonn.  Valdimar GK 263 tonn 
í 5, Hrafn GK 231 tonn í 4 og Tómas 
Þorvaldsson GK 230 tonn í 4.  Allir 
þessir bátar eru að landa að mestu á 
norðurlandinu og er þá Siglufjörður 
þar frekar stór löndunarhöfn. 

Af minni bátunum þá er Gísli 
Súrsson GK með 123 tn í 15, Auður 
Vésteins SU með 124 ton í 15.  Gull-
toppur GK 70 tn í 12, Katrín GK 49 
tn í 15.  Tveir síðastnefdu bátarnir eru 
í eigu Stakkavíkur og báðir þeir bátar 
eru á línuveiðum með bölum.  Núna 
er Stakkavík með í smíðum 30 tonna 
plastbát sem er systurbátur Óla á Stað 
GK sem var síðan seldur snemma á 
þessu árið til Fáskrúðsfjarðar og heit-
ir þar Sandfell SU.  Nýi báturinn mun 
koma til Grindavíkur væntanlega 

síðar á þessu ári.  Auk þess að þá var 
Stakkavík að fá Guðbjörgu GK 666 sem 
er stálbátur samskonar og Siggi Bjarna 
GK og Benni Sæm GK  úr lengingu 
sem var gerður á bátnum hjá Skipa-
smíðastöð Njarðvíkur.  Þegar þessir 
tveir bátar koma þá mun verða nokkur 
breyting á útgerðarhætti Stakkavík-
ur.  Finnbogi sem núna er skipstjóri á 
Katrínu GK mun taka við Guðbjörgu 
GK og Gulltoppi GK verður lagt.  Sam-
kvæmt heimildum pistlahöfundar þá 
mun þetta þýða að þeir bátar sem að 
Stakkavík  mun gera út  nýi báturinn, 
Guðbjörg GK munu verða á beitn-
ingavél enn balabátarnir munu fækka 
nokkuð. Eftir verða reyndar Katrín 
GK, Andey GK og Rán GK sem eru á 
bölum enn eru allir mun minni bátar 
enn hinir.

Dragnótabátarnir hafa fiskað nokk-
uð rólega og erhæstur Benni Sæm GK 
með 51 tn í 8 róðrum, Örn GK 42 tn 
í 5, Njáll RE 39 tní 6, Sigurfari GK 24 
tní 7.

Núna eru báðir Ísfiskstogarar Nes-
fisks hættir á rækjuveiðum og hefur 
Berglín GK verið að mokveiða og 
landað 369 tonnum í 4 löndunum og 

mest 114 tonn í einni löndun.  Sóley 
Sigurjóns GK 310 tonn í 3 og mest 124 
tonn í einni löndun.

Drífa GK er eini báturinn sem er 
að stunda sæjbjúgu veiðar héðan frá 
Suðurnesjunum og hefur landað 24 
tonní 4.  Reyndar er sæbjúguveiðin 
mjög lítil núna um þessar mundir og 
helst er það veiðin fyrir austan land en 
þar er t.d Klettur MB sem er með 55 
tn í 8 á Fáskrúðsfirði og Sæfari ÁR 33 
tonn í 6.

Gísli R.

Söguleg mynd?
forsetar bæjarstjórna í Garði 

og Sandgerði þeir Einar Jón 
Pálsson og Ólafur Þór Ólafs-

son. Fram hefur komið að sveitarfé-
lögin eru nú að undirbúa viðræður 
til að kanna hugsanlega möguleika á 

sameiningu sveitarfélaganna. Fari svo 
að Garður og Sandgerði sameinist í 
eitt sveitarfélag verður þetta söguleg 
mynd því þetta verða þá síðustu for-
setar sveitarfélaganna Garðs og Sand-
gerðis.

Blekkingar kvótahafa
núverandi leiguverð á þorsk-

kvóta er lægst 175 krónur á 
kílóið og hæst 230 krónur. 

Þegar auðlindagjaldið var í kringum 
23,20 kr. á hvert þorskígildis kíló barm-
aði útgerðin sér svo yfir íþyngjandi 
álögum að í látunum hélt þjóðin að 
sjávarútvegurinn væri að fara á hausinn 
vegna veiðigjalda.

Útgerðin leigir frá sér aflaheimildir 
á tíu sinnum hærra verði en hún telur 
sért fært að greiða íslensku þjóðinni. 
Eru þær útgerðir sem leigja kvótann 
í dag betur stæðar en almennt gerist? 
Hver er skýringin á þessum tvöföldu 
skilaboðum? Þetta ætti fólk að hafa í 
huga þegar rætt er um að veiðiheimild-
ir fari á uppboð.

Það er ekkert öryggi í núverandi 
kerfi, nema fyrir kvótahafana. Heilu 
byggðarlögin hafa nánast lagst í eyði 
vegna tilfærslna á kvóta. Uppboð á 
veiðiheimildum þar sem ALLIR geta 
boðið í veiðiheimildirnar, tryggir öll-
um byggðarlögum jafnan aðgang að 
fiskimiðunum. Samhliða frjálsum 
handfæraveiðum tel ég þetta stærsta 
byggðamálið. Aðskilnaður fiskveiða og 
fiskvinnslu er tryggður með því að setja 
allan afla á markað. Þannig tryggjum 
við hráefnisöryggi fyrir öll fiskfram-
leiðslufyrirtæki en í dag er öryggið að-
eins til staðar fyrir vinnslur með eigin 
útgerð.

Þjóðin á fiskveiðiauðlindina. Upp-
boð veiðiheimilda tryggir sanngjarna 

skiptingu arðs, nýliðun og jafnræði í 
greininni. Markmiðið er sátt milli þjóð-
ar og útgerðar. Sátt um sjávarútveg. Sátt 
um kerfisbreytingar án kollsteypu.

 Þórólfur Júlían Dagsson
Sjómaður og frambjóðandi Pírata 

í Suðurkjördæmi

Bæjarstjórn undrandi
Bæjarstjórn Garðs undrast hvers 

vegna Reykjanesbær vill tefja 
vinnu við málefni

aldraðra innan SSS með því að móta 
eigin stefnu fyrst áður en lengra er haldið.

Bæjarstjórn skorar á sveitarfélögin á 
Suðurnesjum að standa saman að sam-

eiginlegri
stefnumótun í þjónustu við aldraða á 

Suðurnesjum eins og lagt var upp með á 
síðasta

aðalfundi SSS og unnið hefur verið 
eftir fram að þessu.Samþykkt Bæjar-
stjórnar Garðs 5.október 2016.

1. Sæti Páll Magnússon, fjölmiðlamaður.
2. Sæti ásmundur Friðriksson, alþingis-
maður.
3. Sæti Vilhjálmur árnason, alþingis-
maður.
4. Sæti unnur brá Konráðsdóttir, 
alþingismaður
5. Sæti Kristín traustadóttir, endur-
skoðandi.
6. Sæti Hólmfríður Erna Kjartansdóttir, 
skrifstofustörf.
7. Sæti Ísak Erni Kristinsson, deildar-
stjóri.
8. Sæti brynjólfur Magnússon, lög-
fræðingur
9. Sæti lovísa rósa bjarnadóttir, fram-
kvæmdastjóri.
10. Sæti Jarl Sigurgeirsson, tónlistar-
kennari.

11. Sæti laufey Sif lárusdóttir, 
umhverfisskipulagsfræðingur.
12. Sæti Jón bjarnason, bóndi.
13. Sæti Hjördís guðrún brynjars-
dóttir, sjúkraþjálfari.
14. Sæti bjarki V guðnason, sjúkra-
flutningamaður.
15. Sæti Helga Þórey rúnarsdóttir, 
leikskólakennari.
16. Sæti Þorkell Ingi Sigurðsson, 
framhaldsskólanemi.
17. Sæti ragnheiður Perla hjalta-
dóttir, hjúkrunarnemi.
18. Sæti alda agnes gylfadóttir, 
framkvæmdastjóri.
19. Sæti Sandra Ísleifsdóttir, 
húsmóðir.
20. Sæti geir Jón Þórisson, fyrrver-
andi lögreglumaður

framboðslisti Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi
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aðalfundur Sam-
bands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum, 

haldinn 14.-15. október 2016 
skorar á ríkisstjórn Íslands að 
beita sér fyrir nauðsynlegum 
breytingum á tekjustofunum 
sveitarfélaganna til að tryggja 
að þeir séu í samræmi við þau 
verkefni sem sveitarfélögum 
er falin og þeim ber að upp-
fylla samkvæmt lögum. Út-
gjöld sveitarfélaganna hafa vaxið og 
verkefnum þeirra fjölgað án þess að 
tekjuliðir hafi fylgt þeirri þróun. Afar 
mikilvægt er að sveitarfélögin fái 
aukna hlutdeild í heildarskatttekjum. 
Ferðaþjónustan hefur skapað tekjur í 
heimabyggð en einnig kallað á aukin 
útgjöld, bæði við ferðamannastaði 
sem og við ýmsa innviði samfélags-
ins. Í stefnumörkun Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga fyrir árin 2014-
2018 kemur fram að sveitarfélögum 

skuli tryggðir nauðsynlegir tekju-
stofnar í samræmi við þau verkefni 
sem þeim eru falin. Þeir skulu vera 
nægjanlega fjölþættir og sveigjanleg-
ir í eðli sínu svo þeir geti staðið undir 
þeirri fjölbreyttu þjónustu sem íbúar 
þeirra kalla eftir. Auka þarf einnig 
framlög til Markaðsstofa lands-
hlutanna svo þær geti brugðist við 
fjölgun verkefna. Eins og staðan er 
í dag dugir styrkur Ferðamálastofu 
ekki nema fyrir 25-50% af rekstri 
landshlutamiðstöðvanna.

aðalfundur Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum, 
haldinn 14.-15. október 2016 

skorar á Innanríkisráðherra að beita 
sér fyrir úrbótum á lagaumhverfi al-
menningssamgangna. Nauðsynlegt 
er að tryggja landshlutasamtökunum 
einkaleyfi almenningssamgangna eins 
og kemur fram í samningum milli 
Sambands sveitarfélaga á Suðurnesj-
um og Vegagerðarinnar. Leggja verður 
áherslu á að einkaréttur landshluta-
samtakanna til að starfrækja almenn-
ingssamgöngur á tilleknum leiðum og 
svæðum verði virtur og að þeim rétti 
sé veitt ríkari vernd í lögum. Gera 
verður skýrari greinarmun á almenn-
ingssamgöngum og farþegaflutning-
um í atvinnuskyni. Þá skorar fund-
urinn á stjórnmálamenn að standa 
vörð um almenningssamgöngur á 
Suðurnesjum sem og á landinu öllu og 
tryggja að þær séu raunhæfur kostur 
fyrir almenning. Fundurinn bendir á 
að mikilvægt er að ljúka við tvöföldun 
Reykjanesbrautarinnar frá Hafnarfirði 
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar til að 
bregðast við auknum umferðarþunga 
og tryggja öryggi notenda. Nauðsyn-
legt er að auka umferðaröryggi við Að-
algötu og Þjóðbraut inn á Reykjanes-
braut, sem og tengingu við Hafnarveg. 
Aðalfundurinn leggur áherslu á að 
unnið verði að því að breikka Grinda-
víkurveg. Vegurinn er einn af fjöl-
förnustu ferðamannavegum landsins 
en tæp milljón gesta sækja Bláa lónið 

heim ár hvert. Þá er vegurinn illa far-
inn vegna mikilla þungaflutninga og 
mjög sprunginn á köflum. Vert er að 
benda á að vegurinn liggur í gegnum 
vatnsverndarsvæði Suðurnesja og því 
afar mikilvægt að hann sé þannig úr 
garði gerður að hægt sé að bregðast 
við mengunarslysum. Mikilvægt er 
að ljúka við gerð Suðurstrandavegs 
og tryggja fjármagn til vetrarþjónustu. 
Lagt er til við Vegagerðina að breytt 
verði um skilgreiningu á vetrarþjón-
ustu fyrir Suðurstandaveg með þeim 
hætti að þjónusta á veginum verði 
færð upp um þjónustuflokk. Mið-
að við þjónustuskilgreiningar Vega-
gerðarinnar ætti Suðurstandavegur 
að vera í þjónustuflokki 3 og fá vetr-
arþjónustu 5 daga vikunnar. Fundur-
inn bendir á að þetta er ekki einungis 
hagsmunamál Suðurnesjanna heldur 
líka allra þeirra sem fara um Suður-
landið. Mikilvægt er að geta beint 
umferð um veginn vegna tíðra lok-
anna Suðurlandsvegar á Hellisheiði 
og í Þrengsla. Nauðsynlegt er að gera 
aðra leið færa á milli Suðurlands og 
Suðurnesja. Nýlegar mælingar sem 
Póst- og fjarskiptastofnun lét gera á 
GSM símasambandi á þjóðvegum 
landsins sýndi að mjög misjafnt er eft-
ir fjarskiptafélögum hvernig símasam-
band er á Suðurstandarvegi, allt frá því 
að vera lélegt upp í að vera þokkalegt. 
Því skorar fundurinn á að fjarskipta-
félögin að samnýta fjarskiptasenda 
við Suðurstrandaveg með það í huga 

að bæta þjónusta og tryggja almanna-
öryggi vegfarenda um leið og komið 
verði í veg fyrir offjárfestingu á fjar-
skiptabúnaði Laga þarf vegi til Sand-
gerðis og Sveitarfélagsins Garðs, sem 
og á milli þeirra sveitarfélaga. Breikka 
þarf vegina og þarfnast þeir talsverðar 
lagfæringa. Nokkur straumur er um 
vegina af stórum bifreiðum m.a. vegna 
fiskflutninga sem og aukins ferða-
mannastraums og uppfylla vegirnir 
ekki öryggiskröfur. Aðalfundurinn 
leggur áherslu á að haldið verði áfram 
að byggja upp göngu- og hjólreiðastíga 
á milli sveitarfélaga Suðurnesjum og 
við flugstöðvarsvæðið. Þetta er sérst

Aðaalfundur SSS

nauðsynlegt að auka umferðaröryggi

Vilja breytingar 
á tekjustofnum

gaman milli SkólaStiga
með breyttum áherslum og 

þörfum í nútímasamfélagi 
þarf skólinn að aðlaga sig 

að þeim kröfum og finna leiðir til að 
uppfylla þau skilyrði sem bæði at-
vinnulífið og Aðalnámskrá grunnskóla 
kallar á. Þessar nýju áherslur kalla á 
aðra nálgun í raungreinum í skólanum 
og þar hefst samstarf Háaleitisskóla og 
Keilis á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Þekkingarþorpið á Ásbrú
Á Ásbrú vex hratt nýtt þekkingarþorp 
sem leysir af hólmi herstöð sem þar 
var í áratugi.  Á svæðinu búa nú yfir 
2000 manns og fjöldi fyrirtækja er 
orðin yfir 100. Tveir leikskólar eru á 
Ásbrú (Heilsuleikskólinn Háaleiti og 
Völlur sem rekinn er af Hjallastefn-
unni). Þá er þar grunnskóli, Háaleitis-
skóli, með nemendur upp í 8. bekk en 
til stendur að taka einnig upp 9. og 
10. bekk. Einnig er á Ásbrú Keilir sem 
bæði kennir á framhaldsskólastigi og 
háskólastigi.

Háaleitisskóli og keilis
Háaleitisskóli er enn í mótun. Stjórn-
endur hafa mikinn hug á að nýta sér 
aðstöðuna á Ásbrú. Í því skyni var 
leitað til Keilis um samstarf. Niður-
staða þess varð tilraun sem hófst í 
vor og mun líklegast halda áfram. 
Fyrsta skrefið er að Keilir tekur að 
sér að sinna kennslu fyrir nemend-
ur í 8. bekk í annars vegar nýsköpun 
og tækni og hins vegar í flugtengdri 
starfssemi.

tæta og rífa og byggja
Á vegum Keilis er starfrækt stafræn 
smiðja, Hakkit, sem nú hefur verið 
felld undir FabLab smiðju Keilis. Þar 
gefst nemendum færi á að kynnast 
undraheimum tækni og nýsköpunar. 
Þeir fá að rífa í sundur tölvur og skyld-
ar græjur, smíða og setja saman fjar-
stýrða bíla, læra einfalda forritun og 
sýna í verki, kíkja í rafmagnstæki o.s.frv. 
Markmið með þessu er að vekja forvitni 
og áhuga nemenda á þeim tækjum og 
tólum sem þau sjá í daglegu lífi ásamt 
því að opna augu fyrir möguleikum með 
þeim. Kennslan/leikurinn fer fram í áð-
urnefndri smiðju Keilis og kennarar eru 
tæknifræðinemar Keilis. Þannig er nýtt 
bæði aðstaða á svæðinu og mannauður.

allt um flugið
Eftir áramót er ætlunin að leggja áherslu 
á flugtengdar greinar. Nemendurnir fá 
að kynnast fjölbreytileika flugsins með 
heimsóknum í flugverkstæði, flugturn, 
flugafgreiðslu, vinna létt og skemmti-
leg verkefni í flugvirkjun, læra um 
flugveðurfræði, kynnast því að fljúga í 
flughermi og jafnvel að fara fyrstu tím-
ana í „alvöru“ flugvél. Markmiðið er hið 
sama: Að efla áhuga nemenda grunn-
skóla á tæknigreinum og atvinnulífi. 
Aðstaðan er til staðar hjá Flugakademíu 
Keilis og hinum fjölbreyttu fyrirtækjum 
á Ásbrú er tengjast flugi.

raungreinabúðir fyrir grunn-
skóla?
Verkefnið hófst sl. haust og er óhætt að 

segja að það fari vel af stað. Nemend-
ur eru spenntir og sýna verkefnunum 
mikinn áhuga. Kennarar gæta þess að 
hafa verkefnin fjölbreytt og aðlaðandi 
fyrir nemendur. Meðfylgjandi myndir 
segja meira en mörg orð. Þegar eru fleiri 
grunnskólar búnir að hafa samband við 
Keili um að komast inn í sambærilegt 
samstarf. Keilisfólk stefnir að því að 
bjóða fleiri grunnskólum að taka þátt í 
þessu samstarfi.

Atvinnulíf kallar eftir tæknimennt-
uðu fólki. Nemendum finnst gaman að 
vinna raunhæf verkefni, „Learning by 
doing“. Mikilvægt er að efla og viðhalda 
forvitni nemenda okkar. Það er trú okk-
ar að með samstarfi á borð við það, er 
hér hefur verið reifað, megi stíga jákvæð 
skref í þá átt.

Anna Sigríður Guðmundsdóttir, 
skólastjóri Háaleitisskóla.
Hjálmar Árnason, fram-

kvæmdastjóri Keilis.

kriStín og pÁll Kristín traustadóttir skipar 5.sæti á lista Sjálfstæðisflokksins 
í Suðurkjördæmi og Páll Magnússon er oddviti flokksins. Í síðustu kosningum var 
fimmta sætið baráttusætið.
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Alþingiskosningar
laugardaginn 29. október 2016

Kosið er í Grunnskólanum í Sandgerði.

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.

Á kjördag mun kjörstjórn hafa aðsetur í 
Grunnskólanum í Sandgerði og í síma 899-6317.

Kjörstjórn Sandgerðisbæjar.

SANDGERÐISBÆR

ekki ásættanlegt
aðalfundur Sambands sveitar-

félaga á Suðurnesjum, 
haldinn 14.-15. október 2016 

skorar á Iðnaðarog viðskiptaráðherra 
að beita sér fyrir öryggi í raforkumál-
um á Suðurnesjum. Mikilvægt er að 
Suðurnesjalína 2 verði lögð sem fyrst. 
Flutningsgeta núverandi línu er full-
nýtt og hamlar núverandi kerfi upp-
byggingu á svæðinu. Suðurnesjalína 
1 er eina tenging Reykjanesskagans 

við meginflutningskerfi Landsnets og 
hafa bilanir á henni valdið straum-
leysi. Það er ekki ásættanlegt m.a. með 
tilliti til þess að eini alþjóðaflugvöllur 
landsins er staðsettur á Suðurnesjum. 
Mikið álag veldur enn frekari hættu á 
truflunum á raforkuflutningum, sem 
og getur valdið tjóni hjá notendum. 
Það er brýnt hagsmunamál íbúa og 
atvinnulífs á Reykjanesi að flutnings-
kerfi raforku verði styrkt sem fyrst.

Á bak við tölur er fólk
Við frambjóðendur fyrir VG í 

Suðurkjördæmi höfum heim-
sótt bæi, fyrirtæki og stofnanir 

og meðal annars rætt heilbrigðisþjón-
ustuna heima í héraði. Allir viðmæl-
endur, bókstaflega allir, vilja sá miklar 
endurbætur á henni. Niðurskurður, 
með litlum úrbótum í núverandi 
uppsveiflu, og færslur á þjónustu frá 
sjúkrahúsum í kjördæminu til þeirra 
stóru valda vandræðum, kvíða, óör-
yggi og miklum kostnaði jafnt þeirra 
sem þurfa þjónustu og lækningu og 
aðstandenda.

Eins og 18% þátttaka í almennings 
í kostnaði, á pappírum ráðuneytis-
ins, sé ekki nógu erfið meirihluta 
fólks! Við bætist svo snaraukið álag 
á heilsugæslu þar sem ekki eru 
sjúkrahús vegna þjónustu við ferða-
fólk, skortur er á hjúkrunarrýmum 
fyrir eldri borgara og sú staðreynd ljós 

að flestir íbúar dvalarheimila fá ekki 
einmenningsherbergi eða -íbúðir sem 
þó er ósk langflestra; svo eitthvað sé 
nefnt.

Auðvelt er fyrir núverandi stjórn-
völd að fela vandann á bak við meðal-
töl og tölur um aukin framlög til þessa 
eða hins.

   Á þessari stöðu og göllum 
kerfisins verður að vinna bug, eins 
hratt og hægt er og stefna að ókeyp-
is heilsuþjónustu, miðað við 11% af 
vergri landsframleiðslu. Það má telja 
meirihlutakröfu í samfélaginu og mun 
kosta 237milljarða á ári.

Nú eru heildarútgjöldin um 190 
milljarðar og þarf því að hækka fram-
lögin um tæpa 50 milljarða króna á ári. 
Þangað viljum við í VG stefna um leið 
og við öflum fjár til að byrja að gera 
við verstu annmarkana í heilbrigð-
iskerfinu. Á næsta ári skal það gert 

með 18 milljarða króna framlagi, af 51 
milljarða króna viðbót við næstu fjár-
lög og fjáraukalög. Peninganna verður 
aflað með álögum á allra hæstu tekju-
hópana og arðsömustu fyrirtækin; þar 
er borð fyrir báru. Til dæmis hlýtur 1% 
þeirra sem hafa fjármagnstekjur 44% 
teknanna (42 milljarðar af 95).  Aðrir 
hlutar milljarðanna fimmtíu í viðbót-
aráætlun VG eiga að ganga til vel-
ferðarmála, innviða, menntamála og 
húsnæðismála. Vissulega ekki gomma 
af seðlum eins og einhver sagði en við 
getum þó kallað aðgerðirnar hjálp í 
viðlögum. Breiðu línurnar í samfé-
lagsbaráttunni snúa að tekjuskiptingu, 
stjórnkerfinu, mannréttindum, lofts-
lagsmálum og umhverfi okkar, svo fátt 
eitt sé nefnt. Um það er miklu meira 
að segja en geymt í bili. 

Ari Trausti Guðmundsson skipar 1. 
sæti á lista VG í Suðurkjördæmi

Hafnir í samfélagslegu samhengi
forgangsröðun núverandi rík-

isstjórnar hefur verið á að 
ná tökum á efnahagsmálum 

þjóðarinnar, ná stöðugleika og búa til 
fjárhagslegt svigrúm sem þarf til að 
byggja upp innviðina. Hafnir eru ein 
af lífæðum íslensks samfélags eins og 
við þekkjum það í dag og því er mik-
ilvægt að hlúa að þeim. Samkvæmt 
opinberum upplýsingum er beint 
framlag íslenskra hafna er um 0,3% 
af landsframleiðslu en aftur á móti er 
óbeina framlag hafnanna mun meira 
eða rúmlega 28%. Hafnir á Suðurnesj-
um eru orðnar viðhaldsþurfi, eins og 
reyndar margar hafnir á Íslandi. Við 
þurfum að hafa það að markmiði að 
auka fjármagn til hafnarframkvæmda 
í samræmi við ný samþykkt hafnarlög 
og styrkja hafnarbótarsjóð verulega.

Verkefnið
Helguvíkurhöfn er ein mikilvægasta 
innviðaframkvæmdin á Suðurnesjun-

um. Þar er mikil atvinnuuppbygging 
fyrirhuguð og Reykjanesbær hefur 
þegar farið í kostnaðarsamar fram-
kvæmdir í þeim tilgangi. Ríkisstjórn-
in gerði fjárfestingarsamninga vegna 
tveggja stórra verkefna í Helguvík, 
Thorsil ehf. og United Silicon hf. 
Verkefni stjórnmálamanna síðustu 
misserin hefur verið að finna leið-
ir til að fjármagna áframhaldandi 
uppbyggingu Helguvíkurhafnar svo 
atvinnuuppbygging geti haldið þar 
áfram. 

flækjustigið
Greiðsluþátttaka ríkisins er skilgreind 
í 24. gr. í hafnarlögum, en þær hafn-
ir sem eru sjálfbærar fá ekki framlag. 
Einnig þarf viðkomandi höfn að hafa 
skilað jákvæðum rekstrarafgangi með 
tilliti til vaxta eða nýtt kosti sína til 
tekjuöflunar með eðlilegum hætti. 
Þá hefur einnig verið vafi hvernig 
á að styrkja höfnina beint, án þess 

að fara í gegnum samgönguáætlun 
og hafnabótasjóð en þær leiðir sem 
skoðaðar voru, voru ekki færar  útaf 
ríkisstyrktarreglum og gagnvart ESA. 
Um þetta atriði hafa verið skrifaðar 
margar greinar og fundir haldnir.

Helguvík komin á samgöngu-
áætlun
Nú hefur verið höggvið á þennan hnút 
og verkefnið komið í góðan farveg. 
Samvinna sveitastjórnarmanna og 
alþingismanna hefur skilað árangri. Í 
nýsamþykktri samgönguáætlun eru 
settar 35 milljónir til framkvæmda 
í Helguvík en aukin umsvif hafnar-
innar þýða að það verður að gera 60 
metra stálþilsbryggju. Framkvæmdir 
hefjist á árinu 2018 og þannig verður 
núverandi starfsemi tryggð. Það er 
gríðarlega jákvætt fyrir Helguvík að 
hafa fengið stað í fjármálum ríkisins 
og viðurkenning á að hún sé styrkhæf 
í gegnum samgönguáætlun.

grindavíkurhöfn á dagskrá
Þó svo að fjármagn til framkvæmda 
við Helguvík hafi verið tryggt, með því 
að koma höfninni inn á samgönguá-
ætlun þá er verkefnið framundan 
stórt og afar mikilvægt fyrir áfram-
haldandi atvinnuuppbyggingu á 
Suðurnesjum. Eigi Helgu-
vík að geta sinnt frekari 
atvinnuuppbyggingu á 
svæðinu þarf að koma 
til frekari fjárfestinga 
sem áætlað er að 
kosti um 1,4 mi.kr. 
Helguvíkurhöfn er 
ekki eina höfnin á 
Suðurnesjum. Við 
þurfum einnig að 
tryggja fjár-
magn til 

viðhalds og uppbyggingar á öðrum 
höfnum á Suðurnesjum. Grindavíkur-
höfn er til dæmis orðin hættuleg og 
hluti hennar hefur farið úr notkun 
vegna tæringu í stálþili. Endurbygging 
stálþilsins við Miðgarð er nú full fjár-
magnað í samgönguáætlun eða um 

424 mi.kr. hlutur ríkis á móti 
209 mi.kr. Grindavíkurhafnar. 

Næsta verkefni þar á eftir er 
dýpkun við Miðgarð, með 
áætlaðan kostnað upp á 564 
mi.kr.

Framsóknarflokkurinn 
hefur sýnt það að honum 
er treystandi til forystu og 
framkvæmda. Veljum ár-
angur. X-B!

Silja Dögg 
Gunnarsdóttir, 

þingmaður 
Framsóknar-

flokksins.

koSningaSpjall Þessir tveir hafa fylgst með og tekið þátt í kosningabaráttu í 
all langan tíma. Hér sitja þeir á spjalli Ellert Eiríksson og leifur Ísaksson og eru örugg-
lega að spjalla um þingkosningarnar á laugardaginn.
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garður og Sandgerði 
að sameinast ?
Bæjaryfirvöld í Garði og Sand-

gerði ræða nú um Sameiningu 
sveitarfélaga

Bæjarráð Garðs tók fyrir erindi frá 
Sandgerðisbæ

Í erindinum kemur fram að bæjar-
stjórn Sandgerðisbæjar hafi samþykkt 
tillögu bæjarráðs um skipan starfshóps 
sem fái það hlutverk að vinna könnun á 
kostum og göllum mögulegrar samein-
ingar sveitarfélaganna Sandgerðisbæjar 
og Sveitarfélagsins Garðs. Bæjarstjóra 
falið að gera tillögu að starfsreglum 
fyrir hópinn í samstarfi við bæjarstjóra 
Sveitarfélagsins Garðs. Á 149. fundi 
bæjarstjórnar Garðs þann 1. júní 2016 
var eftirfarandi bókað:

"Bæjarstjórn Garðs telur rétt að 
farin verði sú leið að skipaður verði 
starfshópur sem fái það hlutverk að 
vinna könnun á kostum og göllum 
mögulegrar sameiningar sveitarfélag-
anna. Sú vinna sé grundvöllur að sam-
ráði við íbúa sveitarfélagsins um málið. 
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að 
málið verði áfram til umfjöllunar í bæj-
arstjórn."

Samþykkt samhljóða að leggja 

til við bæjarstjórn að 
skipaðir verði fulltrúar 
Sveitarfélagsins Garðs 
í starfshóp, samkvæmt 
framansögðu. Bæjar-
stjóra falið að vinna 
tillögu að starfsreglum 
starfshópsins í sam-
starfi við bæjarstjóra 
Sandgerðisbæjar.

kistugerði Lista- 
og menningarmiðstöð

Bæjarráð Garðs hefur tekið 
fyrir erindi frá Guðmundi 
Magnússyni með hugmynd-

um um lista-og menningarmiðstöð í 

Garði.
Samþykkt samhljóða að vísa er-

indinu til umfjöllunar við vinnslu 
fjárhagsáætlunar.

Stórsókn Suðurnesja
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í 

Vogum skrifar í pistli sínum 
Vogahraðferð. „Í vikunni boð-

aði ISAVIA til kynningarfundar um 
málefni Keflavíkurflugvallar, undir fyr-
irsögninni „Keflavíkurflugvöllur – Stór-
iðja í stöðugum vexti“. Á fundinum var 
kynnt skýrsla sem fjallar um hvaða þýð-
ingu uppbygging Keflavíkurflugvallar 
hefur til framtíðar. Niðurstöðurnar eru 
vægast sagt umhugsunarverðar. Spár 
ISAVIA gera ráð fyrir áframhaldandi 
fjölgun ferðamanna, en ekki síst mikilli 
fjölgun s.k. skiptifarþega. Þar er átt við 
farþega sem hafa viðkomu á flugvellin-

um án þess að fara inn í landið. Undan-
farin ár hefur verðir ráðist í miklar 
fjárfestingar á flugvellinum, bæði við 
stækkun flugstöðvarinnar og endurnýj-
un flugbrauta. Í ár er reiknað með að 
fjöldi farþega sem fari um flugvöllinn 
verði rúmar 6 miljónir farþega. Spáin 
gerir ráð fyrir að árið 2040 muni rúm-
lega 20 miljónir farþega fara um flug-
völlinn. Gangi þessi spá eftir má gera 
ráð fyrir að á hverju ári fram til ársins 
árið 2040 muni að meðaltali bætast við 
tæp 400 ný störf á hverju ári. Skýrslu-
höfundar taka reyndar fram að þetta sé 
svartsýna spáin.... Þá gaf Byggðastofnun 

nýlega út skýrslu um búsetuþróun fram 
til ársins 2030. Þar kemur margt áhuga-
vert fram. Frá árinu 2000 – 2016 hefur 
íbúum á Suðurnesjum fjölgað um 6.400 
og eru nú um 22.000. Spá stofnunar-
innar gerir ráð fyrir að árið 2030 verði 
íbúarnir á Suðrnesjum orðnir tæplega 
35 þúsund. Samantekið má því segja að 
það sé engum blöðum um það að fletta 
að framundan er mikil uppbyggingar- 
og vaxtaskeið á Suðurnesjum, með til-
heyrandi þörf á uppbyggingu innviða, 
aukinni þjónustu af hálfu sveitarfélag-
anna, uppbyggingu íbúðarhúsnæðis 
o.s.frv.“

Atvinnulausum fækkar

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

á atvinnuleysisskrá frá sama mánuði 

2015. Heildarfjöldi skráðra atvinnu-
lausra á Suðurnesjum öllum var 216 í 
ágúst.

kosningaréttur 
og mikilvægi hans
Á síðasta fundi Skólanefndar 

Garðr var breyting á lögum 
um grunnskóla lagt fram og 

rætt. Skólanefnd leggur áherslu á að

skólinn efli fræðslu um sögu 
kosningarréttar og mikilvægi hans í 
lýðræðislegu samfélagi.

magnús í hraðlest
Bæjarráð Garðs tók nýlega 

fyrir erindi frá Fluglestinni-
þróunarfélagi ehf er óskað 

eftir tilnefningu sveitarfélagsins á 
einum fulltrúa í verkefnishóp, sam-

kvæmt samstarfssamningi milli 
þróunarfélagsins og sveitarfélagsins. 
Samþykkt samhljóða að bæjarstjóri 
verði fulltrúi sveitarfélagsins í verk-
efnishópnum.

með Hjartað Á réttum 
Stað og Heilann í lagi!
oddný G. Harðardóttir er klár 

kona og við vitum fyrir hvað 
hún stendur. Vinnusemi, 

ósérhlífni, hnitmiðaðar lausnir, tekur 
ábyrgð og er traust, allt eru þetta góð-
ir eiginleikar og afbragðs kvenkostir 
í stjórnmálum og þess vegna er hún 
okkur öllum dýrmæt. 

Samfylkingunni er einum flokka 
treystandi til að koma á réttlæti, vel-
ferð handa öllum og að til að koma 

almannaþjónustu í lag, heilbrigð-
iskerfinu, málefnum fjölskyldna og 
húsnæðismálum og auka jöfnuð í 
samfélaginu.

Oddný er með hjartað á réttum 
stað og heilann í lagi, nýtum okkur 
það og kjósum Oddnýju og ekkert hik, 
áfram nú!

Kveðja Jónína Holm
bæjarfulltrúi N listans Garði

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Erlendur 
Davíðsson
Löggiltur fasteignasali 
Skjalagerð, Forstm.
útibús Ólafsvík
897 0199

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Valhöl l  fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími  588 4477    |     www.valhol l . is

Sveitarfélagið Garður

 Alþingiskosningar
laugardaginn 29. október 2016

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
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SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

RAFIÐNAÐARSAMBAND 
ÍSLANDS

MÁNAÐARINS
Á KFC

www.kfc.isis

899krónur

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Stálskip ehf Hvalur

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

Sveitafélagið VogarSveitafélagið Garður

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811
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Börnin nutu vafans
í Grindavík eru tveir sparkvell-

ir með úrgangsdekkjakurli sem 
læknar hafa varað við, annar 

völlurinn er frá árinu 2006 og hinn 
2010. Grindavíkurbær ákvað við gerð 
fjárhagsáætlunar í fyrra að vera til fyr-
irmyndar og leyfa börnunum að njóta 

vafans og skipta gúmmíkurlinu út í ár, 
sem er í samræmi við beiðni stjórnar 
Heimilis og skóla og ályktun umboðs-
manns barna og Læknafélags Íslands. Í 
sumar var skipt  bæði um gervigras og 
gúmmíkurl á eldri vellinum. Á nýrri 
vellinum var dekkjakurlið ryksugað 

burt og gúmmí af viðurkenndri gerð 
sett í staðinn, þ.e. ljóst að lit og án efna 
sem teljast skaðleg heilsu eða meng-
andi. Er það í samræmi við samþykkt 
stjórnar KSÍ frá því í fyrrahaust.

Nefndin fagnar því að börnin í 
Grindavík hafi fengið að njóta vafans.

gríðarleg fjölgun starfa 
á keflavíkurflugvelli
isavia kynnti í dag skýrslu þar sem 

lagt er mat á það hvaða þýðingu 
uppbygging Keflavíkurflugvallar 

hefur til framtíðar. Í henni eru dregn-
ar saman upplýsingar um áætlanir og 
spár er varða framtíðaruppbygginu á 
Keflavíkurflugvelli og þær settar fram á 
aðgengilegan hátt.

„Keflavíkurflugvöllur er stóra gáttin 
inn í landið og mikilvægt er að vandað 
verði til verka við þau stækkunaráform 
á flugvellinum sem nauðsynleg eru til 
þess að hann geti staðið undir vaxandi 
farþegafjölda á komandi árum,“ segir 
Elín Árnadóttir aðstoðarforstjóri Isavia. 
„Með gerð þessarar skýrslu vill Isavia 
kveikja umræðu um uppbyggingu 
Keflavíkurflugvallar og sýna ábyrgð í að 
draga fram bæði þá kosti og áskoranir 
sem henni fylgja.“

 Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri, 
ræddi um framtíðaráhrif uppbyggingar 
á Keflavíkurflugvelli

Í ár stefnir í að heildarfjöldi farþega 
um Keflavíkurflugvöll hafi vaxið um 
37% á milli ára og á háönninni flugu 25 
flugfélög til Keflavíkur, miðað við 11 árið 
2010. Á allra næstu árum er gert ráð fyr-
ir áframhaldandi vexti, en þó ekki jafn-
miklum hlutfallslega og undanfarin ár. 
Eftir árið 2025 er spáð um 3% vexti í far-
þegafjölda á ári hverju, og eru þar taldir 
bæði þeir sem koma inn í landið og þeir 

sem millilenda hér á landi á leið 
sinni til annarra lands.

Huginn Freyr Þorsteinsson, 
ráðgjafi hjá Aton, ræddi tækifæri 
og áskoranir Íslands sem flug-
þjóð

 Í ár er gert ráð fyrir að störfum hjá 
þeim fyrirtækjum sem eru með starf-
semi á Keflavíkurflugvelli muni fjölga 
um 1.700 og um 1.100 á því næsta. Mið-
að við farþegaspá Isavia er síðan gert 
ráð fyrir að störfum fjölgi að meðaltali 
um 400-500 á ári til ársins 2040, og það 
ár muni rúmlega 16.000 manns starfa 
á flugvellinum. Miðað við gögn frá Al-
þjóðasamtökum evrópskra flugvalla er 
Ísland önnur mesta flugþjóð Evrópu ef 

horft er til beinna starfa á flugvöllum 
sem hlutfall af fjölda íbúa.

Fullur salur af ferðaþjónustuaðilum 
var á Hilton Nordica vegna kynningar á 
skýrslunni

 Skýrslan byggir á áætlunum um 
uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli, 
farþegaspá Isavia, spá um þróun í 
ferðaþjónustu á Íslandi og alþjóðleg-
um mælikvörðun. Skýrslan er unn-
in af ráðgjafafyrirtækinu Aton fyrir 
Isavia.

Veljum öryggi - höfnum óvissu!

Það er alveg sama hvar borið er 
niður í dag og hvaða alþjóð-
legu mælikvarðar eru skoðaðir 

- Ísland skorar alltaf hæst: ríkissjóði 
hefur verið snúið úr gegndarlausum 
hallarekstri í afgang; atvinnuleysi er 
nú bara tölfræðilegt, rúmlega 2%, sem 
þýðir á mannamáli að það er ekk-
ert atvinnuleysi; hagvöxtur á Íslandi 
hefur verið meiri að undanförnu en í 
öllum þeim löndum sem við notum til 
samanburðar - og kaupmáttur launa 
hefur aukist meira síðustu misserin en 
dæmi eru um á svo skömmum tíma 
um langt skeið.

Þessi upptalning gæti haldið áfram 
lengi enn - og er einn samfelldur vitn-
isburður um hversu vel hefur tekist 
með stjórn efnahagsmála á því kjör-
tímabili sem er að ljúka. En við vitum 
líka að það þarf að gera betur á ýmsum 
sviðum. Hér á okkar slóðum - í Suður-
kjördæmi - eru það innviðabrestirnir 
sem eru mest aðkallandi. Þeir eru sam-
stofna um allt kjördæmið - vestan frá 
Reykjanesi og austur á Höfn - og á öllu 
þessu svæði nefna menn fyrst tvennt: 
samgöngumál og heilbrigðisþjónustu. 
Þar á eftir kemur svo löggæslan. Sumir 
þessir brestir eiga sér rætur í grodda-
legum niðurskurði í kjölfar hruns-
ins, aðrir eiga sér lengri sögu en allir 
verða þeir augljósari núna þegar fjöldi 
erlendra ferðamanna í kjördæminu 
hefur margfaldast á aðeins nokkrum 
árum.

Forgangsmálin eru mismunandi 
eftir svæðum og stöðum í kjördæminu 
en öll af sömu rótum runnin. Þessa 
bresti munum við þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins leggja höfuðáherslu á 

að laga á næsta kjörtímabili. Forsend-
an fyrir því að það sé hægt, er að áfram 
haldi sú jákvæða þróun í efnahags-
málum og meðfylgjandi stöðugleiki 
sem ég gat um hér í byrjun.

En einmitt þar liggur hundurinn 
grafinn. Það er alls ekki víst að svo 
verði - og raunar fremur ólíklegt mið-
að við hina pólitísku stöðu í dag. Það 
má segja að það hafi verið heiðarlegt 
hjá vinstri flokkunum undir forystu 
Pírata að hefja stjórnarmyndunarvið-
ræður um síðustu helgi - sex dögum 
FYRIR kosningar. Það hefði að vísu 
verið lýðræðislegra að hinkra eftir 
kosningaúrslitunum en látum það 
vera. 

Þetta útspil Pírata og viðbrögð 
hinna vinstri flokkanna við því hafa 
einfaldað og auðveldað val kjósenda 
á laugardaginn. Það eru bara tveir 
kostir í boði: fjögurra eða jafnvel fimm 
flokka vinstri stjórn undir forystu 
Pírata - eða ríkisstjórn undir forystu 
Sjálfstæðisflokksins. 

Við vitum hvað Sjálfstæðisflokk-
urinn stendur fyrir; hluta af því nefndi 
ég í byrjun þessarrar greinar. En sem 
betur fer vitum við líka hvað vinstri 
flokkarnir, sem hittust um helgina, 
standa fyrir. Þeir stjórna nefnilega allir 
saman einu verst rekna sveitarfélagi á 
Íslandi: Reykjavík. Á nýjum lista yfir 
20 best reknu sveitarfélög á Íslandi 
tróna tvö á toppnum: Vestmannaeyj-
ar og Grindavík. Tvennt af því sem 
þau eiga sameiginlegt er að þau eru 
bæði í Suðurkjördæmi og í báðum eru 
Sjálfstæðismenn við völd. Reykjavík 
kemst ekki einu sinni inn á þennan 
topp 20 lista. Tilviljun? Ég held ekki! 

Og við vitum meira. Við vitum að ef 
við leggjum saman megináherslur 
þessarra flokka ganga aftur allir gömlu 
draugarnir frá Jóhönnu og Steingrími 
J.: skattahækkanir á einstaklinga og at-
vinnulíf; Evrópusambandið; niðurbrot 
á fiskveiðistjórnunarkerfinu og óvissu-
ferð inn í uppboðsleiðina; niðurrif á 
stjórnarskránni sem ekkert hefur gert 
af sér - og svona mætti áfram telja.

Á laugardaginn er sem sagt hægt 
að velja á milli áframhaldandi fram-
fara og efnahagslegs stöðugleika undir 
forystu Sjálfstæðisflokksins - eða fjöl-
flokka vinstri óvissuferðar undir for-
ystu Pírata.

Ég treysti á dómgreind kjósenda 
í Suðurkjördæmi. Ég treysti á að þeir 
kjósi með með sjálfum sér - fyrir eigin 
velferð og öryggi. Ég treysti á að þeir 
hafni þessu vinstra kraðaki; spor-
in hræða. Ég treysti því að þeir kjósi 
Sjálfstæðisflokkinn!

Páll Magnússon
Oddviti Sjálfstæðisflokksins 

í Suðurkjördæmi

 

Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Næstu Sýningar Miðapantanir
í síma 565 5900Föstudaginn   28. október kl. 20.00

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

Föstudaginn   4. nóvember kl. 20.00

Föstudaginn   11. nóvember kl. 20.00

„Eldfjörug unglingaskemmtun
fyrir alla fjölskylduna“
                      Silja Aðalsteinsdóttir TMM

Kjörfundur hefst kl. 10:00 og 
lýkur kl. 22:00

Kosið verður í Stóru-Vogaskóla, 
Tjarnargötu 2,

gengið inn frá leikvelli

Kjörskrá í Sveitarfélaginu Vogum 
vegna alþingiskosninga liggur 
frammi almenningi til sýnis á 

bæjarskrifstofu sveitarfélagsins 
fram að kjördegi.

Sérstök athygli er vakin á að 
kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki getur átt von á að 

fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga

Sveitarfélaginu 
Vogum

Laugardaginn 29. 
október 2016

ALÞINGISKOSNINGAR
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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

Bortækni

Starfsmenn fyrirtækisins Bor-
tækni leysa fagmannlega af hendi 
öll verkefni, stór sem smá, á fljót-

legan og skilvirkan hátt. „Við höfum 35 
ára reynslu sem er dýrmæt og nýtist við-
skiptavinum okkar vel. Strax í upphafi 
var sérstök áhersla lögð á fagleg vinnu-
brögð og þrifalega umgengni. Keyptar 
voru vatnssugur og ýmislegt fleira í þeim 
tilgangi,“ segir Halldór Kristjánsson 
verkstjóri.

nýjustu og bestu tækin
Halldór segir að Bortækni annist marg-
vísleg verkefni, eins og t.d. kjarnaborun, 
rif á asbesti og gólfslípun auk þess sem 
fyrirtækið sérhæfir sig í steypusögun, 
kjarnaborun og niðurrifi. „Bortækni 
hefur á rúmlega 35 ára ferli ávallt lagt 
mikla áherslu á að veita viðskiptavinum 
sínum góða og persónulega þjónustu. 
Með nýjustu og bestu fáanlegum tækj-
um er okkur kleift að bjóða hraða þjón-
ustu á sanngjörnu verði,“ segir hann.

leiðandi á íslenskum markaði
„Bortækni hefur verið leiðandi á íslensk-
um verktakaiðnaði í gegnum tíðina og 
ekkert verk er of stórt eða of smátt fyrir 
okkur. Í dag erum við með átta starfs-

menn sem eru frábærir. Okkur er mjög 
umhugað um vinnuöryggi og heilsu 
okkar starfsmanna. Bortækni vinnur 
mikið í heimahúsum við að saga glugga, 
hurðarop og stiga. Fyrirtækið tekur 

einnig að sér að saga fyrir hita í gólf og 
sér um að rífa allt, eins og innréttingar, 
veggi og gólfefni. Við komum á staðinn 
og gerum verðtilboð þér að kostnaðar-
lausu,“ segir Halldór að lokum. 

Bortækni ehf., Miðhrauni 14, 210 
Garðabær. Símar: 567 - 7570, 693 - 7700. 
Netfang: bortaekni@bortaekni.is www.
bortaekni.is.

kynning

Þrjátíu og fimm ára þekking og reynsla
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SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

BETRI SVEFN     HVÍLD

Opið virka daga kl .  10 -18 
Laugardaga kl .  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

&
Ljóðasamkeppni 
Unu í Sjólyst
Hollvinir Unu í Sjólyst efna 

til ljóðasamkeppni í annað 
sinn á Suðurnesjum. Keppt 

er í þremur flokkum. Grunnskóla-
börn á aldrinum 6-9 ára – 10-13 ára 
– 14-16 ára. Þemað þetta árið er göm-
ul hús á Suðurnesjum. Öll gömul hús, 
kirkjur og vitar.

Dómnefnd mun velja sigurljóðin. 
Veitt verða vegleg verðlaun fyrir besta 
ljóðið í öllum flokkum en auk þess fá 
tvö ljóð í viðbót viðurkenningu.

Ljóðin skal merkja með dulnefni 
og aldri höfundar og senda í lokuðu 
umslagi, merkt Dagstjarnan 2016, á 
bæjarskrifstofu Garðs, heimilsfang-
ið Sunnubraut 4, 250 Garður. Nafn 

höfundar, heimili, sími og aldur skal 
fylgja með í öðru lokuðu umslagi 
merkt sama dulnefni. Skilafrestur 
rennur út 15. nóvember.

Vinningsljóðin verða tilkynnt 
á aðalfundi hollvina 19. nóvember 
2016.

Þar mun einnig fara fram 
skemmtun til minningar um Unu 
Guðmundsdóttur.

Vinningshafar lesa upp ljóðin sín. 
Öll innsend ljóð verða geymd í Unu-
húsi undir dulnefni, nema höfundur 
óski annars.

Frekari upplýsingar veitir Guð-
mundur Magnússon –gudmundur@
steinbogi.is

Stefnumörkun 
í ferðaþjónustu
Á fundi Bæjarráðs Voga 

5.október s.l. var tekið fyrir 
erindi Þorvaldar Arnar Árna-

sonar. Með erindinu fylgir bréf til bæj-
arstjórnar um eflingu ferðaþjónustu í 
Vogum ásamt drögum að ferðamála-
stefnu. 

afgreiðsla bæjarráðs: 
Bæjarráð samþykkir að mynda vinnu-
hóp um stefnumörkun í ferðaþjón-
ustu. Bæjarráð felur bæjarstjóra að 
undirbúa stofnun hópsins og leggja 
fram drög að erindisbréfi á næsta 
fundi bæjarráðs.

járngerður
grindavíkurbær hefur sent frá 

sér glæsilegt rit, sem fjallar 
um fréttir af bæjarmálefnum 

Blaðið heitir Járngerður og er með 

fjölbreyttu efni ásamt mörgum mynd-
um prentað á fínan pappír. Ritstjóri er 
Siggeir F.Ævarsson

tvöfalt bókauppboð
Bókin ehf. Antikvariat og Gallerí 

Fold standa fyrir tvöföldu bóka-
uppboði og lýkur uppboðinu 

dagana 5. og 6. nóvember 2016. Upp-
boðið er óvenju stórt að þessu sinni en 
alls verða boðnar upp 300 númer, bækur 
og annað prentað efni. Vefuppboðið er 
númer 247.

Á uppboðinu eru margar ljóðabæk-
ur, m.a. bækur eftir Þorstein Valdimars-
son, Hannes Pétursson, Þórarin Eldjárn, 
Jónas Guðlaugsson, Stefán Hörð Gríms-
son, Guðmund Daníelsson, Örn Arnar-
son, Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, 
Nínu Björk Árnadóttur, Böðvar Guð-
mundsson, Kristján frá Djúpalæk, Ólöfu 
frá Hlöðum, Guðmund Haraldsson Há-
eyrarskáld, Vilmund Gylfason, Vilhjálm 

frá Skáholti, Pál Ólafsson og Snorra 
Hjartarson.

Þá verða boðin upp skáldverk eft-
ir íslenska höfunda t.d. Halldór Kiljan 
Laxness, Guðberg Bergsson, Steinar Sig-
urjónsson, Sigurð Guðjónsson, Sigurð 
Guðmundsson og Brodda Jóhannesson.

Töluvert er af sagnaþáttum og bók-
um um þjóðlegan fróðleik, sem og þjóð-
sögur og ævintýri.  Þá verða einnig boð-
in upp rit tengd sögu lands og þjóðar,

minningarit og ævisögur valin-
kunnra karla og kvenna.

Íslensk myndlist eftir Björn Th. 
Björnsson er meðal uppboðinna verka. 
Bækurnar eru  löngu uppseldar og tor-
fengið verk.

Þá má nefna rit um andleg málefni, 

Krist og kirkju en einnig bækur um 
landbúnað og leiðbeiningarit ýmiskon-
ar.

Þá er hér boðið fram nokkuð úr-
val fregnmiða og dreifibréfa, geysilega 
skemmtilegt og fágætt safn.

Nokkuð eru um rit frá prentstöð-
unum gömlu t.d. Sálmabókin frá Hól-
um 1772, annar hluti, Höfuðlærdómar 
Basthólms prentuð í Viðey 1837 og 
Vídalínspostilla frá Hólum 1798.

Landfræðisaga Þorvaldar Thorodd-
sen er hér í glæsilegu skinnbandi, einnig 
Lýsing Íslands eftir sama höfund, Bisk-
upasögur Bókmenntafélagsins gefn-
ar út í Kaupmannahöfn 1858-78 og 
Sýslumannaæfir Boga Benediktssonar 
í vönduðu skinnbandi sem og Grettis 

saga í útgáfu Halldórs Laxness í al-
skinni.

Þá er hér töluvert af tímaritum m.a. 
Elding Jóns Jónssonar, allt sem út kom 
af því riti, Tímaritið Flug, málgagn 
Flugfélags Íslands, Nýjar fréttir en allt 
sem út kom af því var þetta eina tölu-
blað og Hádegisblaðið, komplett. Þá 
má nefna Blað Þjóðvarnarfélags stúd-
enta, allt sem út kom, Kosningablað 
sjálfstjórnar, aðeins kom út þetta eina 
tölublað og Sjálfstæðisblaðið, allt sem 
út kom. Þá verður Hádegisblaðið, mál-
gagn Sigurðar Benediktssonar, allt sem 
út kom boðið upp og Dvöl Torfhildar 
Hólm. 

Þá er hér skemmtilegt safn leikskráa 
frá sýningum á verkum eftir eða byggð-

um á bókum Halldórs Kiljans Laxness. 
Alls eru þetta tíu leikskrár, bundnar í 
vandað skinnband.

Flestar bækurnar á þessu tvöfalda 
uppboði sem lýkur daganna 5. og 6. 
nóvember næstkomandi, eru í vönduðu 
skinnbandi eftir marga af okkar þekkt-
ustu bókbandsmeisturum fyrr og síðar.

loðnustofninn lítill
fréttatilkynning frá Hafrann-

sóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafarstofnun hafs og vatna: 

Loðnustofninn mælist lítill Berg-
málsmælingar á stærð loðnustofnsins 
fóru fram á rannsóknaskipunum Árna 
Friðrikssyni og Bjarna Sæmundsyni 
dagana 9. september – 5. október. Rann-
sóknasvæðið náði frá landgrunninu 

við Austur Grænland frá um 73°15’N 
og suðvestur með landgrunnskanti 
Grænlands að 63° 30’N, en auk þess 
til Grænlandssunds, Íslandshafs og 
Norðurmiða (Mynd). Ungloðna, sem 
myndar hrygningar- og veiðistofninn 
á vertíðinni 2017/2018, var vestast og 
sunnantil á svæðinu. Magn ungloðnu 
var víðast hvar mjög lítið og ekkert 

fannst úti fyrir Norðurlandi. Einungis 
mældust rúmlega 9 milljarðar eða 88 
þúsund tonn. Því benda niðurstöður 
leiðangursins til þess að árgangur 2015 
sé mjög lítill. Samkvæmt aflareglu þarf 
fjöldinn að vera yfir 50 milljörðum til 
að hægt sé að mæla með upphafsafla-
marki fyrir vertíðina 2017/2018. Full-
orðin loðna fannst víða í köntum og 

á landgrunni við Austur Grænland, í 
Grænlandssundi að landgrunnsbrún-
inni út af Vestfjörðum, en engin loðna 
fannst með landgrunnsbrún norðan 
Íslands. Lóðningar voru einnig yfir-
leitt mjög gisnar og einungis mældust 
137 þúsund tonn af kynþroska loðnu. 
Eins og kunnugt er bentu mælingar 
á ungloðnu haustið 2015 til þess að 
veiðistofninn á komandi vertíð yrði 
lítill og í samræmi við samþykkta 
aflareglu var ákveðið að engar veið-
ar yrðu stundaðar nema mælingar 
haustsins 2016 gæfu tilefni til endur-
skoðunar. Mælingar undanfarinna 

vikna á stærð loðnustofnsins staðfesta 
þær vísbendingar. Gildandi aflaregla 
byggir á því að skilja eftir 150 þúsund 
tonn til hrygningar í mars 2017 með 
95% líkum. Tekur aflareglan tillit til 
óvissumats útreikninganna, vaxtar og 
náttúrulegrar dánartölu loðnu, auk af-
rán þorsks, ýsu og ufsa á loðnu. Í sam-
ræmi við ofangreinda aflareglu ráð-
leggur Hafrannsóknastofnun að engar 
loðnuveiðar verði stundaðar á vertíð-
inni 2016/2017. Hafrannsóknastofnun 
mun að vanda mæla veiðistofn loðnu 
að nýju í janúar/febrúar 2017 og í ljósi 
þeirra mælinga endurskoða ráðgjöfina.
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Lindu suðusúkkulaði fullkomnar baksturinn
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AKUREYRI
Draupnisgötu 5
462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
581 3022

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
581 3022

2011

2011

2011

DEKKJAHÖLLIN

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
460 3003

– fyrir kröfuharða ökumenn

www.dekkjahollin.is
Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

/dekkjahollin

Þú færð vetrardekkin og heilsársdekkin 
í Dekkjahöllinni!


