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Engin ráðherra úr 
einu sterkasta vígi 
Sjálfstæðisflokksins

Mikil reiði gaus upp meðal margra Sjálfstæðismanna í Suður-
kjördæmi þegar ljóst varð að engin ráðherra í nýrri ríkis-
stjórn kemur úr kjördæminu. Páll Magnússon oddviti lista 

Sjálfstæðismanna talar um lítilsvirðingu við kjör-
dæmið. Til hvers að sigra glæsilega í prófkjöri og 
ná svo ekki ráðherrasæti. Sjálfstæðisflokkurinn 
fékk mjög góða útkomu í kjördæminu í síðustu 
kosningum svo margir töldu það næsta víst að 
Sjálfsrtæðismenn í Suðurkjördæmi væru með 
ráðherra í nýrri ríkisstjórn.

Það má segja að þetta hafi að mörgu leyti ver-
ið eðlilega krafa Sjálfstæðismanna í kjördæminu. 
Hins vegar er það spurning hvort það er ekki allt 
of mikið gert úr því að eiga ráðherra. Vissulega getur það verið styrkur 
fyrir kjördæmið,en er það aðalatriðið. Er ekki aðalatriðið fyrir Sjálfstæð-
ismenn að vera í forystu fyrir ríkisstjórn, sem endurspeglar mjög vel 
stefnu flokksins. Það hlýtur að vera það sem mestu máli skiptir.Það tókst 
að koma í veg fyrir að þjóðin fengi Vinstri stjórn.

Héðan frá Suðurnesjum koma fjórir þingmenn sem við ætlumst til 
að standi saman um helstu hagsmunamál Suðurnesja.Af þessum tveim-
ur eru tveir þingmenn sem eru í stuðningsmannaliði ríkisstjórnarinnar. 
Í blaðinu í dag svara þingmennirnir fjórir hvað þeir telja veru helstu mál 
sem brenna á okkur Suðurnesjamönnum.

Starf Alþingis er meira en bara starf ráðherra. Það skiptir því miklu 
máli hverjir veljast til forystu í nefndarstarfi. Við væntum þess að for-
mennska í mikilvægum nefndum komi í hlut

Þingmanna úr Suðurkjördæmi. Það skiptir einnig miklu máli að 
þingmenn séu virkir í starfi Alþingis og berjist innan síns þingflokks 
til að koma málum áfram. Það skiptir líka miklu máli að þingmenn séu 
virkir í því að umgangast kjósendur í sínu kjördæmi. Hlusti á fólkið og 
berjist fyrir hagsmunum íbúa.

Þingmanni Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi Unni Brá Konráðs-
dóttur hlotnaðist sá heiður að verða forseti Alþimgis. Hér er um virki-
lega ábyrgðarstöðu að ræða. Það skiptir miklu fyrir virðingu Alþimgis 
hver gegnir þessari stöðu.Það er talað mum að Alþingi þurfi að taka upp 
ný og betri vinnubrögð. Unni Brá er mjög vel treystandi til að leiða þá 
vinnu.

Nú kemur Alþingi saman að nýju eftir frí. Þótt ríkisstjórnin hafi eins 
nauman meirihluta og mögulegt er getur hún þrátt fyrir það orðið sterk 
stjórn. Það reynir á samstöðu stjórnarþingmanna. Ríkisstjórnin er vel 
skipuð og stefnuyfirlýsing hennar lofar góðu fyrir þjóðina. Við verðum 
áfram á réttri leið. 

 Sigurður Jónsson

leiðAri
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REykjANES ER dREiFT í 10.000 EiNTökUm  
ókEypiS í ALLAR íBúðiR Á REykjANESi.

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 2.febrúar 2017.

Er aðalatriðið að hafa ráðherra 
úr kjördæminu?

jónínur í vinnuhóp
Bæjarráð Garðs ræddi 

um málefni aldraðra á 
Suðurnesjum á fundi sínum.

Tillaga um skipan sameiginlegs 
vinnuhóps.

Með tilvísun í nýsamþykktar 
verklagsreglur fyrir sameiginlega 
félagsþjónustu Sandgerðis, Garðs og 
Voga er lagt til að sveitarfélögin vinni 

sameiginlega drög að stefnu í mál-
efnum aldraðra. Hvert sveitarfélag-
anna tilnefni tvo fulltrúa í vinnuhóp 
um stefnuna og að félagsmálastjóri 
vinni með hópnum. Hópurinn skili 
tillögum fyrir lok apríl 2017. 

Samþykkt samhljóða að Jónína 
Magnúsdóttir og Jónína Holm verði 
fulltrúar Garðs í vinnuhópnum.

Skemmtinefnd Félags eldri borgara 
á Suðurnesjum heldur þorrablót 

á Nesvöllum föstudaginn 3.febrúar 

kl 19.00. Miðar seldir miðvikudaginn 
1.febrúar á Nesvöllum kl 16:30 til 18:00.

Miðaverð kr.5000.

Grindavík

AfSláttur veittur
Tekjuviðmið vegna 2017 (tekjur ársins 2016)        
                                                
 eiNStAkliNgAr                                                HjóN                                NiðurfelliNg
 Frá                             til                      Frá                                   til          
 0             -        3.457.440                      0                      -         5.556.600           100%
3.457.441         -        3.827.880                      5.556.601        -         6.174.000           75%
3.827.881         -        4.198.320                      6.174.001         -         6.791.400            50%
4.198.321         -        4.568.760                      6.791.401        -         7.408.800           25%
4.568.761         -                                               7.408.801        -                                     0%

Sandgerði

Miðar við 
tekjumörk
Í 7. grein reglugerðar um fast-

eignaskatt segir svo:
„Heimilt er sveitarstjórn að 

lækka eða fella niður fasteignaskatt 
sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyris-
þegum er gert að greiða. Skylt er sveit-
arstjórn að setja reglur um beitingu 

þessa ákvæðis, svo sem um tekjumörk, 
tekjuflokka og hvort lækkun er í formi 
fastrar krónutölu eða hlutfalls af fast-
eignaskatti.“

Sandgerðisbær hefur farið eftir 
þessu ákvæði og miðar við tekjumörk 
sem hér segir:

Lækkun fasteignaskatts hjá elli-og örorku-
lífeyrisþegum í húsnæði til eigin nota:
eiNStAkliNgAr Með tekjur Allt Að:    HjóN Með tekjur Allt Að:
Kr.  2.973.000.         -       00% afsláttur af fasteignask.     Kr. 4.146.000.         -       100% afsláttur af fasteignask.
Kr.  3.306.000.         -       80% afsláttur af fasteignask.     Kr. 4.559.000          -        80% afsláttur af fasteignask.
Kr.  3.844.000.        -       50% afsláttur af fasteignask.      Kr. 5.365.000         -         50% afsláttur af fasteignask.
Kr.  4.119.000.         -       20% afsláttur af fasteignask.     Kr. 5.742.000.         -         20% afsláttur af fasteignask.

Þorrablót á Nesvöllum

Reykjanesbær

Garður

tekjuviðmið 
rýmkuð
Sveitarfélagið Garður innheimt-

ir lögbundna fasteignaskatta af 
öllum fasteignum í sveitarfé-

laginu.  Hins vegar er komið til móts 
við ellilífeyrisþega og örorkulífeyris-
þega við álagningu fasteignaskatta á 
íbúðarhúsnæði í þeirra eigu.  Miðað 
er við tilteknar reiknireglur þar sem 
viðkomandi einstaklingar fá afslátt 
af álögðum fasteignaskatti miðað við 
tekjur.  Við afgreiðslu fjárhagsáætlun-
ar sveitarfélagsins fyrir árið 2017 voru 
tekjuviðmið rýmkuð nokkuð þannig 
að fleiri einstaklingar ættu að njóta 

afslátta en 
áður og á það 
ekki aðeins 
við um elli-
l í feyr isþega, 
heldur einnig 
þá örorku-
lífeyrisþega sem e i g a 
íbúðarhúsnæði og bera af því fast-
eignaskatta.  Nánari upplýsingar um 
reglur um afslætti af fasteignaskött-
um til elli-og örorkulífeyrisþega má 
nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins, 
svgardur.is.

tekjutengdur 
afsláttur
Svona eru málin hjá 
okkur skv. gjaldskrá 
2017:

elli- og örorkulífeyrisþeg-
um sem eiga lögheimili í 
Reykjanesbæ er veittur tekju-

tengdur afsláttur af fasteignaskatti. 
Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í 
Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og 
eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða

hafa verið úrskurðaðir 75% ör-
yrkjar fyrir 1. janúar 2017. Afsláttur 

nær einung-
is til þeirrar 
íbúðar sem 
v i ð k o m -
andi býr í. Til 
þess að njóta 
þessa verð-
ur viðkomandi a ð 
eiga lögheimili í 
Reykjanesbæ og vera þinglýstur eig-
andi fasteignar og/eða geti átt rétt á 
vaxtabótum vegna hennar

Reglur um viðmiðunartekjur eru 
birtar sérstaklega.

Orkusalan 
gefur hleðslu-
stöð í voga

á dögunum komu þeir Hafliði 
Jónsson og Vogabúinn Friðrik 

Valdimar Árnason frá Orkusölunni 
og færðu sveitarfélaginu hleðslustöð 
fyrir rafbíla að gjöf. Með þessu fram-
taki vill Orkusalan auðvelda rafbíla-
eigendum að komast leiðar sinnar í 
nærsamfélaginu.  Hleðslutækið er 
22kW sterkbyggt tæki, og verður því 
á næstunni komið upp við íþrótta-
miðstöðina. 

Sveitarfélagið Vogar færir Orku-
sölunni alúðarþakkir fyrir þessa 
góðu gjöf.

Eldri borgar-
ar greiða ekki 
fasteignagjöld
Bæjaryfirvöld í Vestmannaeyj-

um hafa samþykkt að eigend-
ur íbúðahúsnæðis þar í bæ,sem eru 
orðnir 70 ára og eldri þurfi ekki að 
greiða fasteignagjöld.Áfram verði 
þó greidd þjónustugjöld.

Rök Bæjarráðs Vestmannaeyja 
eru að þetta auðveldi eldri borg-
urum að búa sem lengst í eigin 
húsnæði og til að mæta hluta af 
tekjuskerðingu eldri borgara viðm 
starfslok.

„það er mat Bæjarráðs Vest-
mannaeyja aðm í þessu sé bæði 
falin mannvirðing og aukið val-
frelsi í húsnæðismálum auk þess 
sem þessi aðgerð ber með sér 
hagræðingu þar sem hún dregur 
úr þörf fyrir mjög kostnaðarfrek 
annars konar húsnæðisúrræði.“

Hefur þetta verið skoðað í þínu 
sveitarfélagi, að koma til móts við 
eldri borgara með þessum hætti?
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5% öryrkja- 

og ellilíf
eyris-

afsláttur

Opið alla virka daga frá kl. 8.00-17.00

Laghentir ehf. · Bolafæti 1 · 260 Reykjanesbæ · Sími 456 7600 · Gsm 861 7600 · www.laghentir.is

ALHLIÐA BÍLA ÞJÓNUSTA

Ástandskoðun/söluskoðun frá kr. 9.500

Tölvulestur kr. 4.890

Tímavinna kr. 9.890

Umfelgun frá kr. 6.500

Smurþjónusta frá kr. 4.360

Dekk frá Sailun verð frá kr. 30.400 gangurinn

Erum með alla varahluti frá Stillingu hf

Bætiefni og olíur Bremsuklossar BremsudiskarÞurrkublöðRafgeymar

Laghentir er þjónustuverkstæði Suzuki
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Samningur um geimkögun
Búnaðinum var skotið upp með SpaceX eldflauginni um liðna helgi

isavia hefur undirritað samning 
við fyrirtækið Aireon um notk-
un á geimlægum kögunarbúnaði 

við stýringu flugumferðar í íslenska 
flugstjórnarsvæðinu. Tæknin nefnist 
á ensku Space Based ADS-B og verð-
ur með henni hægt að fá nákvæmari 
upplýsingar um staðsetningu flugvéla 
í nyrðri hluta íslenska flugstjórnar-
svæðisins. Nú þegar er Isavia með 
ADS-B búnað á umferðarmesta hluta 
íslenska flugstjórnarsvæðisins en sá 
búnaður byggir á jarðstöðvum sem 
staðsettar eru á Íslandi, Færeyjum 
og Grænlandi. Með geimkögunar-
búnaðinum sem staðsettur verður í 
75 gervihnöttum mun nást sama ná-
kvæmni í staðsetningu flugvéla um 
allt íslenska flugstjórnarsvæðið, allt 
upp að norðurpólnum. Þegar búnað-
urinn verður kominn upp mun Isavia 
framkvæma prófanir fyrir norðan 
70. breiddargráðu til þess að meta 
til fullnustu hagræðið sem verður af 
breytingunni, en aldrei áður hefur 
verið hægt að fá svo nákvæmar upp-
lýsingar um flugumferð við pólsvæðið.

 

Öryggi, hagkvæmni og minni 
útblástur
Íslenska flugstjórnarsvæðið er 5,4 
milljón ferkílómetrar að stærð og 
eitt hið stærsta í heiminum og fóru 
165.000 flugvélar um svæðið á árinu 
2016. Með aukinni staðsetningarná-
kvæmni innan svæðisins verður hægt 
að minnka aðskilnað milli flugvéla 
þannig að fleiri vélar geta í senn flogið 
við hagkvæmustu flugskilyrðin. Með 
þessu geta flugfélögin minnkað elds-

neytiseyðslu og útblástur gróðurhúsa-
loftegunda. Hinn nýi búnaður stuðlar 
því að auknu öryggi, minnkuðum um-
hverfisáhrifum og sparnaði hjá flugfé-
lögum.

Mikilvægt svæði
Íslenska flugstjórnarsvæðið tengir 
saman mörg flugstjórnarsvæði á Norð-
ur-Atlantshafi, hið kanadíska, írska, 
norska og rússneska. Þannig er Isavia 
lykilaðili í öruggum og hagkvæmum 
flugsamgöngum yfir Norður-Atlants-
hafið. Með innleiðingu á þessari nýju 
tækni mun Isavia geta boðið bestu 
þjónustu sem völ er á í dag á þessu 
stóra og mikilvæga flugstjórnarsvæði.

 Ásgeir Pálsson, framkvæmdastjóri 
flugleiðsögusviðs Isavia: „Aireon vinn-
ur nú þegar með kollegum okkar hjá 
NAV Canada og NATS í Bretlandi við 
uppsetningu á geimkögunarbúnaði 
við úthafsflugumferðarstjórn á Norð-
ur-Atlantshafi. Við hjá Isavia viljum 
vera í fremstu röð hvað varðar öryggi 
og ekki síður hagkvæmni í flugstjórn-
arsvæðinu okkar. Kostirnir við að inn-
leiða ADS-B á svæðinu okkar eru aug-
ljósir. Við vinnum í nánu samstarfi við 
flugleiðsöguaðilana í kringum okkur 
að umbótum og allar miða þær að því 
að gera ferðalag viðskiptavina okkar 
um svæðið sem best.“

 Cyriel Kronenburg, aðstoðarfor-
stjóri Aireon: Íslenska flugstjórnar-
svæðið er mjög mikilvægt og tengir 
þrjár heimsálfur, Evrópu, Norður-Am-
eríku og Asíu. Isavia gerir sér grein fyr-
ir mikilvægi síns starfs og hefur alla tíð 
haft skýra sýn um að vera í fremstu röð 
hvað tækniframfarir varðar. Þau munu 

ekki aðeins nota Aireon kerfið til þess 
að auka öryggi, heldur hyggjast þau 
einnig nota varakerfi til þess að bæta 
við enn einu lagi af öryggi við kerfin 

sín sem eru nú þegar í fremstu röð. 
Við munum einnig vinna í nánu sam-
starfi við Isavia við að gera prófanir á 
rauntímakögun yfir Norðurpólnum. 

Isavia mun bráðlega geta fylgst með 
staðsetningu flugvéla í rauntíma um 
allt pólsvæðið, sem er áður óþekkt í 
flugsögunni.“

Nýtt framleiðsluráð Si stofnað
Framleiðslufyrirtæki á íslandi velta 685 milljörðum króna á ári

Samtök iðnaðarins hafa stofnað 
Framleiðsluráð SI sem er sam-
starfsvettvangur framleiðslu- 

og matvælagreina innan samtakanna. 
Framleiðsluráði SI er ætlað að auka 
sýnileika framleiðslu á Íslandi, stuðla 
að bættu starfsumhverfi og efla um-
ræðu um íslenska framleiðslu. Starf-
semi framleiðslufyrirtækja á Íslandi 
er umfangsmikil. Framleiðslufyrir-
tækin velta 685 milljörðum króna 
sem er um 18% af heildarveltu allra 
íslenskra fyrirtækja árið 2016 og hjá 
þeim starfa um 15.500 starfsmenn. 
Framlag iðnaðarframleiðslu til verð-
mætasköpunar er um 10% en fluttar 

voru út iðnaðarvörur fyrir 331 millj-
arð króna á árinu sem vegur þungt í 
heildarvöruútflutningi Íslands eða 
um 53%. Íslensk framleiðslufyrirtæki 
eiga því stóran þátt í fjölbreyttu at-
vinnulífi hér á landi. Dæmi um fram-
leiðslu sem aðildarfyrirtæki SI fást við 
eru matvæli, fóður, umbúðir, húsgögn, 
innréttingar, byggingavörur, tæki og 
vélar, prentverk og vinnsla úr málm-
um og endurvinnsluefnum.

 Í ráðinu sitja níu stjórnendur frá 
ólíkum fyrirtækjum innan fram-
leiðslugreinanna. Gestur Pétursson, 
forstjóri Elkem Ísland og formaður 
Framleiðsluráðs SI, segir ánægjulegt 

að nú sé kominn sameiginlegur vett-
vangur til að vinna að hagsmunamál-
um íslenskra framleiðslufyrirtækja. 
„Innan okkar raða eru um 230 fyr-
irtæki í mjög fjölbreyttri framleiðslu. 
Með því að leggja saman krafta okk-
ar getum við aukið sýnileika fram-
leiðslugreinarinnar og stuðlað að enn 
fjölbreyttara atvinnulífi. Við viljum 
gera framleiðslugreinarnar að eft-
irsóttum starfsvettvangi og laða til 
okkar starfsfólk með rétta þekkingu 
og færni. Fyrirtækin geta lært hvert 
af öðru því framleiðslufyrirtæki 
standa öll frammi fyrir svipuðum 
áskorunum í nýsköpun, framleiðni, 

gæðastjórnun, umhverfismálum, 
birgðastjórnun og framleiðslustýr-
ingu. Það er mikilvægt að við eflum 
samfélagslega ábyrgð fyrirtækjanna 
og að þau vinni saman að því að bæta 
starfsskilyrði framleiðsluiðnaðar á Ís-
landi. Við viljum vinna markvisst að 
því að íslenskar framleiðsluvörur séu 
eftirsóttar vegna gæða, frumleika og 
jákvæðs uppruna.“  

Á myndinni eru talið frá vinstri: 
Bryndís Skúladóttir, forstöðumað-
ur framleiðslu- og matvælasviðs SI, 
Gunnar Sverrisson, forstjóri Odda, 
Andri Daði Aðalsteinsson, markaðs-
stjóri Límtré Vírnet, Gestur Pétursson, 

forstjóri Elkem Ísland og formaður 
Framleiðsluráðs SI, Bergþóra Þor-
kelsdóttir, forstjóri ÍSAM og varafor-
maður Framleiðsluráðs SI, Þórður 
Theodórsson, framleiðslustjóri Marel, 
Margrét Ormslev, fjármálastjóri CRI, 
Steinþór Skúlason, forstjóri Sláturfé-
lags Suðurlands, Stefán Magnússon, 
markaðsstjóri Coca-Cola Europe-
an Partners Ísland, og Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri SI. Á 
myndina vantar Einar Svein Ólafsson, 
framkvæmdastjóra Íslenska kalkþör-
ungafélagsins, sem einnig situr í ráð-
inu.

Heilsueflandi 
Samfélag

Íþrótta- og tómstundaráð 
Reykjanesbæjar hélt nýlega 
fund.Jóhann Friðrik Friðriksson 

lýðheilsufræðingur frá Nexis heilsu-
eflingu kom á fundinn og sagði frá 
verkefninu Heilsueflandi samfélag í 
Reykjanesbæ. Jóhann fór yfir vinnu 
samráðshópsins en hún er með-
al annars fólgin í gagnaöflun fyrir 
þarfagreiningum og kortlagningu 
tækifæra til heilsueflingar í bæjar-
félaginu. Ráðgert er að verkefninu 
verði formlega hleypt af stokkunum 
í Reykjanesbæ í tengslum við ver-
kefnið Lífshlaupið sem er á vegum 
ÍSÍ þann 1. febrúar nk. Jóhann Frið-
rik skorar á bæði á einstaklinga og 
fyrirtæki í Reykjanesbæ að taka þátt 
í Lífshlaupinu. ÍT ráð fagnar þessari 
vinnu og hlakkar til að fylgjast með 
framvindu verkefnisins.

Nýr rekstraraðili 
mötuneytis
isavia hefur gert samning við 

fyrirtækið ISS um rekstur 
mötuneytis fyrir starfsfólk 

á Keflavíkur, en auglýst var eftir 
áhugasömum rekstraraðilum fyrir 
áramótin. Nú hefur verið gengið 
til samninga við ISS um rekstur-
inn og verið er að gera nauðsyn-
legar breytingar á mötuneytinu svo 
nýr aðili geti tekið til starfa. Meðal 
annars er verið að gera eldunar-
aðstöðuna þannig að hægt sé að 
fullelda matinn á staðnum en nýr 
rekstraraðili mun bjóða upp á mat 
úr fyrsta flokks hráefnum, eldaðan 
af kokki á staðnum. Nýtt mötuneyti 
mun opna 1. febrúar næstkomandi. 
ISS mun reka mötuneytið undir 
vörumerkinu MatAskur.

reynslumikill rekstraraðili
ISS hefur mikla reynslu af rekstri 
mötuneyta, fyrirtækið framreiðir 
7000 máltíðir á dag til fyrirtækja 
og stofnana. Meðal viðskiptavina 
eru Samtök atvinnulífsins, Um-
hverfisstofnun, Orkustofnun, Olíu-
dreifing, Landhelgisgæsla Íslands, 
Landsvirkjun, Reykjavíkurborg og 
Hafnarfjarðarkaupstaður. Einnig 
sér ISS um rekstur á Rotissiere sem 
er nýr kjúklingastaður í Krónunni í 
Lindum.

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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Holl, ristuð hafragrjón
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janúar mánuður svo til að verða 
kominn á enda og ennþá er 
verkfall í gangi. Þótt að stóru 

bátarnir séu ekki á veiðum þá hefur 
verið samt mikið líf í Sandgerðishöfn 
því að bátunum hefur fjölgað mikið 
því að margir báta sem hafa verið að 
veiðum fyrir norðan og austan land 
eru komnir til Sandgerðis og hefur 
veiði bátanna þar verið mjög góð.
Daðey GK er kominn með 72 tní 13 
og mest 8,3 tonn.  Óli Gísla GK 65 tn í 
14 róðrum og mest 6,7 tonn.  Þrír bát-
ar silgdu hópsiglingu frá Austfjörðum 
og til Suðurnesjanna.  Von GK og Dóri 
GK sem báðir komu til Sandgeðis og 
Kristján HF sem fór til Hafnarfjarðar.  
Von GK er með 20 tonn í 4 róðrum 
og af því eru 2,7 tonn í Sandgerði. 
Dóri GK er með 40 tonn í 7 róðrum.  
Og þar af eru tæp 7 tonn í Sandgerði.  
Guðrún Petrína GK 21 tonn í 7 .  Birta 
Dís GK 15 tn í 5.  Birgir GK 8,3 tonní 
3 og Ölli Krókur GK 5,5 tonní 3 enn 
báðir síðastnefndu bátarnir eru svo 
til nýir í útgerð frá Sandgerði.  Líf 

GK er svo minnsti línubáturinn í 
Sanderði og hefur landað 4,2 tonn í 
2 róðrum og þar af 2,2 tonn í róðri.    
Andey GK með 30 tn í 12 mest 6,2 
tonn.  Hulda HF 27 tonn í 7 og mest 
5,1 tonn.  Katrín GK 14,7 tonní 6 og 
Rán GK 13 tonn í 5 róðrum.  Andey 
GK, Katrín GK og Rán GK eru allir í 
eigu StakkavíkurDúddi Gísla GK 52 
tn í 11 róðrum í Grindavík og er hann 
eini báturinn sem er á línu í Grinda-
vík.  Ekki eru margir netabátar núna á 
veiðum frá Suðurnesjunum útaf verk-
fallinu.  Sunna Líf KE er þó kominn 
með 11,6 tonn í 8 róðrum og mest 2,8 
tonn. Hraunsvík GK er með 13 tonn 
í 11 og Halldór Afi GK með 4,4 tonn 
í 8 róðrum baðir í Grindavík.  Aft-
ur á móti þá hafa Einhamarsbátarnir 
mokveitt fyrir austan og hafa landað 
samtals um 290 tonnum núna í janú-
ar.  Auður Vésteins SU með 149 tonní 
14 rórðum og mest 18 tonn í einni 
löndun og Gísli Súrssssn GK 140 tonn 
í 14 róðrum og mest 18,8 tonn í einni 
löndun.  Gamli Muggur KE sem er 

búið að breyta mikið núna og byggja 
yfir og heitir núna Litlanes ÞH er með 
53 tonní 7 róðrum.  Það er nú alltaf 
slæmt að missa báta frá Suðurnesj-
unum sem hafa verið gerðir út í tugi 
ára og skapað fólki og eigendum sín-
um stöðuga vinnu.  Og þvi miður þá 
er það nú þannig að einn fengsælasti 
dragnótabáturinn á Suðurnesjunum 
Örn GK, sem reyndar var lengst af 
Örn KE hefur verið seldur í burtu af 
svæðinu.  Örn GK var í eigu Sólbakka 
ehf síðan hann var smíðaður árið 1999.  
Kom hann í staðinn fyrir 30 tonna 
eikarbát sem hét Haförn KE.  Örn Er-
lingsson útgerðarmaður átti Örn GK 
og var reyndar báturinn seldur í maí 
áirð 2016 til Stakkavíkur í Grindavík 
með öllum kvóta.  Áhöfn Örns GK var 
ekki viss lengi vel um hvað Stakkavík 
myndi gera við bátinn eða hvort hann 
yrði gerður út.  Óvissan var mikil um 
hvað verða vildi.  En nú  er búiða að 
eyða þessari óvissu.   Reyndar er rétt 
að hafa í huga að  þótt að Stakkavík-
hafi keypt bátinn þá var Örn GK ekki 

skráður á Stakkavík því 
að báturinn var skráður 
á Sólfisk hf sem er félag í 
eigu Stakkavíkur.  Sama 
heimilsfang á báðum 
þessum fyrirtækjum.

Á Erni GK hefur ver-
ið fastur kjarni í mörg 
ár og hefur Karl Ólafs-
son verið skipstjóri á 
bátnum frá upphafi.  
Hann var reyndar með 
Haförn KE áður enn 
hann tók við Erni GK.  Hvað tekur 
við núna hjá Kalla er alls óvíst.Hvert 
er Örn GK að fara?.  Jú hann er að 
fara til Bolungarvíkur og þar er annar 
dragnótabátur sem var líka keyptur 
á Suðurnesjunm og hét sá bátur Far-
sæll GK.  Heitir í dag Finnbjörn ÍS.  
Kaupandinn af Erni GK er útgerðar-
fyrirtækið Mýrarholt sem gerir út 
bátinn Ásdísi ÍS sem er um 60 tonna 
dragnótabátur.  Ekki veitir því fyrir-
tæki af því að stækka við sig bátinn 
því  að þrátt fyrir að Ásdís ÍS sé einn af 

minnstu dragnótabátunum á landinu 
þá var báturinn aflahæstur allra drag-
nótabáta árið 2016 með tæplega 1900 
tonna afla.  Og það sem kanski merki-
elgast við þann afla var að yfir eitt þús-
und tonn voru leigð á bátinn.  Gamli 
Farsæll GK átti líka rosalegt árið árið 
2016 því að aflinn hjá honum fór í 
rúmlega 1500 tonn á árinu 2016.  og 
eins og með Ásdísi ÍS þá var mest allur 
kvótinn á bátinn leigður.  Semsé verk-
fall og mikið aflaskip selt í burtu.  

Gísli R.

árið 2016 fóru 6.821.358 far-
þegar um Keflavíkurflugvöll, 
tveimur milljónum fleiri far-

þegar en árið 2015. Farþegafjöldinn 
hefur aldrei verið meiri og er um að 
ræða 40% aukningu á milli ára. Mest 
er fjölgunin á meðal skiptifarþega 
og á meðal farþega sem ferðast utan 
sumartímans. Farþegarnir skiptust 
í  2.318.293 komufarþega, 2.304.261 
brottfararfarþega og 2.198.804 
skiptifarþega. Farþegaspá Isavia ger-
ir ráð fyrir áframhaldandi fjölgun 
farþega á þessu ári og verður hún 
með svipuðum hætti, þ.e. mest utan 
álagstíma. Spáin gerir ráð fyrir 8,75 
milljónum farþega árið 2017.

árstíðarsveiflan minnkar
Isavia hefur lagt sérstaka áherslu á að 
markaðssetja flugvöllinn og Ísland 
sem heilsársáfangastað, meðal annars 
með því að bjóða afslátt af þjónustu-
gjöldum utan sumartíma þegar flug-
félög opna nýja heilsársleið. Þetta er 
í takt við áherslur ferðaþjónustunnar 
á Íslandi og hefur skilað þeim ár-
angri að nú er ferðaþjónustan orðin 
að heilsársatvinnugrein. Með þessu 

nýtast allir innviðir mun betur, bæði 
flugvöllurinn og aðrir mikilvægir inn-
viðir ferðaþjónustunnar. Auk þess að 
minnka árstíðarsveifluna hefur tekist 
að dreifa umferðinni betur yfir sólar-
hringinn en það hefur orðið til þess að 
nýta mun betur innviði á Keflavíkur-
flugvelli, en þar voru nánast engir far-
þegar utan álagstíma fyrir nokkrum 
árum.

Stöðugar framkvæmdir við 
keflavíkurflugvöll
Þrátt fyrir betri nýtingu flugstöðvar-
innar hafa miklar framkvæmdir staðið 
yfir á Keflavíkurflugvelli undanfarin ár 
og eru enn meiri framkvæmdir fyrir-
hugaðar. Nú styttist í að Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar verði stærsta mannvirki á 
Íslandi sem opið er almenningi, en það 
gerist þegar 7.000 fermetra viðbygging 
við suðurbyggingu flugstöðvarinn-
ar verður tekin í notkun. Að þeirri 
framkvæmd meðtalinni hefur samtals 
verið fjárfest fyrir 15 milljarða í af-
kastaaukandi framkvæmdum á flug-
vellinum síðan 2015. Meðal verkefna 
má nefna 10.000 fermetra stækkun 
flugstöðvarinnar, nýtt og afkastameira 

farangursflokkunarkerfi, ný flugvéla-
stæði og endurnýjun flugbrauta auk 
annarra verkefna.

gríðarleg fjölgun starfa
Samkvæmt skýrslu sem Isavia gaf út 
í október síðastliðnum hefur þessi 
mikla fjölgun farþega um Keflavíkur-
flugvöll mjög jákvæð áhrif á þjóðar-
búið. Farþegar sem koma og fara eru 
grunnurinn að vexti ferðaþjónustunn-
ar, sem orðin er stærsta útflutnings-
grein þjóðarinnar. En skiptifarþegar, 
sem koma ekki inn í landið, skipta 
líka miklu máli. Notkun íslensku flug-
félaganna á Keflavíkurflugvelli sem 
tengipunkti á milli fjölda áfangastaða í 
Evrópu og Norður-Ameríku er grund-
völlur þessa mikla vaxtar. Skiptifar-
þegar skila einnig nánast jafnmörg-
um beinum störfum á flugvellinum 
og komu- og brottfararfarþegar eða 
um 0,8 á hverja 1000 farþega. Því má 
gera ráð fyrir að beinum störfum á 
Keflavíkurflugvelli hafi fjölgað um 
1.600 á nýliðnu ári og þeim muni 
fjölga um álíka marga á þessu ári.

Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia: 
„Þessi stöðuga mikla fjölgun farþega 

og flugtenginga um Keflavíkurflug-
völl er gríðarlega jákvæð fyrir Ísland, 
ekki bara fyrir ferðaþjónustuna held-
ur má ekki gleyma því hvað öflugar 
tengingar hafa mikil og góð áhrif á 
viðskiptalífið í heild og einnig fræða-
samfélagið. Auðvitað getur skapast 
álag á starfsemina og innviði landsins 
þegar fjölgunin er svona hröð, mun 
hraðari en í þeim löndum sem við 

berum okkur saman við. Starfsfólk 
Isavia og rekstraraðila á flugvellinum 
hefur staðið sig gríðarlega vel í þess-
um mikla vexti og vakið mikla athygli 
hjá stjórnendum flugvallanna í kring-
um okkur fyrir framkvæmdahraða og 
aðlögunarhæfni á sama tíma og þjón-
ustustigi í hæsta gæðaflokki miðað við 
aðra flugvelli í Evrópu er viðhaldið.“

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 

bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

6,8 Milljónir farþega fóru um 
keflavíkurflugvöll árið 2016

Aflafréttir

Mikið líf í Sandgerðishöfn
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Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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krakkarnir á leikskólanum 
Heiðarseli fylgdust af áhuga 
með fræðslu um Þorrann og 

þorramatinn á Bóndadaginn. Þá gerðu 
börnin og starfsfólk sér glaðan dag og 

slógu upp Þorrablóti. Allirt fengu að 
smakka á þorrabakkanum og virtust 
krakkarnir bara nokkuð ánægð með 
þennan sérkennilega mat.

fleiri lóðum ekki verið 
úthlutað síðan fyrir hrun
Íbúar á kynningafundi um fjármál 

og framkvæmdir í Reykjanesbæ, 
sem haldinn var í Hljómahöll í 

gærkvöld lýstu yfir ánægju sinni með 
þann árangur sem náðst hefur í fjár-
málastjórn bæjarins. Framlegð sam-
stæðu hefur aukist jafnt og þétt á síð-
astliðnum árum, sem m.a. má þakka 
aðhaldsaðgerðum. Þá hefur íbúafjöldi 
aukist og fjöldi úthlutaðra lóða hefur 
ekki verið meiri í áraraðir.

Kjartan Már Kjartansson bæjar-
stjóri hélt kynningarfund í Hljómahöll 
í gær þar sem farið var yfir fjármál 
Reykjanesbæjar, m.a. út frá nýsam-
þykktri fjárhagsáætlun Reykjanesbæj-
ar 2017 – 2020, helstu framkvæmd-
ir sem gerðar voru á nýliðnu ári og 
áætlaðar framkvæmdir þessa árs. Í 
máli Kjartans kom fram að framlegð 
samstæðu hafi aukist úr 2.591.231 
árið 2014 í 3.429.629 árið 2015 og út-

komuspá geri ráð fyrir að framlegð-
in árið 2016 verði 3.740.932 krónur. 
Framlegð í rekstri eða EBITDA er 
mismunurinn á heildarrekstrartekjum 
og heilarrekstrargjöldum. Séu tekjur 
hærri en gjöld er framlegðin jákvæð.

Undanfarin ár hafa einkennst af 
hagræðingu í rekstri Reykjanesbæjar 
með gerð Sóknarinnar árið 2014. Þar 
er m.a. kveðið á um aðhaldaðgerðir til 
að auka framlegð, stöðvun á streymi 
fjármagns úr A-hluta (bæjarsjóður) 
yfir í B-hluta (tengdar stofnanir), 
sölu fasteigna og endurskipulagn-
ingu skulda og frestun fjárfestinga. 
Þann 22. desember sl. var undirritað 
samkomulag við innanríkisráðherra 
þar sem markmiðið er að stuðla 
að því að sjálfbærni náist í rekstri 
Reykjanesbæjar á árinu 2017 í sam-
ræmi við 1. mgr. 64. gr. sveitarstjórn-
arlaga. Þá gerir samkomulagið ráð 

fyrir áframhaldandi markvissri vinnu 
við fjárhagslega endurskipulagningu 
og hagræðingu í rekstri bæjarins svo 
að fjárhagslegum viðmiðum sveit-
arstjórnarlaga verði náð. Þær eru að 
heildarskuldir og skuldbindingar A- 
og B-hluta séu ekki hærri en nemur 
150% af reglulegum tekjum.  Kjartan 
fór yfir þann árangur sem hefur náðst 
og sagði allt útlit fyrir að það tækist 
að koma skuldum neðan viðmiðs árið 
2022, líkt og samkomulagið kveður 
á um, ef samningar nást við stærstu 
kröfuhafa. Hér má nálgast samkomu-
lag Reykjanesbæjar og innanríkisráð-
herra.

Af helstu framkvæmdum ársins 
2016 má nefna endurbætur á Gömlu 
búð og Fichershúsi, uppbyggingu 
tjaldsvæðis, umhverfisverkefni í 
Ásahverfi, hringtorg við Stekk, ýmis 
verkefni tengd skólum og leikskól-

um, Led ljósa 
væðingu í 
b y g g i n g u m 
og götuljós-
um og fegrun 
miðbæjar svo 
nokkuð sé 
nefnt. Áfram verður unnið að upp-
byggingu Gömlu búðar og Fischers-
hús og fjölgun Led ljósa árið 2017. 
Frekari uppbygging verður á fram-
tíðarútivistarsvæðinu ofan byggðar í 
Ytri-Njarðvík, sk. Njarðvíkurskógum, 
unnið við lokafrágang á þegar byggð-
um hverfum þar sem Dalshverfi II 
verður í forgangi í tengslum við nýj-
an grunn- og leikskóla. Áfram verður 
einnig unnið að aðgengismálum og 
eflingu miðbæjar, ásamt búsetuúrræði 
fyrir fatlaða og félagslegt húsnæði, svo 
nokkrar fyrirhugaðar framkvæmdir 
ársins 2017 séu nefndar.

Þess má geta að 49 lóðum var út-
hlutað árið 2016. Flestar þeirra voru 
undir atvinnuhúsnæði við Flugvelli 
eða 19, en 17 einbýlishúsalóðum 
var úthlutað, 8 raðhúsalóðum og 5 
parhúsalóðum. Viðlíkum fjölda lóða 
hefur ekki verið úthlutað síðan fyrir 
hrun, svo nokkur uppgangur er í bæn-
um. Það sýnir ekki síður mikil fjölgun 
íbúa á árinu, en íbúafjöldi jókst um 
rúmlega 1100 á árinu 2016. Ýmsar 
tölulega upplýsingar má nálgast á 
Gagnatorgi Reykjanesbæjar. Hér er 
tengill í Gangatorgið á vef Reykjanes-
bæjar.

gaman 
að smakka 
þorramatinn

Víðir semur við tvo leikmenn
leikmenn meistaraflokks Víð-

is eru byrjaðir að undirbúa 
komandi keppnistímabil. 

Eins og kunnugt er vann Víðir sér 
sæti í 2. deild íslandsmótsins á síð-
asta ári. Bryngeir Torfason var í 
haust ráðinn þjálfari liðsins og unnið 
hefur verið að samningum við leik-
menn. Nú í vikunni var samið við þá 
Magnús Þórir Matthíasson og Unn-
ar Má Unnarsson, báðir hafa sterk 
tengsl við Garðinn. Magnús Þórir er 
Garðmaður og lék með yngri flokk-
um Víðis, en hefur undanfarin ár 
leikið með Keflavík.  Unnar Már hef-
ur sterk fjölskyldutengsl í Garðinn 
og hefur einnig leikið síðustu árin 

með Keflavík. Það er 
mikill og góður liðs-
styrkur fyrir Víðir að 
fá þessa góðu leik-
menn til liðs við sig. 
Þá hefur verið gengið 
frá samningum við 
Serbneska leikmenn 
sem hafa leikið með 
Víði síðustu tvö ár 
og koma þeir til æf-
inga á næstu dög-
um. Spennandi tími 
framundan hjá Víði.
( Molar Magnúsar 
bæjarstjóra Garði)

járngerður 
í grindavík
járngerður í Grindavík er blað 

sem bærinn gefur út og dreifir 
til íbúa í Grindavík. Járngerður flyt-
ur fréttir af bæjarmálefnum. Nýlega 
kom út 3.tölublað ársins 2016. Fjöl-
breytt efni er í blaðinu og er blaðið 
prentað á fínan pappír með fjölda 
mynda.

Blað allra 
garðmanna
eitt af föstu punktunum í tilver-

unni er útgáfa Skiphóls blaðs 
allra Garðmanna fyrir jólin ár hvert. 
Að vanda er í blaðinu fjölbreytt efni 
um menn og málefni.



9   26. janúar 2017

Hvað segja þingmenn ?
Ný ríkisstjórn hefur nú tekið við 
stjórn landsins. Reykjanes leitaði 
til þingmanna, sem búsettir eru á 
Suðurnesjum og bað þá að svara 
eftirfarandi.

n Hvernig líst þér á stefnuyfirlýs-
ingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks,-
Bjartrar framtíðar og Viðreisnar?
n Hver verða helstu baráttumálin 
fyrir Suðurnesin á kjörtímabilinu?

Silja dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks

Húsnæðismálin 
eru ekki nefnd
Hvernig líst þér á stefnuyfir-

lýsingu ríkisstjórnar Sjálf-
stæðisflokks,Bjartrar fram-

tíðar og Viðreisnar?
Mér þykir stefnuyfirlýsingin ekki 

mjög greinargóð. Mætti vera ítar-
legri. Þar eru margir ágætir punkt-
ar, svo langt sem það nær, en ég hef 
áhyggjur af því að húsnæðismálin eru 
ekki nefnd og ekki nægileg áhersla 
á að bæta kjör aldraðra. Ég hef líka 
verulegar áhyggjur af því að 10 af 
11 ráðherrum eru búsettir á höfuð-
borgarsvæðinu og þarf að leiðandi er 
sú hætta fyrir hendi að landbyggðin 
verði útundan. Þar hef ég sérstakar 
áhyggjur af heilbrigðisstofnunum 
á landsbyggðinni, fjarskiptum og 
samgöngum. Við Suðurnesjamenn 

eigum engan ráðherra og það er nei-
kvætt að mínu mati. Fimmta stærsta 
sveitarfélag landsins ætti að eiga ráð-
herra, í það minnsta ætti kjördæmið 
okkar, Suðurkjördæmi, að eiga einn 
fulltrúa í ríkisstjórn.

En ég ætla að leyfa nýju fólki 
að njóta vafans. Í ríkisstjórn er 
ágætt fólk og ég vona að þau hafi 
góða dómgreind og þekkingu til 
að bera, kjark til að fara í erfið 
mál og úthald til að klára þau. 
Stefnuyfirlýsing er eitt - það eru 
orð á blaði - það verður áhuga-
vert að sjá nýja ríkisstjórn láta 
verkin tala.

Hver verða helstu 
baráttumálin fyrir 
Suðurnesin á kjör-

tímabilinu?
Tvímælalaust bættar samgöngur 

og þá á ég við umbætur á Grinda-
víkurvegi, tvöföldun Reykjanes-
brautar og viðhald á Reykjanes-

braut. Við þurfum einnig 
að vera samhent í bar-

áttunni fyrir fjölgun 
hjúkrunarrýma á 
Suðurnesjum sem 
og að styrkja stöðu 
Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurnesja enn 
frekar. Þá stofnun er 
hægt að nýta mun 

betur en nú er 
gert.

Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokks

efling heilsugæslunnar og 
hjúkrunarheimili aldraðra
Hvernig líst þér á stefnuyfirlýs-

ingu ríkisstjórnar Sjálfstæð-
isflokks,Bjartrar framtíðar og 

Viðreisnar?
Ég er sáttur við stjórnarsáttmálann og 

finnst hann vera öflugt plagg. Ég hlakka 
til að vinna að þeim góðu málum sem þar 
koma fram. Ég held að flestir geti tekið 
undir mest allt sem þar stendur og vænti 
því góðs samstarfs við minnihlutann á Al-
þingi við að koma þessum góðu málum 

áfram. 
Hver verða helstu baráttumálin fyrir 

Suðurnesin á kjörtímabilinu?
Ég áður sagt að það er að fylgja þeim 

fjölmörgu tækifærum eftir sem eru 
hér til atvinnuuppbyggingar til að það 
megi bæta kaup og kjör íbúa svæðisins. 
Það er mikilvægt að tryggja hagsmuni 
Suðurnesja í samræmi við þróun flug-
vallarsvæðisins. Staðsetningin býður upp 
á að fjölbreytt atvinnulíf vaxi hér og dafni 

s.s. hátækniiðnaður, fiskeldi, sjávarútveg-
ur, ferðaþjónusta og svo mætti lengi telja. 
Til þess að örva þann vöxt þurfa innviðir 
að vera í lagi sérstaklega þegar kemur að 
samgöngum og fjarskiptum. Ég hef talað 
fyrir því að það fjármagn sem Kadeco 
hefur skilað í ríkissjóð eigi að nýtast við 
þá innviðauppbyggingu og meira til. Það 
þarf að klára að tvöfalda Reykjanesbraut-
ina í báða enda, aðskilja akstursstefnur á 
Grindavíkurveginum viðhalda vegunum 

á svæðinu og útbúa þá fyrir aukna um-
ferð atvinnulífs, íbúa og ferðamanna og 
tryggja öryggi á þeim með góðum fjar-
skiptum og vetrarþjónustu. Fiskihafnirnar 
í Sandgerði og Grindavík þurfa viðhald og 
stórskipahöfnina í Helguvík þarf að klára. 
Svo er mikilvægt að annar sæstrengur til 
gagnaflutninga komi hér að landi til að 
auka umsvif gagnaveranna enn frekar. Þá 
er mikilvægt að efling heilsugæslunnar 
og hjúkrunarmál aldraðra haldi áfram, 

að löggæslan sé elfd í samræmi við auk-
in umsvif á Kelfavíkurflugvelli og svo er 
gríðarlega mikilvægt að menntamálin 
haldi áfram að eflast með okkar öflugu 
menntastofnunum hér á Suðurnesjum. 
Þær hafa margar hverjar farið nýjar leiðir 
í menntamálum sem er mikilvægt og við 
það þurfum við að styðja.

Ásmundur Friðriksson þingmaður 
Sjálfstæðisflokks

Nú höldum við 
áfram að bæta 
kjör þessara hópa
Hvernig líst þér á stefnuyfirlýs-

ingu ríkisstjórnar Sjálfstæð-
isflokks,Bjartrar framtíðar og 

Viðreisnar?
 Ríkisstjórnin er frjálslynd 

stjórn sem mun leggja krafta 
sína eins og fram kemur í 
stjórnarsáttmála hennar í 
að efla innviði samfélagsins. 
Sérstök áhersla verður lög 
á heilbrigðiskerfið á lands-
byggðinni og uppbyggingu 
nýs Landsspítala og áfram-
haldandi skoðun á frekari 
greiðsluþátttöku í heilbrigð-
iskerfinu. Þá verður  farið í uppbyggingu 
á vegakerfinu og ferðamannastöðum, 
menntakerfið eflt svo nokkuð sé nefnt. 
Það er þó ljóst eins og fram hefur komið 
frá fjármálaráðherra Benedikt Jóhannes-
syni að ekki munu allir fá allar sínar óskir 
uppfylltar á fyrsta ári ríkisstjórnarinnar 
frekar en vænta mátti en stór skref verða 
tekin í mörgum málaflokkum á kjör-
tímabilinu.

Ríkisstjórnin ætlar sér ekki að hækka 
skatta heldur standa vörð um bætta af-
komu heimila og fyrirtækja með festu og 
stöðugleika þar sem kaupmáttur og hag-
vöxtur muni aukast á næstu árum vegna 
hagstæðra skilyrða og jákvæðs viðskipta-
jöfnuðar við útlönd.

Í málefnasamningi ríkisstjórnarinnar 
er sérstaklega tekið fram að þegar verði 
skerðingamörk á atvinnutekjum eldra 
fólks og öryrkja hækkuð frá því sem nú 
er og er það í takt við það sem rætt var í 
þinginu þegar kerfisbreytingin fór í gegn 
á síðasta þingi sem var gott skref, en nú 
höldum við áfram að bæta kjör þessara 
hópa og hvetja þá til frekari atvinnuþátt-
töku.

Ég er því almennt bjartsýnn á gott 
gengi ríkisstjórnarinnar

 Hver verða helstu baráttumálin fyrir 
Suðurnesin á kjörtímabilinu?

 Það er mikilvægt að ljúka 
samningum og aðkomu rík-
isins að uppbyggingunni í 
Helguvík, fara í gerð hring-
torga á milli Rósaselstogs 
og Stekks, við Aðalgötu og 
Þjóðbraut. Grindavíkurveg-
ur þarfnast endurskoðun-
ar við til að bæta öryggi á 
veginum og mæta miklum 
umferðaþunga og Garðvegur 

þarfnast viðhalds.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er 

hjarta samfélagsins sem ég munum 
áfram standa vörð um og bætta þjónustu 
við íbúa á Suðurnesjum. Uppbygging 
hjúkrunarheimilis og fjölgun rýma er 
afar mikilvægt mál sem við þingmenn 
verðum að berjast saman um sem einn 
maður. Stuðningur við mikilvæga starf-
semi Keilis og Miðstöðvar símenntunar 
á Suðurnesjum er verkefni sem þarf að 
ljúka og koma í fastar skorður með hags-
muni íbúa og menntunar á Suðurnesjum 
í huga.

Síðan eru mál tengd Keflavíkur-
flugvelli og norðurslóðaverkefnum, 
Landhelgisgæslunni og uppbyggingu á 
varnarsvæðinu. Þróun Ásbrúar er líka 
mikilvægt verkefni sem þarf mikla sér-
þekkingu við sem við megum ekki glata 
eða missa sjónar af og áframhaldandi 
uppbyggingu Keflavíkurflugvallar og 
starfseminnar þar og í því sambandi 
er mikilvægt að hluti þeirra tekna sem 
myndast vegna sölu eigna á ásbrú renni 
til uppbyggingar og skipulags á svæðinu í 
náinni framtíð.

Oddný G.Harðardóttir þingmaður Samfylkingar

geri það sem hægri 
stjórnir gera lækka 
skatta á hátekjufólk 
á kostnað almennings
Hvernig líst þér á stefnuyfirlýs-

ingu ríkisstjórnar Sjálfstæð-
isflokks, Bjartrar framtíðar 

og Viðreisnar?
Stefnuyfirlýsingin er orðuð með 

afar almennum hætti. Þar eru nefnd 
ýmis ágæt mál sem eftir er að sjá 
hvernig verða efnd. Það vekur hins 
vegar athygli að húsnæðismál eru ekki 
nefnd á nafn. Ófremdarástand ríkir á 
húsnæðismarkaði, einkum á höfuð-
borgarsvæðinu og ungt fólk á í erfið-
leikum með að eignast heimili, hvort 
sem er eigið eða á leiðumarkaði. Mér 
finnst augljóst að stjórnvöld verða að 
koma að lausn þessara mála sem eru 
svo nátengd þróun ferðaþjónustunn-
ar. Ferðaþjónustan spennir upp verð 
á stórum landsvæðum og veldur því 
að samkeppni unga fólksins við fjár-
festa og fyrirtæki á húsnæðismarkaði 
er hörð og fellur þeim ekki í vil. Ör-
yrkjar eru ekki heldur nefndir en þeir 
hafa einir setið eftir þegar að kemur að 
kjarabótum og kerfisbreytingum al-
mannatrygginga. Það er óásættanlegt.

Mér finnst nokkuð ljóst að Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur náð góðum 
samningum enda kannski ekki við 
öðru að búast þegar að samstarfið 

er við klofningsframboð flokksins. 
Algjör eftirgjöf hinna svokölluðu 
miðjuflokka í sjávarútvegsmálum, 
Evrópumálum og landbúnaðarmál-
um er himinhrópandi og áform um 
stjórnarskrárbreytingar eru einnig 
að smekk Sjálfstæðisflokksins. Þetta 
er hægristjórn og ég geri ráð fyrir að 
hún geri það sem hægristjórnir gera, 
lækka skatta á hátekjufólk á kostnað 
almennings og hækka gjöld í mennta- 
og velferðarkerfinu og þar með álögur 
á almennt launafólk. Hagstjórn hægri-
flokka hefur hingað til ekki verið 
þjóðinni til góðs og ég sé ekki að á því 
verði breyting á kjörtímabilinu.

 Hver verða helstu baráttumálin 
fyrir Suðurnesin á kjörtímabilinu?

Heilbrigðismálin eru mjög að-
kallandi en það eru menntamálin 
einnig. Kerfisbreytingar sem leiða 
til betri kjara öryrkja og fatlaðra 
skipta okkur miklu eins og í öðrum 
landshlutum. Mikið álag er á helstu 
akstursleiðum á Suðurnesjum, ekki 
síst á Reykjanesbraut frá Fitjum að 
Leifsstöð og á Grindarvíkurvegi vegna 
aðsóknar í Bláa lónið. Þessir tveir veg-
ir, sem verður að laga, eiga að vera 
í forgangi okkar þingmanna þegar 

litið er til Suðurnesja.
Uppbygging hjúkrunarheimila er 

annað forgangsmál en hér er lengsti 
biðtími á landinu eftir hjúkrunarrým-
um og fæst pláss á 80 ára íbúa og eldri. 
Þó sú staða sé löngu kunn er ekki að 
finna uppbyggingaráform hér í fimm 
ára áætlun fráfarandi ríkisstjórnar.

Sjávarútvegsmál og hvernig arð-
urinn af auðlindinni skiptist á milli 
þeirra sem fénýta hana og fólksins í 
landinu kemur okkur sannarlega við. 
Þar hallar á ríkið og sveitarfélögin 
og það er mikið réttlætismál að á því 
ójafnvægi verði tekið.

Síðast en ekki síst eigum við að 
gera þá kröfu, sem ég reyndar lagði 
til á síðasta kjörtímabili en fékk ekki 
stuðning við, að gerð verði könnun 
á kostum þess að flytja innanlands-
flug til Keflavíkurflugvallar og að 
mat verði lagt á rekstrargrundvöll og 
möguleg sóknarfæri Keflavíkurflug-
vallar með tilliti til þróunarmöguleika 
flugvallarins og áhrifa á íbúa, ferða-
þjónustu og atvinnulíf á Suðurnesjum

Blað allra 
garðmanna
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áfram á hendi grindavíkurbæjar
undanfarin ár hefur Umhverf-

is- og ferðamálanefnd ítrekað 
rætt um rekstur tjaldsvæðis 

Grindavíkurbæjar. Umræðurnar hafa 
ávallt snúist um að endurskoða þyrfti 
rekstrarfyrirkomulag tjaldsvæðisins 
með það fyrir augum að auka tekjur 
þess. Hugmyndir nefndarinnar hafa 
hingað til ekki komist til framkvæmda 
og telur nefndin það miður.

Á fundi nefndarinnar þann 21. 
september var eftirfarandi bókað eft-
ir að lagt var fram minnisblað um 
rekstur og valkosti um framtíðar-
rekstur tjaldsvæðisins. "Nefndin legg-
ur til að rekstur tjaldsvæðisins verði 
áfram á hendi Grindavíkur- b æ j a r . 
Einnig legg-

ur nefndin til að gjaldskrá og rekstur 
tjaldsvæðisins verði endurskoðuð".

Í ljósi ofangreinds vill nefndin nú 
ítreka þá skoðun sína að endurskipu-
leggja þurfi rekstur tjaldsvæðisins og 
leggja fram eftirfarandi tillögur þar að 
lútandi.
n Ráðinn verði sérstakur umsjónar-
maður tjaldsvæðis, tímabundið í sex 
mánuði yfir mesta ferðamannatímann, 
sem aftur ræður til sín sumarstarfs-
menn.
n Sett verði upp aðgangsstýring inná 
svæðið, þannig að gestir verði að hafa 
samband við starfsmann og ganga frá 
greiðslu áður en farið er inná svæðið.
n Tjaldsvæðinu verði skipt upp í reiti 
og þeir merktir. Þannig fái hver gestur 

aðeins fyrirfram ákveðið svæði, sem 
hann greiðir fyrir. Þetta fyrirkomulag 
opnar einnig fyrir þann möguleika að 
hægt sé að bóka gistingu fyrirfram sem 
margir erlendir gestir hafa óskað eftir.
n Gjaldskráin verði endurskoðuð 
þannig að opnunartímanum verði 
skipt upp í jaðartíma og háannatíma. 

Júní, júlí og ágúst verði þannig skil-
greindir háannatímar en maí, septem-
ber (og aðrir mánuðir) jaðartímar.

Engin afsláttar- eða vildarkort gildi 
á háannatíma.

Rekstur tjaldsvæðisins verði með 
þessu gerður líkari því sem tíðkast með 
tjaldsvæði í Evrópu og þannig í raun 
líkari rekstri gistiheimilis.

ert þú með góða viðskipta-
hugmynd í ferðaþjónustu?
Með fjölgun ferðamanna 

þarf að huga að því 
hvernig við fáum 

gestina okkar til að njóta fjölbreyttr-
ar ferðaþjónustu um land allt. Margir 

þættir eru mikilvægir í þessu samhengi 
og má nefna auknar flugsamgöngur, 
fjölgun gistirýma, markaðssetningu og 
þróun ferðamannastaða og uppbyggingu 

þjónustu við ferðamenn. Eitt 
af því sem við hjá Isavia 

leggjum áherslu á er 
að vinna náið með 

ferðaþjónustuaðil-
um og yfirvöldum 
um allt land við 
markaðssetningu 

Íslands sem áfangastaðar með áherslu 
á sérkenni landshlutanna. Þannig vilj-
um við byggja undir aukna möguleika í 
flugsamgöngum um allt land sem getur 
skapað ný tækifæri í ferðaþjónustu.

lærðu undir leiðsögn sér-
fræðinga
Isavia er einn bakhjarla Startup Tourism 
ásamt Vodafone, Íslandsbanka og Bláa 
lóninu, en markmið verkefnisins er að 
frumkvöðlar í ferðaþjónustu um allt 
land geti komið hugmyndum sínum í 
framkvæmd undir leiðsögn sérfræðinga. 
Verkefninu er stýrt af Icelandic Startups 
og er í samvinnu við Íslenska ferðaklas-
ann. Í byrjun árs 2016 fóru 10 fyrstu 

frumkvöðlateymin í gegnum viðskipta-
hraðal, sem innifelur m.a. fræðslu og 
þjálfun í stofnun fyrirtækja og rekstri í 
ferðaþjónustu. Að námskeiðunum komu 
sérfræðingar og lykilaðilar í ferðaþjón-
ustunni sem hjálpuðu sprotafyrirtækj-
unum að fóta sig og átta sig á tækifærum 
og rekstrargrundvelli hugmynda sinna. 
Við lok þessa ferlis kynntu frumkvöðl-
arnir fullmótaðar viðskiptaáætlanir fyrir 
mögulegum fjárfestum. Það er gaman 
að segja frá því að af þessum 10 verk-
efnum eru nú þegar 8 verkefni orðin að 
veruleika.

Skapaðu þín eigin tækifæri
Næsti viðskiptahraðall fer af stað nú í 

febrúar og þessa dagana er kallað eftir 
hugmyndum frá frumkvöðlum í ferða-
þjónustu. Tíu verkefni verða valin til þess 
að móta sínar hugmyndir undir leiðsögn 
sérfræðinga og ástæða er til að hvetja 
áhugasama til að senda inn sínar við-
skiptahugmyndir. Samkvæmt spám mun 
aukinn fjöldi ferðamanna heimsækja 
Ísland á næstu árum og ljóst er að í því 
liggja mikil tækifæri. Umsóknarfrestur er 
til 16. janúar og við hvetjum alla sem hafa 
áhuga til að taka þátt. Allar upplýsingar 
og umsóknarform er á vefnum www.
startuptourism.is. Tækifærið er núna!

 
Gunnar Kr. Sigurðsson

Markaðsstjóri Isavia

Nærumst í núvitund
Þriðjudaginn 31. janúar kem-

ur Ragga nagli í Bókasafn 
Reykjanesbæjar og heldur 

fyrirlestur um hvernig við getum 
nærst í núvitund.

kynning frá röggu nagla:
Kannastu við skápaskröltið á 
kvöldin? Þessi örvæntingarfulla leit 
eftir fréttir að sætindum til að fylla 
tómarúm í sálinni?

Rifjaðu þá upp máltíðir dagsins. 
Getur þú lýst áferðinni? Bragðinu? 
Lyktinni? Það eru góðar líkur á því að 
þú hafir verið að gera eitthvað annað 
á meðan; svara tölvupóstinum, skutla 
í skólann, á fundi eða í bílnum.

Þegar við borðum annars hugar 

verðum við líkamlega södd 
en ekki andlega. Þegar við 
nærumst í núvitund full-
nægjum við hinsvegar hvoru 
tveggja. Líkama og huga.

Þú þarft ekki að fylgja 
nýjasta kúrnum eða vera 
þræll matarplans heldur 
verður líkaminn skammtíma-
stjórnandinn. Það er frelsandi 
og veitir meirihugarorku til 
að njóta lífsins.

Í þessum fyrirlestri leið-
ir Ragga nagli, heilsusál-
fræðingur, okkur í sannleik-
ann um þessa töfralausn sem 
er að nærast og njóta í núvit-
und.

Hjólreiðastígur 
yfir Vogastapa
eitt af þeim verkefnum sem 

ráðist verður í á árinu 2017 
er framkvæmt við lagningu 

hjólreiðastígs yfir Vogastapa. Með 
því móti verður komin á góð tenging 
hjólandi og gangandi vegfarenda 
milli Voga og Reykjanesbæjar, og hið 
góða stígakerfi sem þar er til staðar. 
Lagning stígsins er að auki liður í 
þeirri viðleitni að bjóða hjólreiða-
mönnum sem ferðast milli höfuð-
borgarsvæðisins og flugstöðvarinnar 
upp á þann valkost að hjóla ekki eftir 
Reykjanesbrautinni. Góðar tengingar 

eru allt frá Flugstöð Leifs Eiríksson-
ar í gegnum Reykjanesbæ að lög-
sögumörkum Voga, á Vogastapa. Með 
lagningu stígs þaðan að Vogum geta 
hjólreiðamenn haldið áfram för sinni 
um Vatnsleysustrandarveg, sem leið 
liggur inn að Hvassahrauni. Í fyllingu 
tímans verður svo vonandi kom-
ið á tengingu frá Hvassahrauni að 
Straumi, en góðar stígatengingar inn 
á höfuðborgarsvæðið eru frá álver-
inu í Straumsvík.(Ásgeir bæjarstjóri 
skrifar í Vogahraðferð)



11   26. janúar 2017

ert þú með góða viðskipta-
hugmynd í ferðaþjónustu?

Þakið þitt í höndum fagmanna
lekur.is – Þakpappaþjónustan

lekur.is – Þakpappaþjónusta 
er fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
aðgerðum gegn lekavandamál-

um, jafnt fyrir almenning sem fyrir-
tæki og stofnanir. Í fyrirtækinu liggur 
mikil reynsla og þekking á þessu sviði 
og meðal nýlegra verkefna eru til 
dæmis vinna við Hallgrímskirkju og 
bústaðaþyrpingu í Geysisholti.

Lekur.is sérhæfir sig í vatns-
þéttingu á þökum þar sem notast er 
við tjörupappa en einnig er veitt fag-
mannleg ráðgjöf um hvernig höndla 
skal lekavandamál á þökum, svölum 
og víðar. Lekur.is sér um alla vinnu 
tengda tjörupappa, þ.e. flöt þök, 
hallandi þök, gömul/ný, gáma, kofa, 
bústaði, steypuskil og margt fleira. 
Enn fremur er vert að hafa í huga að 
fyrirtækið tekur að sér verkefni hvar 
sem er á landinu.

Lekur.is – Þakpappaþjónustan er 
nú farin að skipuleggja verkefni sum-
arsins 2017. Núna er því rétti tíminn 
til að hafa samband ef þú þarft að 
huga að húsþakinu, svölunum, bíl-
skúrnum eða sumarbústaðnum. Þá 
getur þú treyst því að endurbæturnar 
verða í öruggum höndum fagmanna.

Nánari upplýsingar eru veittar í 
síma 862 8783, einnig má senda fyrir-
spurnir á netfangið lekur@lekur.is og 
upplýsingar eru líka á vefsíðunni lek-
ur.is. Á vefsíðunni er einnig hægt að 
panta verk eða leggja inn fyrirspurnir. 

 
Tæki til vetrarþjónustu 

kyNNiNg
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fundur um ný lög al-
mannatrygginga var vel 
sóttur af eldri borgurum 

á Suðurnesjum. Fundurinn var 
haldinn á Nesvöllum 20.janúar 
s.l. Sólveig Hjaltadóttir fram-
kvæmdastjór samskiptasviðs 
Tryggingastofnunar fór yfir þær 
breytingar sem nýju lögin hafa í 
för með sér. Fram kom í hennar 
máli að flestir fá hækkun frá því 
sem var. Hafi menn tekjur yfir 
533 þús á mánuði,hvort sem það 
eru atvinnutekjur,fjármagnstekj-
ur eða úr lífeyrissjóði falla all-
ar bætur frá TR niður. Tók hún 
nokkur dæmi sem sýna að það er 
rangt að það borgi sig ekki að vinna 

og fá tekjur.
Fyrirlestur Sólveigar var mjög 

fróðlegur. Sólveig og Sigurður Grét-

arsson svöruðu fjölmörgum fyrir-
spurnum fundarmanna.

Mótmæla skipan í samráðshóp
Samtök iðnaðarins mótmæla 

skipan landbúnaðarráðherra í 
samráðshóp um endurskoðun 

búvörusamninga samkvæmt bráða-
birgðaákvæði við búvörulög sem 
samþykkt voru á Alþingi í september. 
Samtökin telja að ákvæði og markmiði 
bráðabirgðaákvæðis laga hafi ekki ver-
ið fullnægt og hefur ráðherra verð sent 
bréf þess efnis.

 Upphaflega stóð til að 7 aðilar skip-
uðu fulltrúa í hópinn og að atvinnurek-
endur hefðu þar jafnt vægi á við aðra. 
Samkvæmt ákvæðinu skal landbúnað-
arráðherra skipa samráðshópinn ekki 
síðar en 18. október 2016. Samkvæmt 
ákvæðinu skal „tryggja  aðkomu af-

urðastöðva, atvinnulífs, bænda, laun-
þega og neytenda að endurskoðuninni 
og skal henni lokið eigi síðar en árið 
2019“, eins og segir í lögunum.

 Þann 17. nóvember síðastliðinn 
skipaði landbúnaðarráðherra samráðs-
hóp og þegar skipunarbréf birtist kom 
í ljós að búið var að fjölga fulltrúum 
úr 7 í 12 og koma viðbótarfulltrúar í 
samráðshópinn nánast allir úr röðum 
bænda. Þannig hefur vægi atvinnurek-
enda minnkað verulega og telja sam-
tökin það ekki vera í anda bráðabirgða-
ákvæðis laganna og ekki í anda þeirra 
hagsmuna sem eru undir.

 Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri SI, segir búvörusamn-

ingana ekki vera einkamál bænda. 
„Í virðiskeðju verðmætasköpunar í 
landbúnaði og matvælaframleiðslu í 
landinu skiptir úrvinnsla landbúnað-
arafurða miklu máli. Ekki síður þarf að 
huga að þeim veigamikla iðnaði sem 
nýtir landbúnaðarafurðir sem lykilhrá-
efni, gjarnan í samkeppni við innflutn-
ing. Við endurskoðun á samningnum 
er mikilvægt að þessir hagsmunir séu 
hafðir í huga.“

 Samtök iðnaðarins gera því þá 
kröfu að varamaður fulltrúa atvinnu-
rekenda í samráðshópnum verði gerð-
ur að fullgildum fulltrúa í starfi hópsins 
þannig að margþættir hagsmunir at-
vinnurekenda heyrist.

flugprófanir yfir 
Hvassahrauni
Samgöngustofa upplýsti sveitar-

félagið á dögunum um að 
beiðni hefði borist frá Icelanda-

ir um flugprófanir í Hvassahrauni. Til-
gangurinn er að meta veðuraðstæður 
í aðflugi að ímynduðum flugvelli í 
Hvassahrauni. Hannaðir hafa verið 
flugferlar að þremur flugbrautum, sem 
Icelandair hyggst fljúga aðflug að. Í 
þessum flugprófunum felst að flogið 
verður allt niður í 500 feta hæð sem 
samsvarar um 152 metra hæð yfir 
jörðu. Samkvæmt upplýsingum Sam-
göngustofu verður flugið framkvæmt í 

fullu samræmi við gildandi flugreglur 
en ljóst að þotum Icelandair verður 
flogið í lægri flughæðum en vant er 
á þessu svæði. Sem kunnugt er var 
niðurstaða hinnar s.k. Rögnunefnd-
ar á sínum tíma sú að flugvöllur í 
Hvassahrauni væri vænlegasti kostur-
inn fyrir nýjan innanlandsflugvöll í 
jaðri höfuðborgarsvæðisins, kæmi til 
þess að Reykjavíkurflugvöllur yrði 
aflagður í núverandi mynd.(Ásgeir 
bæjarstjóri i Vogum skrifar í Voga-
hraðferð)

fjÖlMeNNi á 
kyNNiNgArfuNdi

Þuríður tekin við forstöðu 
Hrafnistuheimilanna 
í Reykjanesbæ

Þuríður Elísdóttir 
hjúkrunardeildar-
stjóri Hrafnistu-

heimilanna tveggja í 
Reykjanesbæ, hefur ver-
ið ráðin forstöðumaður 
heimilanna og tók hún 
við þann 1. janúar. Hrönn 
Ljótsdóttir, sem verið 
forstöðumaður frá því 
að Hrafnista tók að sér 
starfsemi heimilanna í 
Reykjanesbæ árið 2014, mun taka við 
forstöðu hjúkrunarheimilisins Ísa-
foldar í Garðabæ þar sem Hrafnista 
tekur við rekstri þann 1. febrúar. Þur-
íður er hjúkrunarfræðingur að mennt 
og hefur um tveggja áratuga reynslu 

af störfum í öldrunarþjón-
ustu í Reykjanesbæ, en hún 
hóf störf á Garðvangi árið 
1999. Hún tók þar við starfi 
deildarstjóra árið 2004 og 
gegndi því starfi allt þar 
til heimilinu var lokað og 
hún var ráðin deildarstjóri 
Hrafnistu á Nesvöllum 
þegar heimilið þar opn-
aði árið 2014 undir merki 
Hrafnistu. Við breytinguna 

hefur Þuríður nú tekið sæti í fram-
kvæmdaráði hjúkrunarheimila Hrafn-
istu, þar sem eiga sæti forstöðumenn 
allra heimilanna auk forstjóra, fjár-
málastjóra og framkvæmdastjóra heil-
brigðissviðs Hrafnistuheimilanna.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Þorskurinn langbestur í harðfiskinn
Stjörnufiskur búinn að koma Færeyingum á bragðið

Harðfiskurinn má segja að 
sé hálfgert þjóðartákn Ís-
lendinga. Hann er sann-

kallað ofurfæði því hann er ekki bara 
meinhollur heldur einnig bragðgóður 
og stórskemmtilegt að borða hann. 
Stjörnufiskur er gamalgróið fyrirtæki og 
stofnað árið 1988. Ekki alls fyrir löngu, 
eða í janúar 2016, tóku félagarnir Guðni 
Már Þorsteinsson og Þorlákur Grímur 
Halldórsson við rekstri þess. Stjörnu-
fiskur sérhæfir sig annars vegar í fram-
leiðslu á harðfiski og svo bitafiski, sem er 
harðfiskur verkaður í handhægum bit-
um. “Harðfiskurinn er frábær í millimál 
á meðan bitafiskurinn kemur algerlega 
í staðinn fyrir snakk og annars konar 
nasl,” segir Guðni. Báðar vörurnar eru 
gerðar úr íslenskum þorski sem keyptur 
er af markaði og beint af bátnum sem 
Þorlákur gerir út á Grindavík. Fram-
leiðslan er sömuleiðis öll staðsett þar.

Færeyingar elska harðfisk
“Við seljum harðfiskinn okkar í hinar 

ýmsu matvörubúðir svo sem Bónus og 
ICELAND matvörukeðjuna. Svo erum 
við að flytja út vörur á færeyskan mark-
að. Færeyingar eru vitlausir í þurrkaðan 
fisk og kaupa töluvert af okkur,” segir 
Guðni. Stjörnufiskur hyggst auka fram-
leiðslu sína og leggja net sín út á fleiri er-
lenda markaði í framtíðinni, enda með 
frábæra vöru í höndunum. “Eftir að við 
fórum alfarið í að verka þorskinn jókst 
salan töluvert hjá okkur og það er mín 
trú að þorskurinn henti einfaldlega best 
í harðfiskinn,” segir Guðni.

Fylgstu nánar með Stjörnufiski á 
facebooksíðu Stjörnufisks. Hægt er að 
hafa samband við Stjörnufisk í síma 
8976302 eða með því að senda tölvupóst 
í stjornufiskur@simnet.is 

kyNNiNg

Fyrirtak þjónar fyrirtækjum, 
stofnunum og húsfélögum
Allt almennt fasteignaviðhald

fyrirtak málningarþjónusta 
ehf. hefur þjónað fyrirtækj-
um, stofnunum, húsfélögum 

og heimilum til margra ára. Fyrir-
tækið tekur að sér öll helstu verkefni 
sem koma að viðhaldi og breyting-
um á fasteignum, jafnt að innan sem 
utan. Ámundi S. Tómasson er fram-
kvæmda- og verkefnastjóri Fyrirtaks 
en hann hefur rekið fyrirtækið með 
góðum árangri í mörg ár í viðhaldi 
húsa.

Málning á bæði að verja og fegra
Reglulegt viðhald á fasteignum 

borgar sig. Málning er oftar en ekki 
eina vörnin fyrir veðri og vindum. 
Málning á bæði að verja og fegra. Ut-
anhúss veðrast fletir hratt fyrir áhrif 
sólar, veðurs og vinds. Með reglulegu 
viðhaldi er hægt að verja fasteignina 
og koma í veg fyrir dýrar framkvæmd-
ir eins og t.d. gluggaviðgerðir, viðgerð 
á steini og þaki. Fyrirtak vinnur ein-
göngu upp úr góðum málningarkerf-
um og farið er eftir þeim kerfum sem 
reynst hafa best við íslenska veðráttu.

Fagmenn í öllum verkhlutum
„Hjá fyrirtækinu starfa reynd-

ir iðnaðarmenn sem leggja metnað 
sinn í fagmennsku, snyrtimennsku og 
áreiðanleika. Einnig starfa þar múrarar 
og smiðir og saman geta þeir leyst öll 
helstu verkefni sem koma að viðhaldi 
húsa,“ segir Ámundi. „Við hjá Fyrirtaki 
tökum að okkur allt almennt viðhald á 
fasteignum eins og t.d. gluggaviðgerðir 
og glerísetningar. Ef glugginn er farinn 
að fúna er nauðsynlegt að laga fúann 

áður en málað er. Við gerum við glugga 
með því að saga fúa í burt og setja 
nýtt fúavarið timbur í staðinn (sponsa 
glugga). Gluggaviðgerðir og glerísetn-
ingar krefjast mikillar nákvæmni og 
rétts handbragðs. Við bjóðum upp á 
þessa þjónustu og getum líka leiðbeint 

og aðstoðað.“
Þjónum fyrirtækjum, stofnunum og 

húsfélögum
Fyrirtak málningarþjónusta ehf. 

hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum, 
húsfélögum og heimilum til margra 
ára. Fyrirtækið tekur að sér öll helstu 

verkefni sem koma að viðhaldi og 
breytingum á fasteignum, jafnt að inn-
an sem utan,“ segir Ámundi. n

Fyrirtak málningarþjónusta ehf. 
Sími: 770-7997. fyrirtak@fyrirtak.is 
www.fyrirtak.is
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iSAviA uNdirritAr yfirlÝSiNgu 
uM áByrgA ferðAÞjóNuStu
isavia er eitt af 200 fyrirtækjum í 

ferðaþjónustu sem undirrituðu 
yfirlýsingu um ábyrga ferðaþjón-

ustu í Háskólanum í Reykjavík nýlega.
Um er að ræða hvatningaverkefni 

sem stuðla á að umhverfisvernd og 
samfélagsábyrgð.  Þannig hefur at-
vinnugreinin tekið höndum saman 
um að sýna samstöðu og ábyrgð í að 
byggja upp sterkar stoðir til langs tíma 
og vinna markvisst að þeim. Forseti 
Íslands, Guðni Th. Jóhannessyni er 
verndari verkefnisins.

Isavia er eitt þeirra sjö fyrirtækja 

sem eru bakhjarlar verkefnisins og 
skrifaði Björn Óli undir samkomulag-
ið fyrir hönd fyrirtækisins.

yfirlýsingin er svohljóðandi:
Ferðaþjónustan á Íslandi er mikil-
væg atvinnugrein sem getur stuðlað 
að langtíma velferð og góðum orðstír 
þjóðarinnar. Í ferðaþjónustunni eru 
margar áskoranir sem snúa að sam-
félagsábyrgð fyrirtækja. Þar má telja 
aukinn ágang á náttúruna, að réttindi 
starfsfólks séu virt, að nærsamfélögin 
sem ferðamenn heimsækja fái sann-

gjarnan skerf af ávinningnum og ekki 
síst að öryggi ferðamanna sé tryggt og 
þeim veitt góð þjónusta.

 Við undirrituð ætlum að stuðla að 
ábyrgri ferðaþjónustu með því að:

 
n  Ganga vel um og virða náttúruna
n Tryggja öryggi gesta okkar og koma 
fram við þá af háttvísi.
n Virða réttindi starfsfólks.
n Hafa jákvæði áhrif á nærsamfélagið.

 Við munum setja okkur markmið 
um ofangreinda þætti, mæla og birta 
reglulega upplýsingar um árangur fyr-

irtækisins.

Aðsóknartölur í íþróttamannvirki 
Reykjanesbæjar 2016

Heildarfjöldi notenda 
707.276 þar af voru 233.324 
sundgestir. Heildarfjöldi 

notenda jókst um 19.800 frá árinu 
2015 þar af sundgestum um 13.200 í 
Sundmiðstöð/Vatnaveröld

Frá sameiningu 1994 hafa um 11,2 
miljónir notenda komið í Íþrótta-

mannvirki Reykjanesbæjar.
b) ÍT ráð óskar Sundfólkinu Þresti 

Bjarnasyni og Sunnevu Dögg Ro-
bertson íþróttakarli og íþróttakonu 
Reykjanesbæjar 2016 innilega til 
hamingju með glæsilegan árangur. 
Þau eru bæði tvö frábærir sundmenn 
og státa af glæstum afrekum á árinu 

sem er að líða. Þröstur og Sunneva 
voru einnig kjörin íþróttafólk ársins 
hjá Keflavík og Njarðvík.

ÍT ráð óskar einnig þeim til 
hamingju sem hlutu viðurkenningu 
í sínum greinum og þeim íþrótta-
mönnum sem urðu Íslandsmeistarar 
á árinu 2016.

ungmennafélagið Þróttur í vogum

Það má með sanni segja að ung-
mennafélagið beri nafn með 
réttu, því mikill þróttur er í 

starfi félagsins nú sem endranær. Auk 
þess að bjóða upp á íþróttaiðkun efn-
ir félagið nú að nýju til leiklistanám-

skeiðs, en slíkt námskeið var haldið á 
síðasta ári og var vel sótt. Unnið er sér-
staklega með einbeitingu og tjáningu í 
gegnum leiki, æfingar og spuna. Félag-
ið efndi nýlega til s.k. vinaviku, þar sem 
iðkendum á vegum félagsins er leyfi-

legt að bjóða vin með sér frítt á æfingar 
í eina viku. Með þessu móti er tilvalið 
fyrir börn og ungmenni að kynnast og 
prófa þær greinar sem í boði eru hjá fé-
laginu, þ.e. júdó, sund og knattspyrnu.
(Vogahraðferð Ásgeirs bæjarstjóra)

Sandgerði

listanámskeiðið 
Sýn fyrir 9-12 ára
Skráning er hafin á listanám-

skeiðið Sýn sem er ætlað 
börnum 9-12 ára í Sandgerði. 

Námskeiðið  hefst 1. febrúar og verð-
ur á miðvikudögum kl. 14:30-16:30 í 
Grunnskólanum í Sandgerði. Á þess-
um aldri eru börn komin á stig sjálfs-
gagnrýni og munu verkefnin miðuð 
við að efla áhuga þérra á list sköpun. 
Mikilvægt er að stuðla að því að börn 
öðlist jákvæða sjálfsmynd og er það 
eitt af markmiðunum námskeiðsins. 
Þessi leiðsögn verður hugsuð sem 
viðbót við þá kennslu sem veitt er í 
Grunnskólanum. Verkefnavalið verð-

ur úr raunveruleikanum, farið verður 
í vettvangsferðir ýmiskonar, ný efni og 
aðferðir koma við sögu: olía, penna-
teikningar, kol og þrykkaðferðir og 
svo eitthvað sé nefnt. Fjöldi nemenda á 
hverju námskeiði er takmarkaður svo 
hver og einn nemandi fái sem mesta 
athygli og aðstoð frá leiðbeinanda sín-
um. Námsgjöldum er stillt í hóf svo 
flestir eigi þess kost að sækja listnámið 
öll efni og áhöld eru innifalin.

Leiðbeinandi er Kolbrún Vídalín
Námskeiðsgjald: 7500 kr, og mögu-

legt er að nýta frístundastyrkinn.

Rafsól býður ókeypis skoðun á  
raflögnum og gerir tilboð í úrbætur
Sérhæfðir í endurnýjun raflagna

Hjá Rafsól starfa fimm þraut-
þjálfaðir rafvirkjar undir 
handleiðslu löggilts rafverk-

taka. Þjónustusvið Rafsólar sinnir 
öllum verkum hvort sem er stórum 
eða smáum, allt frá því að skipta út 
ljósaperum til uppsetningar á flókn-
um dyrasímakerfum. Baldur Hannes-
son, annar eigenda fyrirtækisins, segir 
Rafsól bjóða upp á ókeypis skoðun á 
raflögnum og gerir tilboð í úrbætur. 
„Þessi þjónusta er viðskiptavinum al-
gjörlega að kostnaðarlausu og án skuld-
bindinga,“ segir Baldur.

Áratuga reynsla og vönduð vinnu-
brögð

Starfsmenn Rafsólar hafa áratuga 
reynslu og hafa sérhæft sig í endur-
nýjun raflagna í gömlum húsum, upp-
setningu rafmagnstaflna, lögnum fyrir 
netkerfi og uppsetningu dyrasímakerfa. 
Rafsól leggur mikið upp úr vönduðum 
vinnubrögðum og þjónustar stofnanir, 
fyrirtæki og einstaklinga á margvís-
legan hátt. „Við erum með vel yfir 30 
ára reynslu. Til að byrja með vorum við 
alltaf í nýbyggingum en á seinni árum 
höfum við einbeitt okkur að því að 
endurnýja raflagnir því nóg er að gera í 
því,“ segir Baldur. „Það margborgar sig 
að endurnýja gamlar rafmagnstöflur. 
Gamlar og illa farnar rafmagnstöflur 
geta verið hættulegar, ekki síst ef þær 
eru úr tré eða staðsettar inni í skápum 
þar sem nóg er um eldsmat. Í slíkum 
tilfellum er brýnt að láta löggiltan raf-
verktaka kanna ástand rafmagnstaflna 
og gera úrbætur áður en skaðinn er 
skeður. Í eldri töflum eru bræðivör sem 

skipta þarf um þegar þau springa en í 
nýrri töflum eru varrofar sem slá út við 
bilun eða of mikið álag,“ segir hann í 
framhaldinu.

Lausnir fyrir hvern og einn
„Í samvinnu við viðskiptavini okk-

ar finnum við einstakar lausnir sem 

henta hverjum og einum, því við teljum 
að vandamálin séu til að leysa þau og 
leggjum við allt kapp á að uppfylla óskir 
viðskiptavina okkar fljótt og vel,“ segir 
Baldur. „Við bjóðum einnig húsfélög-
um upp á þjónustusamning varðandi 
eftirlit og umsjón sameigna í fjölbýl-

ishúsum sem og stofnunum og fyrir-
tækjum,“ bætir hann við. „Við sinnum 
jafnframt verkefnum í Reykjavík og ná-
grenni,“ segir hann í framhaldinu.

Rótgróið fjölskyldufyrirtæki
Rafsól er rótgróið fjölskyldufyrir-

tæki sem hefur verið í eigu bræðranna 

Baldurs og Ómars alla tíð en þeir hafa 
báðir starfað í bransanum frá því þeir 
voru ungir strákar. 

Rafsól ehf
Síðumúla 34

108 Reykjavík
sími: 553-5600 eða 696 5600
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Æ Suðurnes
Æ Reykjavík
Æ Suðurnes

Sími 845-0900 • cargoflutningar@gmail.com • Finndu okkur á facebook

Flutningaþjónusta 
milli Suðurnesja og  
höfuðborgarsvæðis

Tvisvar 
á dag!
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ÁRÍÐANDI TILKYNNING
TIL FARSÍMAEIGANDA
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537 7000
hringdu.is

ÞÚ GETUR BÆTT VIÐ NETI Í PAKKANN EFTIR ÞÖRFUM

Allt þetta fyrir aðeins á mánuði

Ótakmörkuð símtöl og skilaboð á Íslandi
Ótakmörkuð símtöl til Evrópu, USA og Kanada
Notaðu símann þinn í Skandinavíu eins og á Íslandi 
- án auka kostnaðar

ÍSLAND    EVRÓPA    KANADA    USA

ROAM LIKE HOME
Í SKANDINAVÍU

+ 1GB
Grunngjald 990 kr.

1 GB netið í símann 990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

1.980 kr.Samtals

+ 5GB
Grunngjald 990 kr.

5 GB netið í símann 1.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

2.980 kr.Samtals

+ 15GB
Grunngjald 990 kr.

15 GB netið í símann 2.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

3.980 kr.Samtals


