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Já eða nei Dansað gegn 
ofbelDi 

Mjög slæmt 

Vorhugur í álftunum
Veðráttan síðustu vikurnar hafa 

verið ótrúlegar. Veðrið minnti 
meira á vorið heldur febrú-

ar. Það var vorhugur í álftinum,þegar 
Reykjanes heilsaði upp á þær.En vetur-
inn er ekki búinn, veturinn getur enn 

minnt á sig. En það styttist samt í vorið 
og sumarið.
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Ný Happaþrenna
er komin í ljós!
Þú færð Happaljósið
       á næsta sölustað.

Nýr miði

Járn & Gler ehf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað, 
hurðir og gluggakerfi 

ásamt uppsetningu 
og viðhaldi á búnaði. 

Áratuga reynsla.
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Alþingi verður að 
afgreiða áfengisfrum-
varpið með já eða nei

Það er orðið nokkuð árvisst að áfengisfrumvarp er lagt fram á Al-
þingi.Þetta frumvarp hefur verið til umræðu í fjölda ára en aldrei 
borið undir atkvæði þingmanna. Áfengisfrumvarpið gengur út á 

að afnema einkasölu ríkisins í sérstökum áfeng-
isverslunum.Fylgismenn segja það nútímann að 
fólk geti keypt sér áfengi um leið og það kaupir í 
matinn. Andstæðingar segja að sala áfengis í mat-
vöruverslunum muni auka mjög áfengisdrykkju 
landsmanna.

Í stærri sveitarfélögum er nokkuð auðveldur 
aðgangur að áfengi þótt það sé í sérverslunum 
ríkisins. Fylgismenn áfengisfrumvarpsins segja að 
mörg minni sveitarfélög hafi ekki áfengisverslanir 
og það myndi því vera auðveldara fyrir íbúa minni sveitarfélaga að geta 
keypt sér vín ef það væri í matvörubúðinni. Þetta myndi einnig styrkja 
oft og tíðum erfiðan rekstur mat6vöruverslana í minni sveitarfélögunum.

Til eru þeir sem segjast vera á móti sölu áfengis í verslunum,en vilja 
samt afnema einkarétt ríkisins á sölu áfengis.Einkaaðilar gætu vel séð um 
söluna þótt það væri áfram í sérverslunum.

Nú hafa þessi mál verið til umræðu í mörg ár. Nefndir hafa starfað. 
Hagsmunaaðilar hafa sent frá sér umsagnir.Áfengisfrumvarpið er því 
mál sem löngu er orðið tímabært að afgreiða á Alþingi. Þimgmenn hafa 
örugglega allir gert upp hug sinn hvort þeir segja já eða nei.

Það gengur ekki að umræða um það hvort heimila eigi sölu áfengis sé 
til umræðu ár eftir ár án þess að nokkur niðurstaða fáist. Það er eðlileg 
krafa að málið verði afgreitt. Ef meirihluti þingmanna er á móti mú þá 
verður áfengi áfram í sérstökum verslunum ÁTVR. Nú eða ef meirihluti 
þingmanna segir já þá verður framtíðin sú að við kaupum okkar bjðór og 
vín í matvöruversluninni.

Það er ekki eftir neinu að bíða að láta þingmenn greiða atkvæði.

næsta stóra málið
Óttar Proppe heimbrigðisráðherra hefur nú boðað heilmikinn lagabálk 
um hertar reglur varðandi rafrettur. Eflaust er þetta hið besta mál en 
kemur svolítið undarlega fyrir sjónir að þetta skuli vera eitt fyrsta málið 
sem nýr heilobrigðisráðherra leggur fyrir þingið. Flestir hafa örugglega 
reiknað með að einhver mál í heilbrigðiskerfinu væru stærri og að meira 
lægi á að afgreiða þau.

Kannski að rafrettumálið verði eitt af stóru málunum sem þingenn 
geta þvargað um næstu mánuðina eða næstu árin.

 Sigurður Jónsson

leiðari
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næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 9.mars 2017

Miðað við árið
stjórn Félags eldri borgara hefur 

samþykkt breytingu varðandi 
inngöngu í félagið. Ekki er leng-

ur miðað við afmælisdag þegar 60 ára 
aldri er náð. Þau sem  verða 60 ára á ár-
inu geta sótt um að gerast félagar í FEBS.

Nánari upplýsingar: 
Sigurður Jónsson 

sími: 847 2779  
Netfang: asta.ar@simnet.is

  Árni Júlíusson      
 sími: 846-3422   

Netfang: ajmjsst@gmail.com

Tvö hringtorg
bæjarráð Reykjanesbæj-

ar samþykkir fjárveitingu 
allt að kr. 33.000.000,- til 

framkvæmda við tvö hringtorg við 
Reykjanesbraut, annarsvegar gatna-

mótin Aðalgata/Reykjanesbraut og 
hinsvegar Þjóðbraut/Reykjanes-
braut. Fjárhæðin verður tekin af bók-
haldslykli 31-600.

Kynning á bandarískum 
football í gerðaskóla
sl. mánudag kom ruðningsleik-

maðurinn Nicholas Woods í 
Gerðaskóla og kynnti bandarísk-

an ruðning (Football) fyrir nemendum 
í elstu bekkjum. Mikill áhugi og fjör 
var meðal nemendanna og greinilegt 

að þau nutu þess að taka þátt í þess-
um hressilega leik. Ekki skemmdi fyrir 
að framundan var stórleikurinn Super 
Bowl í bandarísku ruðningsdeildinni, 
þannig að áhuginn var eflaust meiri fyr-
ir vikið. Þetta var skemmtilegt innlegg í 

skólastarfið og ekki útilokað að meðal 
nemenda leynist framtíðar leikmenn 
í bandarískum ruðningi. Myndin hér 
fyrir neðan er af hópnum sem spreytti 
sig í Football, ásamt Nicholas Woods 
þjálfara. (Molar Magnúsar bæjarstjóra)

samningur við Víði
nýlega undirrituðu bæjarstjóri 

og Guðlaug Sigurðardótt-
ir formaður Víðis samning 

milli sveitarfélagsins og Knattspyrn-
ufélagsins Víðis, sem er viðauki við 
gildandi samstarfssamning. Í samn-
ingnum felst annars vegar að Víðir 
fær fjárframlag frá sveitarfélaginu 
til að mæta kostnaði vegna fram-
kvæmdastjóra félagsins og hins vegar 
styrkir sveitarfélagið Víðir vegna mik-
ils ferðakostnaðar á komandi leiktíð 
í 2. deild, en fyrirsjáanlegt er að Víðir 
þarf að leggjast í mikil og kostnaðar-
söm ferðalög í útileiki víða um landið 
í sumar. Sveitarfélagið og Víðir eiga 
mikið og gott samstarf sem nýtist 
íbúum sveitarfélagsins á margan hátt. 
Á myndinni hér fyrir neðan má sjá 

mikla gleði ríkja hjá bæjarstjóra og 
formanni Víðis við undirritun samn-

ingsins.(Molar Magnúsar bæjarstjóra)

Unaðsdagar í 
stykkishólmi

ferðanefnd Félags eldri borg-
ara á Suðurnesjum efnir til 
ferðar til Stykkishólms dag-

ana 3-7.apríl 2017. Dvalið er á Hót-
el Stykkishólmi. Verð er kr. 49.900 
á mann. Innifalið er fullt fæði.Fjöl-
breytt dagskrá og skemmtiatriði 
eru í boði.

Nánari upplýsingar hjá 
Ferðanefnd.

Örn Vogum sími 846-7334, 
Brynja Garði sími 422-7177 ogv 
849-6284, Bjarney Reykjanesbæ 

sími: 421-1961 og 822-1962 , Mar-
grét Grindavík sími: 896-3173.

góugleði í garði
góugleðin í Garði verður 

haldin í Samkomuhúsinu kl 
15:00 sunnudaginn 12.mars 

2017.Skemmtiatriði, Kvenfélagið Gefn 
sér um kaffiveitingar. Hljómsevitin 
Suðurnejamenn spilar.

aðalfundur febs
aðalfundur Félags eldri borg-

ara á Suðurnesjum verður 
haldinn föstudaginn 3.mars 

2017 kl 14:00 á Nesvöllum. Venjuleg 

aðalfundarstörf. Boðið upp á kaffi og 
meðlæti. Eldri borgarar hvattir til að 
mæta.
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101 Reykjavík fasteignasala, 
traust og vönduð vinnubrögð, 

persónuleg þjónusta og öryggi 
í fasteignaviðskiptum.

Flúðasel 
Virkilega fallegt raðhús á tveimur hæðum, 
ásamt rúmgóðu stæði í bílahúsi. Eigninni 
hefur verið vel við haldið og mikið endurnýjuð. 
Sólpallar eru bæði fyrir framan hús og á bak 
við, ásamt heitum potti.  V-59,7 millj.

Hverfisgata 
Rúmgóð íbúð á efstu hæð miðsvæðis í 
Reykjavík. 3ja - 4ra herbergja. Forstofa, lítið 
eldhús, baðherbergi nýlega yfirfarið, stofa og 
borðstofa, tvö svefnherbergi.
Fyrir framan húsið er lítið huggulegt torg með 
bekkjum og bak við húsið er sameiginlegur 
garður með leiktækjum. V- 36,9 millj.

Gefjunarbrunnur
Gott parhús á tveimur hæðum í 
Úlfarársdalnum. Húsið er skráð 252,2 fm.   
Flísalagögð forstofa, á hægri hönd er rúmgóður 
bílskúr með steyptu gólfi. Á vinstri hönd er lítið 
salerni með upphengdu klósetti. Eldhúsið er 
með fallegri háglans svartri innréttingu og 
útgengi út á suðurverönd. Borðplötur eru 
granít. Stofan er með harðparketi þar sem 
útgengt er út á stóran pall. Á efri hæð eru 4 
mjög rúmgóð herbergi með harðparketi 
og skápum. Sjónvarpshol með harðparketi 
með útgengi út á suðursvalir. Baðherbergið 
er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og 
stóru sturturými. Þvottahúsið er á hæðinni 
með skápum og innréttingu.  V-74,9 millj.

Reiðvað 
Falleg, björt og rúmgóð 121,2 fm. 4ra herb. 
íbúð á 3. hæð með sér inngangi og stæði 
í bílageymslu í Norðlingaholti. Suður svalir 
og glæsilegt útsýni. Flísalögð forstofa,  góðir 
skápar og lítið herbergi/geymsla innaf 
forstofu. Komið er inn í opið bjart alrými hol, 
stofu og eldhús, ljósar flísar á gólfum. Falleg 
hvít innrétting með stein á bekkjum og 
barborði, tvöfaldur ísskápur í innréttingu sem 
fylgir, útgengi út á suður svalir úr 
stofunni.  Þrjú herbergi eru í íbuðinni með 
góðum skápum og parketi á gólfum. 
Baðherbergi sem er flísalagt og með baðkari.  
Rúmgott þvottahús í íbúð. V-49,9 millj.

Njálsgata 5
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð 89,4 fm á annarri 
hæð við Njálsgötu 5. Eignin er skráð 5 
herbergja samkvæmt opinberum gögnum 
en hefur verið breytt. Stofa er stór og rúmgóð 
með fjórum gluggum sem snúa að Njálsgötu.  
Eldhús með dökkri eldhúsinnréttingu.
Baðherbergi, með kari. Flísar á gólfi. Gluggi er 
á baðherbergi. Tvö herbergi. Eignin þarfnast 
lagfæringa. V-41,5 millj.

Skólavörðustígur 
Vel staðsetta, bjarta og glæsilega, 113,2 fm, 3ja 
herbergja íbúð á tveimur hæðum á 3-4 hæð 
í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. suðursvalir 
og útsýni. Komið inn í flísalagt hol/forstofu með 
fatahengi, baðherbergi með sturtu á 
vinstri hönd og á hægri hönd eldhús með 
fallegri innréttingu, granít á borðplötu og á milli 
skápa. Innaf eldhúsi er búr. Alrými er flíslagt og 
rúmgott, með gluggum út á Skólavörðustíg. 
Gengið er upp teppalagðan hringstiga upp á 
efri hæð. Sem er fallegt og bjart herbergi með 
sér salerni og geymslu innaf, flísalagt rými með 
útgengi út á suðursvalir. V-63,9 millj.

Baldursgata 
Endurnýjuð og vel skipulögð íbúð á annarri hæð 
á vinsælum stað í miðbænum. stærð íbúðar er 
40,3 fermetrar, þar sem hver fermeter er nýttur 
til hins ýtrasta.  Opið er úr eldhúsi inn í stofu, 
parket á gólfi. Eldhús með fallegri eikar-
innréttingu, dökkar flísar á gólfi með hita í. 
Í innréttingu er gert ráð fyrir þvottavél. 
Baðherbergi vel skipulagt með sturtuklefa. 
Hiti í gólfi. Svefnherbergi með stórum skápum, 
parket á gólfi. Sameiginlegt þvottahús er í 
húsinu. V-29,9 millj.

Fjólugata 
Virðulegt einbýlishús á þremur hæðum ásamt 
bílskúr við Fjólugötu í miðbæ Reykjavíkur, sem 
er samtals 420,9 fm. með bílskúrnum. Húsið 
skiptist í þrjár hæðir, tvær íbúðir og hægt að 
útbúa eina í kjallara. Eignin þarfnast lagfæringa. 
V-180 millj.

Kringlan
Vel innréttað skrifstofuherbergi á 9. hæð í 
Kringlunni (8. hæð skv. FMR). Ásamt eldhúskrók 
og sturtuaðstöðu. Sameiginleg snyrting 
er á hæðinni. Marmari og parket á gólfum. 
Glæsilegt útsýni og einstök staðsetning. Öll 
þjónusta er innan seilingar. Eignin er laus við 
kaupsamning. V- 29,8
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Unnur Brá Kon-
ráðsdóttir og 
Sigurður Ingi Jó-

hannsson hafa bæði ágæta 
reynslu af setu á Alþingi. 
Breytin verður nú á þeirra 
hlutskipti frá fyrra kjör-
tímabili. Unnur Brá gegnir 
nú starfi forseta Alþingis og 
Sigurður Ingi verður þing-
maður í stjórnarandstöðu. Reykjanes 
heyrði í þeim.

Hvernig leggst kjörtímabilið í þig?

Mjög vel. Ég hlakka til 
að vinna að þeim verkum 
sem framundan eru og til að 
starfa með þingmannahópi 
kjördæmisins.

Hver verða helstu málin 
í vetur?

Stjórn efnahagsmála 
verður alltaf stærsta málið 
en veturinn mun líka litast 

af þeirri stöðu sem er á vinnumarkaði.
Telur þú líklegt að ríkisstjórn með 

svo nauman meirihluta haldi út kjör-

tímabilið?
Viljinn er fyrir hendi, þá eru allir 

vegir færir.
Hver verða helstu baráttumál þín á 

þessu kjörtímabili fyrir kjördæmið?
Ég  mun halda áfram að berjast fyr-

ir bættri heilbrigðisþjónustu og bætt-
um samgöngum í kjördæminu.

Er mikil breyting á starfi þingsins 
frá því þú byrjaðir á þingi?

Í raun ekki. Eg vonast til að við get-
um gert starfið enn skilvirkara á næstu 
misserum.

Kaka ársins afhent 
á bessastöðum
Davíð Arnórsson, bakari hjá 

Stofan bakhús í Vestmanna-
eyjum og höfundur Köku 

ársins 2017, mætti ásamt 
syni sínum Degi Dav-
íðssyni á Bessastaði og 
afhendi frú Elizu Reid 
fyrstu kökuna. For-
seti Íslands, Guðni 
Th. Jóhannesson, 
fékk fyrstu sneiðina 
af kökunni. Við af-
hendinguna sagði Davíð 
frá samsetningu kökunnar 
sem er lagskipt og inniheldur m.a 
möndlukókosbotn, hindberjahlaup og 
skyrfrómas með lime. Þá sagði Jón Al-
bert Kristinsson, formaður Landssam-
bands bakarameistara, LABAK, frá til-
urð og framkvæmd keppninnar. Sala 
á kökunni hófst í bakaríum LABAK 
um allt land á m 17. febrúar og verður 
til sölu það sem eftir er ársins. Heitið, 
Kaka ársins, er skrásett vörumerki sem 
einungis félagsmönnum LABAK er 
heimilt að nota.

LABAK hefur um árabil efnt til ár-
legrar keppni um Köku ársins. Keppn-
in fer þannig fram að keppendur skila 

inn tilbúnum kökum sem dómarar 
meta og velja úr þá sem þykir sameina 

þá kosti að vera bragðgóð, falleg 
og líkleg til að falla sem 

flestum í geð og hlýt-
ur hún titilinn Kaka 

ársins. Keppnin að 
þessu sinni var 
haldin í samstarfi 
við Mjólkursam-
söluna og voru 

gerðar kröfur um 
að kakan innihéldi 

skyr frá MS. Dómarar í 
keppninni voru Margrét Kristín 

Sigurðardóttir frá Samtökum iðnaðar-
ins, Aðalsteinn Magnússon, sölustjóri 
hjá Mjólkursamsölunni, og Gunnar 
Örn Gunnarsson, bakarameistari og 
sölumaður hjá Ölgerðinni.

Davíð arnórsson, bakari, og 
sonur hans Dagur, Eliza reid og 

guðni th. Jóhannesson.

staða og framtíð 
sveitarfélaga
Ásgeir Eiríksson,bæjarstjóri 

í Vogum,skrifar í Voga 
hraðferð sinni.“ Fyrr í vik-

unni boðaði verkefnastjórn um efl-
ingu sveitarstjórnarstigsins fulltrúa 
sveitarfélaganna á Suðurnesjum til 
samráðsfundar. Samkvæmt verk-
efna- áætluninni eru megin markmið 
verkefnisins að leggja fram tillögur 
sem m.a. stuðla að stærri, öflugri og 
sjálbærum sveitarfélögum; breyttri 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga; 
markvissari samskiptum ríkis og 
sveitarfélaga; nýtingu rafrænnar tækni 

við stjórnsýslu og lýðræðislegri þátt-
töku íbúa í stefnumörkun og ákvarð-
anatöku á öllum sviðum. Fundurinn 
var ágætlega sóttur og góðar umræður 
voru um málefnið. Það er athyglisverð 
staðreynd að sveitarfélögin í landinu 
eru 74 talsins, en þeim hefur fækkað 
talsvert frá því þegar þau voru flest. 
Á okkar svæði er Reykjanesbær fjöl-
mennasta sveitarfélagið með sína lið-
lega 17 þúsund íbúa, en það fámenn-
asta eru Vogar með um 1.200 íbúa. 
Um 43 sveitarfélög í landinu hafa færri 
íbúa en Vogar, sem segir heilmikið um 

hversu mörg sveitarfélög þurfa að 
reiða sig á samstarf um úrlausn ýmissa 
verkefna, sem fámenn sveitarfélög hafi 
ekki burði til að sinna. Umræðan um 
eflingu sveitarstjórnarstigsins er þýð-
ingarmikil, ekki síst ef takast á að færa 
fleiri verkefni frá ríkinu til sveitarfé-
laganna“.

Jón albert Kristinsson, formaður labaK, 
Davíð arnórsson, bakari, og sonur hans 
Dagur, Eliza reid og guðni th. Jóhann-

esson.

Háskólanám erlendis á sviði skapandi greina.
TJARNARBÍÓ • LAUGARDAG 25. FEB: • KL. 12:00-17:00

Fulltrúar skóla frá Englandi, Ítalíu, Spáni, Þýskalandi og Ástralíu.

• ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH • BIMM MUSIC SHOOLS 

• BOURNEMOUTH UNIVERSITY • LEEDS COLLEGE OF ART 

• ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN • MACROMEDIA UNIVERSITY  

• GRIFFITH UNIVERSITY; Queensland College of Art

12:00-12:50 “Portfolio Session” Joel Lardner frá AUB

13:00 -17:00 Einstaklingsviðtöl á Tjarnarbar og kynningar í bíósal.

Aðgangur
ÓKEYPIS

Námskynning

nei takk
Mjög einfalt í mínum huga.

embætti landlæknis hefur 
formlega lýst yfir andstöðu 
sinni við bjór, léttvín og 

sterkt vín í almennum verslunum 
hér á landi, líkt og nýtt frumvarp 
kveður á um. Í yfirlýsingu frá emb-
ættinu segir að þessar breytingar 
geti haft skaðleg áhrif á heilbrigði 
landsmanna, sem ekki verði aftur 
tekin.

„Aukið aðgengi að áfengi, sem 

leiðir til aukinnar áfengisneyslu, er
líklegt til að auka tíðni einstak-

lingsbundinna og samfélagslegra 
vandamála samfara stórauknum 
samfélagslegum kostnaði.

Alþingismenn bera ábyrgð og að 
mínu mati eiga þeir allir sem einn að 
segja NEI TAKK.

Friðjón Einarsson formaður 
bæjarráðs Reykjanesbæjar

Ég er mótfallinn
Ég er eindregið mótfallinn 

áfengisfrumvarpinu og tel 
að það fyrirkomulag sem 

nú er fullnægjandi lausn við sölu á 
áfengi.   Ég tel ljóst að aukið aðgengi-
auki áfengisnotkun.

Einnig tel ég að hugsanlegur hagn-
aður af rekstri áfengisverslana eigi 
frekar heima hjá ríkinu en einkaað-
ilum.  Og gæti þarmeð verið notaður 
til að að greiða óbeint fyrir kostnað 
sem hlýst af notkun áfengis.

Jóngeir H. 
Hlinason, 

bæjarfulltrúi 
í Sveitarfélaginu 

Vogum.

Hvað segja reynsluboltar?
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ÁRGERÐ
2017

ÞVOTTAVÉLAR

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus 
mótor. Íslensk notendahandbók.

Verð: 139.900,- 

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor. 

Íslensk notendahandbók. 

Verð: 119.900,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.

Verð: 99.900,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð: 89.900,-  

Lilleput
m/hleðslurafhlöðu

KR. 3.990,-

Equipt
KR. 13.900,-

CE4120
KR. 17.900,-

Skaftryksuga
m/Lithium rafhlöðu

KR. 29.900,-

Ultra Silencer
KR. 36.900,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

NÝ 
MÓDEl

AEG hefur þjónað Íslendingum í 
áratugi og því margir sem þekkja 
þvottavélarnar af eigin raun og 

hafa borið þeim gott vitni. 

Nú er árgerð 2017 komin í 
Ormsson-verslanir um allt land, og 
getur því komandi kynslóð byggt á  

reynslu þeirra sem þekkja til.

ÞVOTTAVÉLAR

914913404

914550043 914550046

914913410

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 11-18.
Kl. 11-15 fyrstu tvo 

laugardaga hvers mánaðar.
Lokað 3ja og 4ja.

Netverslun
nýr vefur



6   23. febrúar 2017

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

öldungaráð suðurnesja

Hefja þarf undirbúning að 
byggingu nýs hjúkrunarheimils
stofnfundur Öldungaráðs 

Suðurnesja var haldinn þann 
29. nóvember 2014. Stjórn þess 

hefur síðan fundað að jafnaði einu 
sinni í mánuði, oftar ef þurfa þykir en 
hlé er gert á störfum þess yfir sum-
arið. Stjórnin hefur átt frumkvæði 
að fundum með stjórn Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja, stjórn Sam-
bands sveitarfélaga á Suðurnesjum, 
bæjarráðum sveitarfélaganna sem að 
ráðinu standa, þingmanna og fleiri. 
Það hefur skrifað ályktanir og bréf en 
eitt af fyrstu verkefnum Öldungarás 
Suðurnesja bar heitið „Að brúa bilið“. 
Í því var fulltrúum öldungaráðs skipt 
niður í hópa eftir sveitarfélögum og 
var verkefnið að koma með tillögur 
eða hugmyndir að þjónustu eða bú-
setuformi sem þarf til að brúa bilið 
þar til nægt framboð verður á hjúkr-
unarrýmum.  Þar yrði horft til þess að 
samræma og efla heimahjúkrun og 
heimilishjálp, dvalarrými, hvíldar- og 
endurhæfingarrýma. Einnig yrði horft 
til forvarna með því að auka félagsleg 
úrræði, heilsugæslu og hreyfingu.

Á þessum fundum sem Öldunga-
ráð átti með bæjarráðum og öðrum 
hagsmunaaðilum fengust gagnlegar 
upplýsingar um stöðu og úrræði í 
öldrunarmálum í hverju sveitarfélagi 
fyrir sig.

Það málefni sem Öldungaráð 
Suðurnesja hefur unnið hvað ötulast 
að er sá skortur sem er á hjúkrunar-
rýmum fyrir aldraða á Suðurnesjum. 
Skýrslur sýna að þar er biðin lang-
lengst á landinu eftir að fá aðhlynn-
ingu á hjúkrunarheimili. Áætlað er 
að árið 2020 verða á biðlista um eitt 
hundrað einstaklingar ef ekki verður 
breyting á. Samkvæmt áætlun heil-
brigðisráðherra er ekki gert ráð fyrir 
fjölgun hjúkrunarrýma á Suðurnesjum 
næstu fimm árin.

Á aðalfundi Öldungaráðs 
Suðurnesja þann 8. október sl. var 
einróma samþykkt ályktun þess efnis 
að hafinn verði nú þegar undirbún-
ingur að byggingu hjúkrunarheimilis 
að Nesvöllum. Sveitarfélögunum ber 
skylda til þess að bregðast við vandan-
um ef ekki á að skapast neyðarástand.

Einnig hefur Öldungará Suðurnesja 
lagt mikla áherslu á að unnið verði að 
formlegu samstarfi við samþættingu 
heimahjúkrunar og félagslegrar heima-
þjónustu á Suðurnesjum. Öldungaráð 
telur að samstarfið gerði þjónustuna 
markvissari og gefa möguleika á sam-
felldri og enn öruggari þjónustu sem 
veitt væri allan sólahringinn alla daga. 
Um þetta var einnig einróma sam-
þykkt ályktun á aðalfundinum þann 
8. okt. sl.

Framundan eru störf Öldungaráðs 
Suðurnesja af margvíslegum toga. 
Alþingismönnum í Suðurkjördæmi 
hefur verið boðið til fundar við stjórn 
öldungaráðs. Verður þar fyrst og fremst 
rætt um hinn mikla skort á hjúkrunar-
rýmum. Skipulagðir hafa verið fund-
ir stjórnarinnar með öldungaráðum 
sveitarfélaganna og bæjarfulltrúum. 
Öll eftirfylgni er mikilvæg og mun 
hún að einhverju leyti fara fram á 
þessum fundum auk þess þarf stjórnin 
að viðhalda tengslum sínum við aðra 
fulltrúa í öldungaráði. Stjórnarfundir 
munu fara í að ákveða eftirfylgni með 

verkefnum og ræða hugsanlega þjón-
ustukönnun. Einn stjórnarmaður situr 
fundi hjá þjónustuhópi aldraðra og 
kemur á framfæri ákvörðunum þeirra.

Á síðasta stjórnarfundi kom for-
maður og ritari U3A, háskóla þriðja 
æviskeiðsins með áhugaverða kynn-
ingu á starfsemi þeirra. Almenn kynn-
ing er fyrirhuguð seinni hluta febrúar 
og vonast er til að hægt verði að koma 
á anga af þeirri starfsemi á Suðurnesin, 
fólki sem er 50+ til gagns og ánægju.

Störf stjórnar Öldungaráðs 

Suðurnesja hafa verið að mótast þessi 
rúmlega tvö ár sem það hefur starfað. 
Segja má að það hafi markað sinn far-
veg, það er komið með kennitölu og 
bankareikning, kennimerki og fésbók-
arsíðu sem er að byrja að þróast. Megi 
störf þess ávallt einkennast af þeim 
dugnaði, einurð og kjarki sem það hef-
ur sýnt þessi fyrstu ár.

Erna M. Sveinbjarnardóttir,
formaður Öldungaráðs Suðurnesja

íbúafundir um 
sameiningarmál
stýrihópur sem vinnur að úttekt 

á kostum og göllum samein-
ingar sveitarfélaganna Garðs og 

Sandgerðisbæjar boðar til íbúafunda í 
báðum sveitarfélögunum.

Í Garði verður fundurinn haldinn  
miðvikudaginn 22. febrúar í Miðgarði, 
sal Gerðaskóla frá  kl. 19:30 – 21.30.

Í Sandgerði verður fundurinn 
haldinn fimmtudaginn 23. febrúar í 
Vörðunni frá kl. 17 – 19.  

Dagskrá:
1. Hvers vegna skyldu kostir og gallar 
við sameiningu bæjarfélaganna Garðs 
og Sandgerðis kannaðir?  
2. Framtíðin – mögulegar sviðsmynd-
ir kynntar.
3. Framtíðaráherslur – hver er sýn 
íbúa?

Fundirnir eru að sjálfsögðu öllum 
opnir og vonandi sjá sem flestir sér 
fært að mæta.  Íbúar sveitarfélaganna 
eru velkomnir á hvorn fundinn sem er.

Vogar

sjóvarnir í Vogum
Á næstunni hefjast framkvæmdir 

við hækkun og styrkingu sjó-
varnar á um  150 m kafla norð-

an Marargötu.
Búast má við að framkvæmdin muni 

hafa í för með sér einhver óþægindi fyrir 
íbúa á svæðinu meðan á henni stendur. 
Aðkoma að framkvæmdasvæðinu verð-
ur í enda Marargötu og mun umferð 
vörubíla með þungaflutninga vera um 

Hafnargötu, Egilsgötu og Marargötu. 
Íbúar eru beðnir velvirðingar á því 

ónæði sem af framkvæmdinni hlýst. 
Reynt verður eftir föngum að haga 
framkvæmdinni þannig að sem minnst 
óþægindi verði fyrir íbúa. Þess er jafn-
framt óskað að íbúar sýni biðlund með-
an á henni stendur.

Verklok eru áætluð eigi síðar en 15. 
maí 2017.
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Öryggisgirðingar ehf bjóða heildarlausnir  
á girðingum, hliðum og aðgangskerfum

Nánari upplýsingar 
á heimasíðu okkar

www.girding.is

Öryggisgirðingar ehf. - Suðurhraun 2, 210 Garðabæ
Sími 544 4222 - Fax 544 4221 - girding@girding.is
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Páll Magnússon er einn af nýju 
þingmönnunum sem settist á 
Alþingi í haust. Reykjanes bað 

hann að svara nokrum spurningum.
Hvernig er reynslan af fyrstu vikun-

um á þingi? Kom eitthvað á óvart?
''Reynslan er bara góð. Það var auð-

vitað sérkennileg staða fyrir áramótin 
þegar var verið að afgreiða fjárlög og 
enginn raunverulegur ríkisstjórnar-
meirihluti til staðar. Þetta var ekki bara 
nýtt fyrir þeim helmingi Alþingismanna 
sem var nýr á þingi heldur ný staða fyrir 
alla. Þetta tókst hins vegar mjög vel og 

er vonandi vísbending um að hægt sé að 
bæta vinnubrögð á Alþingi almennt. Ég 
get aftur á móti ekki sagt að þingstörfin 
sjálf hafi komið mér mikið á óvart að 
öðru leyti, enda svo sem fylgst nokkuð 
vel með þeim um langt skeið úr fjar-
lægð''.

Hvernig líst þér á stefnu nýrrar ríkis-
stjórnar?

''Mér líst vel á stjórnarsáttmálann 
enda greiddi ég honum auðvitað at-
kvæði mitt í þingflokki Sjálfstæðis-
manna. Það veltur síðan auðvitað allt á 
framkvæmdinni sjálfri hvernig til tekst''.

Skiptir það máli fyrir kjördæmið að 
engin ráðherra er frá okkur?

''Já, það skiptir máli og það er mjög 
slæmt að enginn þingmaður úr Suður-
kjördæmi skuli sitja við ríkisstjórnar-
borðið. Öll önnur kjördæmi eiga þar 
sæti. Þingmenn Suðurkjördæmis, úr 
öllum flokkum, verða að taka höndum 
saman til að vega upp á móti þessari 
stöðu''.

Hver verða stærstu málin á þingi í 
vetur?

''Stærsta, mikilvægasta og jafnframt 
vandasamasta verkefni ríkisstjórnar-

innar, og Alþingis, verður að varðveita 
hinn efnahagslega stöðugleika á sama 
tíma og gert verður átak í að laga þá 
innviði sem fúnuðu í hruninu; ekki síst í 
heilbrigðis- og samgöngumálum''.

Á hvað mál ætlar þú helst að leggja 
áherslu á?

''Þau tengjast því sem ég sagði hér 
á undan. Auk þess munu auðvitað þau 
mál sem heyra undir þá nefnd sem ég 
veiti forystu, atvinnuveganefnd, taka 
mikið af mínum tíma. Og þau tengjast 
líka öll í hæsta máta inn í Suðurkjör-
dæmi''.

samningur sem náðist milli 
sjómanna og útgerðarmanna 
var samþykktur í atkvæða-

greiðslu  síðasta sunnuda með litlum 
mun. Þar með er lokið löngu verkfalli 
og hjól sjávarútvegsins snúast á ný.

Áhrif sjómannaverkfallsins Reykjanes leitaði til 
sveitarfélaganna til að kanna hver áhrif sjómannaverkfallsins hefðu 
verið á tekjur þess. Hver eru áhrif sjómannaverkfallsins á tekjur 
sveitarfélagisns ?

Í Vogum eru tvær fiskvinnslur, 
sem í starfa u.þ.b. 30 - 40 manns. 
Á meðan á verkfallinu stendur 

lækka því útsvarstekjur vegna þeirra 
íbúa sveitarfélagsins sem þar starfa, 

meðan vinnsla er ekki í gangi. Engin 
útgerð og löndun er hins vegar í Vog-
um nú orðið, svo að því leytinu hefur 
verkfallið ekki áhrif á tekjur sveitar-
sjóðs.

Það er ekki að svo stöddu gott 
að meta áhrif á staðgreiðslu-
tekjur Grindavíkurbæjar þar 

sem áhrifa verkfalls á staðgreiðslu-
tekjur sveitarfélagsins mun ekki gæta 

svo nokkru nemi fyrir en í apríl en þá 
verður endurreiknað skiptihlutfall á 
landsvísu á grunni tekna nóvember og 
desember. Þetta á við um öll sveitarfé-
lög á landinu.

Áhrif sjómannaverkfallsins á 
tekjur Sandgerðisbæjar eru 
umtalsverðar. Verkfallið hefur 

staðið yfir í tvo mánuði nú á vetrarver-
tíðinni sem er yfirleitt mikill annatími 

á höfninni. Sandgerðishöfn verður af 
tekjum vegna alfagjalda og þjónustu-
gjalda. Verkfallið hefur að sjálfsögðu 
áhrif á tekjur sjómanna, fiskvinnslu-
fólks og fleiri aðila sem með beinum 

eða óbeinum hætti tengjast veiðum og 
vinnslu. Tekjuskerðing þessa fólks mun 
þýða minni útsvarstekjur til bæjarfé-
lagsins en ráð var fyrir gert, segir Sig-
rún Árnadóttir bæjarstjóri Sandgerðis.

Það er augljóst að sjómannaverk-
fallið, sem hefur nú staðið í um 
tvo mánuði, hefur áhrif á afkomu  

margra aðila sem hafa beint og óbeint 
tekjur af sjávarútvegi.  Þar af leiðandi 
hefur það áhrif á skatttekjur sveitarfé-
lagsins, þar sem tekjufall einstaklinga af 
völdum verkfallsins skilar lægri útsvars-

tekjum til sveitarfélagsins.
Á þessum tímapunkti er erfitt að 

áætla hver áhrifin verða á útsvarstekjur 
sveitarfélagsins, þar sem heildaráhrif af 
verkfallinu eru ekki komin fram.  Það 
geta liðið nokkrir mánuðir þar til mögu-
legt verður að leggja mat á þetta, þar sem 
þau áhrif sem verkfallið kemur til með 

að hafa eiga eftir að birtast með ýmsu 
móti á næstu mánuðum.  Þar fyrir utan 
stendur verkfallið ennþá yfir þegar þetta 
er skrifað og ekki fyrir séð hvenær því 
lýkur og fiskiskipaflotinn getur farið til 
veiða.  

Magnús Stefánsson bæjarstjóri í 
Garði

Hafnarstjórn bendir á að 
rekstur hafnarinnar stend-
ur að mörgu leyti vel, 

en líkt og margar fiskihafnir geta 
hafnarsjóðir sem reiða sig að mestu 
leyti á aflagjöld og hefðbundin þjón-
ustugjöld af fiskiskipum illa staðið 
undir nauðsynlegum fjárfestingum. 
Þar skilur á milli hafna sem einnig 
hafa tekjur af út- og innflutningi. 

Afla sem skipað er á land í Grinda-
víkurhöfn eru u.þ.b. 20 milljarðar í 
útflutningsverðmætum. Um er að 
ræða gríðarleg aflaverðmæti sem fara 
um fiskiskipahafnir sem útflutnings-
hafnir njóta góðs af. Hafnarstjórn 
telur að jafna þurfi hlut fiskihafna og 
út - og innflutningshafna í gegnum 
hafnarbótasjóð.

Útsvarstekjur lækka
Áhrifin umtalsverð í sandgerði

Hefur áhrif á afkomu 
margra í garði

ekki gott að meta að svo stöddu

Vogar

Grindavík

Aflaverðmæti 
um 20 milljarðar

Grindavíkurhöfn

sjómenn samþykktu

Mjög slæmt að enginn þingmaður úr suður-
kjördæmi skuli sitja við ríkisstjórnarborðið

Dansað gegn ofbeldi
Það var mikið líf og 

fjör í Stapanum 
síðasta föstuda.

Fjöldi fólks af öllum aldri 
var mættur til að dansa 
á fullu.Tilgangurinn að 
vekja athygli á baráttunni 
á ofbeldi gegn konum.
Dansbyltingin Milljarð-
ur rís er haldin á vegum 
UN Woman víða um 
veröl. Bryndís Kjartans-
dóttir,jógakennari stóð 
fyrir viðburðinum.
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silja dögg Gunnarsdóttir

samþykki ekki 
frumvarpið
Ég mun ekki samþykkja frumvarpið. Ég tel að rök landlæknis eigi 
að vega þyngra en rök hagsmunaaðila verslunarinnar, sem vilja 
endilega fá áfengið inn í verslanir. Þau sjónarmið byggjast ein-
göngu á gróðavon, ekki umhyggju fyrir samfélaginu. rannsóknir 
sýna að aukið aðgengi að áfengi og 
aukinn sýnileiki auki neysluna 
með tilheyrandi heilsufarslegum 
afleiðingum og þá auknum 
kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið. 
Ég skil hins vegar vel þau 
sjónarmið að sumir telji að 
verslun eigi ekki að vera á 
höndum ríkisins og get að 
sumu leyti tekið undir þau. 
En þessi leið sem lögð er til 
í frumvarpinu, þ.e. að færa 
áfengi inní matvöruverslanir 
og að leyfa áfengisauglýs-
ingar, er algerlega 
glórulaust  að 
mínu mati.

Björn sæbjörnsson

Hætta á aukinni drykkju
Ég er anndvígur því að áfengi verði selt í verslunum.

Ég tel að ef frumvarpið nær í gegn skapist hætta á aukinni drykkju unglinga með auðveldara aðgengi.
Ég tel einnig að þeir sem veikir eru fyrir muni fekar lúta í lægra haldi fyrir freistingunni sem skapast.

Ég tel að núverandi fyrirkomulag sé gott og enginn ástæða til að breyta því.

Ásmundur friðriksson

Ég segi nei við 
áfengisfrumvarpinu
Enn einu sinni hefur áfengisfrumvarpið verið lagt fram á alþingi. Eins og áður snýst tillagan um það að 
leyfa sölu áfengis í verslunum. reykjanes leitaði til þingmanna okkar á Suðurnesjum og spurði hvort þeir 
væru fylgjandi að heimila sölu áfengis í verslunum.
Í dag er aðgengi að áfengi með þeim hætti að ég heyri engan tala m að það sé einhverjum erfiðleikum háð að nálgast áfengi í 
verslum Vínbúðanna eða á veitingastöðum sem opnir eru stóran hluta sólahringsins. aukið og auðveldara aðgengi að áfengi og 
öðrum vímugjöfum eykur neysluna eins og rannsóknir hafa bent á. læknar, heilbrigðisstarfsfólk og þeir sem vinna að lýðheilsum-
álum mæla eindregið gegn auknu aðgengi að  áfengi. Þeir sem búa við áfengisfíkn eiga erfitt með að standast freistinguna þegar 
aðgengi hefur verið aukið, rannsóknir staðfesta það. af hverju eigum við að auka aðgengi þegar enginn er að kvarta yfir aðgengi 
að brennivíni í dag. Ég segi nEI við áfengisfrumvarpinu.

Oddný G.Harðardóttir

styð ekki áfengis-
frumvarpið
 
Ég mun ekki styðja áfengisfrumvarpið og fyrir því eru 
þessar ástæður helstar:
n áfengi er ekki eins og hver önnur matvara. Skað-
semi áfengis er vel þekkt og þó að það sé ekki nema 
bara vegna þess á aðeins að selja áfengi í sérverslun-
um.
n aukið aðgengi að áfengi eykur neyslu. nú gætu þeir 
sem eru ósammála mér sagt að aukningin sé nú ekki svo mikil. 
Þá er því til að svara að hvert prósentustig sem bætist við í aukinni neyslu áfengis 
vegur enn þyngra og veldur enn meiri skaða en prósentustigið þar fyrir neðan. 
Þarna geta til dæmis legið mörkin á milli hóflegrar neyslu og of mikillar neyslu.
n aukin neysla áfengis veldur heilsuskaða. alþjóðaheilbrigðismálastofnunin metur 
það svo að áfengisneysla sé meðal sterkustu áhættuþátta lýðheilsu. Kostnaður 
vegna neyslu áfengis kemur fram í samfélaginu; í heilbrigðiskerfinu, löggæslu og 
dómskerfinu, tryggingakerfinu og í atvinnulífinu. Ef þingmönnum er alvara með 
því að styðja frumvarpið þurfa þau líka að segja hvaðan á að taka peningana til að 
mæta þeim kostnaði.
n aukin neysla eykur vanlíðan afkomenda og aðstandenda þess sem neytir áfengis 
í óhófi. Ef stjórnvöld taka ákvarðanir sem leiða til aukinnar neyslu áfengis mun 
vanlíðan til dæmis barna og ungmenna þessa lands aukast. Það er meðal þeirra 
aukaverkana sem frumvarpið hefði í för með sér verði það að lögum.
n Ef áfengi er í sérverslunum er það sérstök ákvörðun að ganga inn í áfengisversl-
unina og kaupa áfengi en ekki hugdetta svona um leið og gengið er fram hjá 
áfengisrekkanum í matvörubúðinni.
n Forvarnastarf Íslendinga í áfengismálum hefur vakið alþjóðlega athygli. Það starf 
byggir meðal annars á því hvernig við höfum takmarkað aðgang og þannig vil ég 
hafa það áfram hér á landi.

Jónína Hólm

Ég er á móti
Ég er á móti áfengisfrumvarpinu, tel það ekki verða landan-
um til gæfu.
almenningur er upplýstur um skaðsemi vímuefna og þann 

þunga sem heilbrigðiskerfið verður fyrir af 
völdum þess.

Fyrir liggja nokkrar úttektir á sölu 
tóbaks til ungmenna undir 18 ára aldri 
og eru of margir söluaðilar sem ekki 
fara að lögum.
Er hægt að treysta því að afgreiðslu-

fólk matvöruverslana, fólks 20 ára og 
eldri, fari að lögum?

Jónína Magnúsdóttir

Ég segi nei
Sannfæring mín um framfaraspor í ís-
lensku samfélagi er lítil þegar kemur 
að frumvarpinu. Einkum vegna þess 
að bent hefur verið á af fagfólki 
heilbrigðis- og félagsmála og í 
rannsóknum að aukið aðgengi leiði 
til aukinnar drykkju bæði meðal 
fullorðinna og barna. Mér finnst mik-
ilvægt að í öllum ákvörðunum sé tekið 
tillit til barna og ungmenna. Því vegur það 
þyngst þegar ég segi nei við áfengisfrumvarpinu.

Vilhjálmur Árnason

Áfengisfrumvarið 
er prinsippmál

Enn einu sinni hefur áfengisfrumvarpið verið lagt fram á 
alþingi. Eins og áður snýst tillagan um það að leyfa sölu 

áfengis í verslunum. reykjanes leitaði til þingmanna okkar 
á Suðurnesjum og spurði hvort þeir væru fylgjandi að 
heimila sölu áfengis í verslunum.
 Í mínum huga er áfengisfrumvarpið prinsippmál. Í sinni 

einföldustu mynd snýr ágreiningurinn aðallega að því 
hvort fari betur saman forvarnir og frelsi annars vegar eða 

forvarnir og forræðishyggja hins vegar. 
 Ég lít á málið með eftirfarandi hætti: gangi frumvarpið eftir dregur 

það úr verkefnum ríkisins enda ekki í verkahring þess að halda úti verslunarstarf-
semi af neinum toga. Þannig mun það gefa  ríkisvaldinu aukið svigrúm til að verja 
fjármunum í grunnþjónustu annars vegar og forvarnir hins vegar. En gert er ráð 
fyrir því í frumvarpinu að hlutfall áfengisgjalds sem rennur í lýðheilsusjóð aukist 
úr einu prósenti af innheimtu áfengisgjaldi í fimm prósent. En þess ber að geta að 
áfengisgjaldið mun áfram renna í óbreyttri mynd til ríkissjóðs, hvort sem Vínbúðin 
eða einkaaðili fær selja áfengi, sem er einsog allir vita lögleg neysluvara.
 Enn fremur er mikilvægt að benda á að frumvarpinu hefur verið breytt í þá veru, að 
áfengið þarf að vera enn afmarkaðra í verslunum en upphaflega var gert ráð fyrir. 
Sölufyrirkomulagið verður þá líkara því sem það er í Vínbúðunum í dag eða svo-
kallað „búð í búð“ fyrirkomulag, sem lýsir sér þannig að það er eins konar búð inni í 
búðinni. Eini munurinn er þá rekstraraðilinn sem yrði einkaaðili í stað ríkisins.
 Verð hefur mestu áhrifin á aðgengi, þ.e.a.s. lægra verð hefur meiri áhrif á neyslu 
en fjölgun útsölustaða. Þannig er hægt að segja að verð sé stærsti áhrifavaldurinn 
þegar kemur að neyslu áfengis. Þetta kemur skýrt fram í skýrslum frá alþjóðaheil-
brigðismálastofnunin (WHO).
 aðgengi er mjög fjölþætt hugtak í tengslum við sölu áfengis. Eins og ég sagði áðan 
er verðlag aðal áhrifaþátturinn í neyslu. Því næst er svokölluð skuggasala, sem er til 
að mynda í formi áfengissölu á svörtum markaði en hún fer aðallega fram í gegnum 
samfélagsmiðla eins og Facebook.  Þá eru þættir sbr. rannsóknir einsog fjöldi útsölu-
staða, opnunartími, aldurstakmark o.fl. þættir sem hafa áhrif.
 nái áfengisfrumvarpið fram að ganga munu ríki og sveitarfélög stýra öllum þessum 
þáttum í gegnum lög, reglugerðir og skipulag. Frumvarpið er aðlagað að öllum 
þessum þáttum og því auðvelt að standa með prinsippinu og styðja að það fái 
þinglega meðferð.

ólafur Þór ólafsson

Önnur og meira 
aðkallandi verkefni
Mér finnst nú nokkuð sérstakt að eitt að fyrstu verkum nýrrar ríkisstjórn-
ar sé að gera enn eina tilraunina til að koma áfengi í matvöruverslanir. 
Það eru önnur og meira aðkallandi verkefni í íslensku samfélagi sem 
mætti setja á oddinn eins og t.d. uppbygging innviða. Hvað varðar 
smásölu áfengis þá hefur mér fundist þau mál hafa verið í ágætis 
farvegi hér á landi og sé ekki þörfina á því að breyta því fyrirkomu-
lagi sem nú er. Þá þykir mér ástæða til að taka mark á ábendingum 
málsmetandi aðila eins og t.d. landlæknis sem hefur varað við aukið 
aðgengi að áfengi leiði til aukinnar áfengisneyslu, auki tíðni einstak-
lingsbundinna og samfélagslegra vandamála og stórauki 
samfélagslegan kostnað. Ég held því að kröftum löggjafans 
væri betur varið í að ræða önnur mál en frjálsa sölu áfengis.

kristín María Birgisdóttir

Ég er andvíg því að breyta
Ég er andvíg því að breyta áfengislöggjöfinni með þeim hætti sem lagt er til í nýju frumvarpi.Hvað sem 
fólki kann að finnast um áfengi og neyslu þess þá er áfengisneysla eitt mesta lýðheilsuvandamál vest-
rænna ríkja, aðeins reykingar eru verri. Fyrir mér er það ekki prinsipp að ríkið hætti sölunni. Væri áfengi 
að koma á markað í dag væri það líklega flokkað með öðrum vímuefnum og sennilega lagt blátt 
bann við sölu þess. Við eigum að hugsa lengra en aðrar þjóðir og frekar að vera fyrirmynd annarra í 
þessum efnum. Við eigum líka að hugsa til okkar veikustu bræðra og systra sem glíma við þann ban-
væna sjúkdóm sem alkhólisminn er. Margir há harða baráttu til að halda sig frá áfenginu. Ætlum við auk 
þess að gera ferð í matvörubúðirnar að áskorun fyrir þá sem eru veikir? Við eigum að leggja áherslu á að 
draga úr áfengisneyslu og halda áfram forvörnum. Þær eru að skila sér og unglingadrykkja hefur verulega 
dregist saman undanfarin ár. Þetta skiptir höfuðmáli. Mun meira máli en hversu þægilegt aðgengið að þessu vímuefni er.

Árni sigfússon

ekkert til fyrirstöðu að 
einkasala sé afnumin

álitamálin sem ég hef horft á tengjast því að heilbrigðisstarsfólk bendir á að með auknu áfengismagni í 
umferð eykst áfengisvandinn – á móti kemur að með aukinni notkun á léttara áfengi á undanförnum árum 

á móti minni notkun á sterku áfengi hefur vínmenning breyst á jákvæðan hátt, þrátt fyrir að á heildina hafi 
áfengismagn í umferð aukist. ölvunardrykkja unglinga hefur t.d. dregist verulega saman á síðustu 15 árum 
– Opnun fyrir bjórsölu varð því allavega ekki til að auka ölvunardrykkju unglinga og aukin léttvínsnotkun 
hefur breytt þessum venjum til betri vegar. Ég hef ekki séð í göngum að ríki sem hafa mjög hertar reglur 

um ríkiseinkasölu á áfengi hafi færri áfengissjúklinga en hin sem bjóða meira frelsi á þessu sviði. Ég sé því 
ekkert til fyrirstöðu að einkasala ríkisins á áfengi sé afnumin og hún færð inn í hefðbundinn verlsunarrekstur 

þó með þeim stífu skilmálum sem kveðið er á í frumvarpinu, bæði opnunartími og lokuð svæði.

Hvað segja bæjarfulltrúar? enn einu sinni hefur verið lagt fram á Alþingi áfengis-
frumvarp, sem gerir ráð fyrir að heimilt verði að selja áfengi í verslunum. Reykjanes leitaði til 
nokkurra bæjarfulltrúa sveitarfélaganna og spurði: Hver er þín afstaða til frumvarpsins?
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eyrún Ævarsdóttir hætti 
störfum sem forstöðumaður 
Byggðarsafns 31. desember 

sl.
Bæjarfélagið mun ekki ráða for-

stöðumann í safnið en gerir aftur á 
móti samning um að Garðskagi ehf 
ráði starfsmann í safnið.

Verið er að gera breytingar á 
verkefnum íþrótta- og æskulýðsfull-
trúa sem mun sinna tómstundar- og 

menningarmálum og vera tengiliður 
við Garðskaga ehf., fyrir sveitarfélag-
ið.

Jóhann Ísberg kom á fundinn 
og kynnti hugmyndir varðandi 
breytingar á Byggðarsafninu á Garð-
skaga. Nefndarmenn lýsa ánægju 
sína með fyrirhugaðar breytingar 
og þá grósku í aukinni þjónustu við 
gesti á svæðinu“.

Þjónusta reykjanesbæjar yfir 
meðallagi í fimm málaflokkum
Þjónusta Reykjanesbæjar er yfir 

landsmeðaltali í málefnum leik- 
og grunnskóla, menningarmál-

um, aðstöðu til íþróttaiðkunar og við 
að leysa úr erindum þeirra sem leitar til 
starfsfólks sveitarfélagsins. Þetta sýnir 
ný þjónustukönnun Gallup sem fram-
kvæmd er árlega og sýnir þjónustustig 
18 sveitarfélaga á landinu. Spurt er um 
12 þjónustuþætti, auk samskipta við 
bæjarskrifstofur og úrlausn erinda, og 
niðurstöður sýndar á kvarðanum 1-5.

Þegar íbúar eru spurðir um hversu 
ánægðir eða óánægðir þeir eru með 

sveitarfélagið sem stað til að búa á, 
hækkar ánægjustig íbúa Reykjanes-
bæjar um 0,1 stig frá könnun í fyrra 
og skorar nú 3,9 stig. Meðaltalið er 4,2 
stig. Þeir málaflokkar sem koma verst 
út úr könnun Gallup yfir allt landið 
eru skipulagsmál almennt, þjónusta við 
eldri borgara og fatlað fólk. Þar er þjón-
ustan á kvarðanum fjórir eða undir. Í 
þeim málaflokkum leynast því tækifæri 
til að gera betur.

Þegar kemur að því að svara hvaða 
þjónustu íbúar telja að sveitarfélagið 
þurfi helst að bæta eru heilbrigðismál/

heilsugæsla oftast nefnd eða í 17% 
tilfella. Þá vega sorphirðu- og endur-
vinnslumál þungt þegar kemur að 
bættri þjónustu, einnig samgöngumál 
og þjónusta við eldri borgara. Aðrir 
málaflokkar vega minna.

Þeir svarendur sem komu 
athugasemdum á framfæri töldu 
hreinsun eða þrif í umhverfi helst 
ábótavant, einnig aðhalds- og sparnað-
araðgerðir, bættar samgöngur/gatna-
kerfi, lægri gjöld og bætt skipulag/
skipulagsmál. (Heimasíða Reykjanes-
bæjar) Horft yfir Keflavíkurkirkju og næsta nágrenni. ljósmynd OZZO

stofninn töluvert stærri
fréttatilkynning frá Hafrann-

sóknastofnun: Mælingar á stærð 
loðnustofnsins ífebrúar 2017. 

Eins og kunnugt er bentu mælingar á 
loðnustofninum í september/október 
2016 til þess að veiðistofninn á vertíð-
inni 2016/2017 væri lítill og í samræmi 
við samþykkta aflareglu var ákveðið að 
engar veiðar yrðu stundaðar nema mæl-
ingar í janúar/febrúar 2017 gæfu tilefni 
til endurskoðunar.

Mælingar á stærð loðnustofnsins 11.-
20. janúar síðastliðinn sýndu aðstofninn 
væri töluvert stærri en mælingar hausts-
ins höfðu bent til og ráðlagði Hafrann-
sóknastofnun þann 25. janúar að heildar-
aflamark vertíðarinnar yrði 57 þús. tonn.

Í samvinnu við útgerðir loðnuskipa 
var ákveðið að mæla að nýju stærð 
stofnsins og fylgjast með göngum hans 
fyrir Norður- og Austurlandi. Fóru mæl-
ingarnar fram dagana 3. – 11. febrúar á 
rannsóknaskipinu Árna Friðrikssyni 
ásamt uppsjávarskipinu Polar Amaroq 
en auk þess kom rs. Bjarni Sæmundsson 
að rannsókninni í 2 daga.

Rannsóknasvæðið náði yfir 
Austfjarðamið, Norðurmið sem og 
Vestfjarðamið. Kynþroska loðna fannst 
víða á rannsóknasvæðinu (mynd 1) og 
var hún bæði við landgrunnsbrúnina 
djúpt út af Norður- og Norðausturlandi 
en einnig var loðnu að finna grunnt s.s. 

norður af Þistilfirði og Melrakkasléttu en 
einnig við Skagafjörð. Magn kynþroska 
loðnu sem mældist var umtalsvert meira 
en í janúar og meðalþyngd há.  Ókyn-
þroska loðna var mest áberandi vestar-
lega, eða út af Strandagrunni, en austan 
við Kolbeinseyjarhrygg var mjög lítið af 
ókynþroska loðnu.

Um 815 þúsund tonn af kynþroska 
loðnu mældust í mælingunni og mæli-

skekkja (CV) var metin 0.18.  Gildandi 
aflaregla byggir á því að skilja eftir 150 
þúsund tonn til hrygningar með 95% 
líkum. Tekur aflareglan tillit til óvissu-
mats í mælingunum auk þess sem afrán 
þorsks, ýsu og ufsa á loðnu er metið. Í 
samræmi við ofangreinda aflareglu legg-
ur Hafrannsóknastofnun til að heildar-
aflamark á vertíðinni 2016/2017 verði 
299 þúsund tonn.

byggðasafnið 
á garðskaga

Markaðsstofa Suðurnesja 
og Reykjanesjarðvang-
ur (sem nú heitir hinu 

virðalega nafni Reykjanes UNESCO 
Global Geopark) héldu vel heppnað-
an vetrarfund ferða- þjónustunnar. Á 
fundinum voru flutt þrjú mjög áhuga-
verð erindi um málefni jarðvanga og 
ferðaþjónustunnar. Að loknum erind-
um voru veitt í annað sinn hvatninga-
verðlaun og þakkarverðlaun ferða- 

þjónustunnar á Reykjanesi. Að þessu 
sinni hlutu veitingahúsið Vitinn og 
Þekkingasetur Suðurnesja í Sandgerði 
hvatningaverðlaunin, en þau hafa í 
sameiningu unnið að rannsóknum 
og nýtingu ýmsum krabbategundum, 
þ.m.t. grjótkrabba. Johan D. Jónsson 
hlaut þakkarverðlaunin, fyrir áralangt 
starf sitt á vettvangi ferðaþjónustunn-
ar hér á svæðinu. Ásgeir Eiríksson 
bæjarstjóri Vogahraðferð)

Vetrarfundur 
ferðaþjónustunnar

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Bíldshöfði 16 Flatahraun 31
Hafnarfirði

Tryggvabraut 24
AkureyriReykjavík
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„Við höldum ekki 
bara á penslum“
Gæðamálverk veitir alhliða málningarþjónustu og sinnir nýbyggingum af miklum krafti

Málningarfyrirtækið Gæða-
málverk er nú að vinna við 
nýbyggingu sem bygginga-

fyrirtækið Mannverk hefur reist að 
Herjólfsgötu 32–34 í Hafnarfirði. Hér 
er um að ræða fjölbýlishús með 32 
íbúðum og verkefni Gæðamálverks 
eru fólgin í því að sandspartla, gifs-
múra, grunna, kítta, líma pappaborða 
í samskeyti og svo auðvitað að mála 
húsið. Þetta er dæmigert verkefni hjá 
Gæðamálverki sem hefur unnið við 
fjölmargar vel heppnaðar nýbyggingar 
sem Mannverk hefur reist á undan-
förnum árum.

„Mannverk leggur mikla áherslu á 
að fá okkur til liðs við sig,“ segir Gísli 
V. Eggertsson, eigandi Gæðamálverks, 
og hann er ánægður með samstarf-
ið: „Það vinnur ákaflega gott fólk hjá 
Mannverki og sérstaklega er ég ánægð-
ur með Hildi Margréti verkefnastjóra 
sem er tengiliður minn hjá fyrirtækinu, 
en þessi frábæra kona stýrir hörðum 
iðnaðarmönnum af mikilli röggsemi.“ 
 Annar þekktur og náinn samstarfsað-
ili Gæðamálverks er Flügger-litir en 
Gæðamálverk notar að mestu leyti efni 
frá þeim og gengur samstarfið afar vel.

Sandspörtlun er eitt af  sérsviðum 
Gæðamálverks en fyrirtækið státar 
meðal annars af því að hafa sandspartl-
að hæstu byggingu á Íslandi, fjölbýl-
ishús í Skuggahverfi í Reykjavík. Auk 
 sandspörtlunar sinnir Gæðamálverk 

allri málningar vinnu innanhúss og 
utan, þar á meðal þakmálningu; sem og 
léttum múrviðgerðum utanhúss.

Gísli V. Eggertsson er ungur að 
árum, 35 ára gamall, en hann hefur 
unnið við málun frá unglingsaldri. 
Hann er lærður málarameistari og fyr-
irtækið hefur hann rekið í tíu ár:

„Já, þetta er orðið tíu ára gamalt 
fyrirtæki en ég hef aldrei skipt um 
kennitölu. Satt best að segja þykir tíu 
ára kennitala í þessum bransa vera ansi 
gömul. En heiðarleiki er okkur mikil-
vægur og ég vil standa við mín orð,“ 
segir Gísli.

Það er mikið að gera hjá Gæða-

málverki nær allt árið en 
mest er að gera á vorin og 
sumrin þegar verkefnum 
í útimálun fjölgar mjög 
 mikið. „En vegna vaxtar-
ins í nýbyggingum þá get 
ég í rauninni fengið eins mikla vinnu 
og ég vil. Ég vil hins vegar ekki stækka 
fyrirtækið of mikið því mér finnst 
mikilvægt að ég geti unnið áfram sjálf-
ur við málun en þurfi ekki að færast 
yfir í stjórnunarstarf. Þetta er mitt fag 
og ég get ekki hugsað mér að hætta í 
því strax. Ég vil auk þess gera hlutina 
vel og vandlega og þetta má ekki verða 
of stórt,“ segir Gísli sem hefur unun 

af sínu fagi og nýtur 
þess að skila af sér 
góðum verkum sem 
 viðskiptavinurinn er 
ánægður með.

S t a r f s m e n n 
Gæðamálverks eru um sjö talsins að 
Gísla meðtöldum en á álagstíma fer 
hann í samstarf við undirverktaka sem 
er með annan eins starfsmannafjölda.

Segja má að vinna við nýbyggingar 
Mannverks séu stærsti hlutinn af starf-
semi Gæðamálverks. Fyrirtækið tekur 
hins vegar að sér alls konar verkefni 
bæði stór og smá og málar til dæmis 
líka hús fyrir einstaklinga.

Nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðunni gaedamalverk.is en sím-
inn er 867-1070. Heimasíða Mannverks: 
mannverk.is.

Vönduð vinnubrögð Gæðamálverk skilar 
af sér góðu og fallegu verki

gísli V. Eggertsson 
Málarameistari

Kynning
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Hvað er U3a?
Háskóli þriðja æviskeiðsins

Með orðinu háskóli er hér átt 
við upprunalegu merkingu 
orðsins sem er hópur fólks 

sem vill helga tíma sínum í að fræðast. 
Heiti félagsins felur ekki í sér að félags-
menn skulu vera með háskólamenntun 
að baki - heldur eru allir velkomnir sem 
vilja bæta við sig þekkingu.

Þegar rætt er um hin mismunandi 
æviskeið er bernskan og unglingsárin 
oft kölluð fyrsta æviskeiðið, þá tekur við 
annað æviskeiðið sem er þá meginhluti 
starfsáranna með barnauppeldi, skyldur 
og skuldir. Þriðja æviskeiðið, sem stund-
um er nefnt „hin gullnu fullorðinsár“ 
tekur svo við. Þá er átt við þann tíma full-

orðinsáranna sem einkennist af minni 
ábyrgð en fyrr á ævinni, oft viðunandi 
fjárhagsstöðu og góðri almennri heilsu. 
Þetta æviskeið, efri ár ævinnar í starfi 
og eftirlaunaaldurinn, getur varað mörg 
ár og áratugi og fólk á margra kosta völ 
þegar kemur að því að leita lífsfullnægju 
og finna sér tilgangsrík viðfangsefni. 
Þetta „unggamla“ eða „þriðja“ æviskeið 
á sér tiltölulega skamma sögu og er ná-
tengt auknum lífslíkum þjóða og mann-
fjöldaþróun í samfélögum nútímans. Þau 
ár sem tengjast þessu skeiði eru breytileg 
frá einum einstaklingi til annars, en í 
starfi samtakanna U3A höfum við beint 
okkur að árunum eftir fimmtugt.

U3A í hnotskurn: Að læra svo lengi 
sem lifir (Lifelong learning) 

svona störfum við
Starf U3A Reykjavík fer fram með nám-
skeiðum, fyrirlestrum, hópastarfi, kynn-
isferðum og ferðalögum. Engin skilyrði 
eru fyrir þátttöku og engin próf eru tekin. 
Samtökin eru aðili að alþjóðlegri hreyf-
ingu U3A sem er til í 30 - 40 löndum víða 
um heim með hundruðum þúsunda með-
lima. Við tökum vel á móti öllum sem vilja 
ganga til liðs við okkur.

Fulltrúar frá U3A verða með kynningu 
á sínu starfi á Nesvöllum 31.mars n.k. Það 
verður auglýst nánar þegar nær dregur.

Aflafréttir

Mokveiði hjá smábátunum
Þegar þessi orð eru skrifuð þá 

er búið að skrifa undir samn-
ingin milli útgerðar-

manna og sjómanna, og því 
ætti sjómannaverkfallinu að 
fara að ljúka.  Það verður 
fróðlegt að sjá hvað gerist 
þegar flotinn fer allur af 
stað.  Algjör mokveiði hefur 
verið hjá smábátunum sem 
hafa verið að róa, og er t.d veiði-
nn á Suðurnesjunum farinn að aukst 
gríðarlega mikið.  Bátarnir og togarn-
ir sem landa í eigin vinnslu eins og 
t.d bátar og skip Nesfisks, Vísis eða þá 
Þorbjarnar munu án efa lenda í þessari 

mokveislu og  því er það bara vinnslan 
í landi sem setur hömlur á hversu mik-

inn afla bátarnir geta komið með. 
Aftur á móti þá verður að-

eins öðruvísi fyrir þá báta 
sem landa á markaði.  Núna 
hefur verið á fiskmörkuð-
um verið nokkuð gott eða í 

kringum 300 krónur á kílóið, 
búast má við  það verð hrynji 

niður þegar að fiskmarkaðir fyllt-
ast f fiski.  Sem dæmi að þá eru tveir 
kvótastórir bátar Frosti ÞH sem er á 
trolli og Steinun SH sem er á dragnót.  
Frosti ÞH hefur komist upp í rúm 800 
tonn á einum mánuði og Steinunn SH 

hefur komist í rúm 500 tonn á einum 
mánuði.

Annars er búið að vera mjög mik-
ið líf í Grindavík og í Sandgerði og 
mokveiði hvert sem litið er.  Addi Afi 
GK er kominn með 44 tonn í 7 róðrum 
og mest 9,3 tonn í róðri sem fékkst á 30 
bala.  Guðrún Petrína GK 40 tonn í 6 
róðrum og mest 9,1 tonn í róðri.  Birgir 
GK 13 tonn í 5 róðrum, Jói Brands GK 
11 tonní 5 rórðum og þar af 6,3 tonn 
í einni löndun og var báturinn svo 
drekkhlaðinn að hann var allur á kafi 
með aflann þegar til Sandgerðis var 
komið.  Birta Dís GK 9,6 tonní 4 og Ölli 
Krókur GK 9 tonn í 4 róðrum. 

Af stærri bátunum þá er Dúddi 
Gísla GK með 85 tonn í 8 og þar af 
20,4 tonn í einni löndun og er þetta í 
fyrsta skipti sem að Dúddi Gísla GK 
nær yfir 20 tonnum í einni löndun.  Óli 
Gísla GK 73 tonn í 10 og þar af 11,3 
tonn í einni löndun.  Von GK 47 tonn 
í 6 og Bergur Vigfús GK 45 tonní 5.   
Gamla Daðey GK 32 tonn í 4 róðrum.  
Júlli skipstjóri á Daðey GK hefur hafið 
veiðar á nýja bátnum sinum og hefur 
landað 25 tonn í 3 löndunum og mest 
12,5 tonn í einni löndun.  Katrín GK 42 
tonn í 10.  Andey GK 31tonn í 10 og 
Rán GK 25 tonn í 7.  Allir síðastnefndu 
bátarnir eru á vegum Stakkavíkur og 

að auki Jói Brands GK. 
Auður Vésteins SU með 114 tonn í 

aðeins 6 róðrum , enn báturinn ásamt 
Gísla Súrssyni GK eru báðir komnir 
suður til veiða.  Gísli Súrsson GK með 
87 tonn í 5.  Dóri GK 71 tonn í 8, Hulda 
HF 56 tonn í 7 og mest 12 tonn, landað 
í Sanderði. 

Sunna Líf KE er á netum og hefur 
veitt ansi vel.  41 tonn í 9 róðrum og 
þar af 9,2 tonn í einni löndun.   Halldór 
Afi GK sem er að fiska fyrir Hólmgrím 
hefur fiskað vel og er kominn með 78 
tonn í 14 róðrum og mest 10 tonn í 
einni löndun. 

Gísli R.

bæjarráð Reykjanesbæj-
ar samþykkir eftirfarandi 
breytingar á launum kjör-

inna fulltrúa . 
1. Föst laun bæjarfulltrúa og 

bæjarráðsmanna hækki miðað við 
í launavísitölu frá ársbyrjun 2013 í 
samræmi við það rammasamkomu-
lag sem í gildi er á almennum vinnu-
markaði, að frádregnum þeim hækk-
unum sem orðið hafa á tímabilinu 
og nemur sú hækkun 17.48%.

2. Til þess að bæta kjör þeirra 
sem sitja í nefndum á vegum sveitar-
félagsins hækki nefndarlaun fyrir 

hvern setinn fund með hliðsjón af 
hækkun kjararáðs.

Kristinn Þór Jakobsson legg-
ur fram eftirfarandi tillögu um að 
áheyrnarfulltrúar fái föst laun eins 
og bæjarráðsmenn eins og gert 
sé í vel frestum sveitarfélögum. 
Meirihluti bæjarráðs greiðir atkvæði 
gegn tillögunni en fulltrúar Sjálf-
stæðisflokks sitja hjá.

laun bæjarfulltrúa 
hækka um 17,48%

Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf.  |  Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk. | Sími: 510 7700  |  momentum@momentum.is
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SVEIGJANLEG OG LIPUR
INNHEIMTUÞJÓNUSTA

Það er einfalt og auðvelt 
að prófa þjónustuna

- engin skuldbinding
- enginn dulinn kostnaður

Hafðu samband, við leysum málin með þér!

Af reynslunni verður þú ríkari!
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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. 

Kynning

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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louisa Clark lifir til-
breytingarsnauðu lífi, 
vinnur á flugvallarbar 

og fylgist með fólki á leið út 
í heim. Hún hefur enn ekki 
jafnað sig á því að hafa misst 
ástina í lífi sínu – en skyndi-
lega fer veruleiki hennar á 
hvolf. Er unglingsstúlkan sem 
birtist á tröppunum hjá henni 
með svörin sem hana skortir 
eða enn fleiri spurningar?

Eftir að þú fórst er sjálf-
stætt framhald bókarinnar Ég fremur 
en þú en báðar þessar bækur hafa far-
ið sigurför um heiminn og setið í efstu 
sætum metsölulista.

„Hlý saga. Kemur róti á tilfinningarnar 
og endurnýjar traust manns á ástinni.“
- Sunday Express
„Fullkomin snilld.“- Sun

„Fyndin, sorgleg og lær-
dómsrík. Þú munt nota 
vasaklút sem bókamerki.“
- Mail on Sunday

„Snilldarleg flétta og sögu-
persónur sem maður verð-
ur ástfanginn af. Sorgleg 
og fyndin – eiginlega full-
komin.“
- Glamour

 
Eftir að þú fórst er 429 

blaðsíður að lengd. Herdís M. Hübner 
þýddi, Jón Ásgeir hannaði bókar-
kápuna og Eyjólfur Jónsson sá um 
umbrot. Bókin er prentuð í Eistlandi.

Jóhann Benedikt Pétursson 
fæddist í Áreyjum í Reyðar-
firði 28. apríl 1920. Hann and-

aðist árið 2013.Hann hafði lifað tím-
ana tvenna. Spánska veikin geisaði 
og heimskreppan mikla var í aðsigi. 
Móðir hans féll frá ung að áðum frá 
6 börnum. Fjölskyldan tvístraðist, 
börnin fóstruð hvert á sínum staðn-
um. Á nær aldarferli sínum á tímum 
iðnvæð- ingar taldi hann að mesta 
byltingin sem hann hefði upplif-
að hefði verið að eignast sín fyrstu 
gúmmístígvél. Jóhann lærði klæð-
skeraiðn hjá Kaupfélagi Héraðsbúa 
1939- 44. Kennari hans var Franz 
Jesovsky. Síðan tók við iðnskólapróf 
og sveinspróf í Reykjavík. Jóhann 
stundaði klæðskeraiðn til ársins 
1954 hér í Keflavík, síðan verslun til 
ársins 1967. Gerðist þá póstmeist-
ari á Keflavíkurflugvelli. Eigandi í 
vinnufyrirtækinu Kraninn hf. ásamt 
bróður sínum Ragnari frá 1954. 
Í bæjarstjórn og byggingarnefnd 
Keflavíkur 1952 til 56. Einn af stofn-
endum Rótaryklúbbs Keflavíkur 
1945 og starfaði þar til dauðadags. 
Jóhann var varaform. Iðnaðarfélags-
ins keflavíkur 1953-54 og formaður 
1954-55. Formaður sjálfstæðisfélags 
og félagi í málfundafélaginu Faxa 

um árabil. Umdæmisstjóri 
Rótary á Íslandi 1976-77 og 
sinnti margvíslegum störf-
um á alþjóðavísu fyrir Rótary 
hreyfinguna ásamt eiginkonu 
sinni, Kristúnu Helgadóttur. 
Einnig gerðist hann félagi í 
Oddfellow-stúkunni Ingólfi 
1974 og síðar í stúkunni Nirði í 
Keflavík.. Hugvit og handverk 
eru orð sem fylgt hafa Jóhanni 
frá því lagður var grunnur að 
vegferð hans.

Í minningargreinum má 
m.a. lesa:

„Afi hafði mikinn áhuga 
á íþróttum og þá sérstaklega 
golfi og fótbolta og tókst hon-
um að miðla þessum tveimur 
áhugamálum áfram til okk-
ar allra. Hann var mikill að-
dáandi Manchester United 
og hann ásamt pabba gerði okkur 
bræður snemma að áhangendum 
og það voru ófáir leikirnir sem við 
horfðum á saman í Kleifarselinu. 
Það er gaman að hugsa til þess og 
þökk sé afa að nú eru komnir á legg 
þriðju ættliðir Manchester United-
aðdáenda.

Svipaða sögu er að segja af golf-
inu. Afi kolféll fyrir sportinu og 

tókst auðvitað að smita okkur alla 
af áhuganum. Ein kærasta minning 
okkar um afa er þegar við komum 
honum á óvart á 85 ára afmælinu og 
fórum með honum og karlpeningn-
um úr fjölskyldunni út til Spánar í 
golfferð. Ferðin var ógleymanleg og 
ekki síst fyrir þær sakir að afi, þá 85 
ára, stóð sig frábærlega og gaf okkur 
sem yngri vorum ekkert eftir“.

„fullkomin snilld“
út er komin hjá Ver-
öld bókin eftir að þú 
fórst eftir Jojo Moyes

skoða þarf kosti þess 
aðinnanlandsflugið fari 
til Keflavíkurflugvallar
bæjarstjórn Reykjanesbæjar lagði 

fram bókun í upphafi bæjar-
stjórnarfundar  þar sem skor-

að er á hlutaðeigandi að skoðaðir verði 
kostir þess að innanlandsflugið fari til 
Keflavíkurflugvallar.

„Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir 
furðu sinni á því að ekki hafi verið kann-
aðir kostir þess að flytja innanlandsflugið 
til Keflavíkur.

Nú er hafin vinna við að skoða 
kosti þess að flytja innanlandsflugið í 

Hvassahraun sem er aðeins í 20 mín fjar-
lægð frá Keflavíkurflugvelli. Það er ljóst 
að verði af slíkri framkvæmd mun hún 
kosta tugi milljarða. Það getur varla talist 
réttlætanlegt þegar hægt væri að koma 
upp aðstöðu fyrir innanlandsflug fyrir 
brot af þessum kostnaði.

Svokölluð Rögnunefnd sem fékk 
það verkefni að skoða aðra kosti fyrir 
innanlandsflug en í Reykjavík, útilokaði 
einhverra hluta vegna Keflavíkurflugvöll 
sem valkost. Ástæður þess liggja ekki fyr-

ir og slíkt getur varla talist eðlilegt þegar 
um svo mikla fjármuni er að ræða.

Kostir þess að flytja innanlandsflugið 
til Keflavíkur eru hins vegar augljósir út 
frá fjárhagslegum sjónarmiðum. Á það 
hefur verið bent að dreifa þurfi ferða-
mönnum um landið vegna átroðnings á 
ákveðnum stöðum. Með tengingu inn-
anlandsflugs og millilandaflugs verður 
slíkt mögulegt í auknum mæli.

Á Suðurnesjum er til staðar sjúkrahús 
sem gæti sinnt ákveðnum hluta sjúkra-

flugs með litlum 
breytingum og því ætti öryggisatriðum 
að vera fullnægt.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar 
því á hlutaðeigandi að skoðaðir verði 
kostir þess að innanlandsflugið fari til 
Keflavíkurflugvallar samhliða athugun 
á öðrum kostum.“

 Undir bókunina skrifa Guðbrand-

ur Einarsson, Böðvar Jónsson, Magnea 
Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, 
Kristján Jóhannsson, Friðjón Einars-
son, Eysteinn Eyjólfsson, Kristinn Þór 
Jakobsson, Davíð Páll Viðarsson, Ingi-
gerður Sæmundsdóttir og Baldur Þ. 
Guðmundsson.

Merkir suðurnesjamenn
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Útfararstofa Íslands sér um og útvegar:
• Útfararstjóri tekur að sér umsjón útfarar í samráði við prest og aðstandendur.
• Útfararstjóri kemur heim til aðstandenda og ræðir skipulag ef óskað er. 
• Flytja þann látna af dánarstað í líkhús.
• Koma á sambandi við þann prest sem aðstandendur óska eftir.
• Aðstoða við val á kistu og líkklæðum.
• Búa um lík þess látna í kistu og snyrta ef með þarf.
• Fara með tilkynningu í fjölmiðla
• Stað og stund fyrir kistulagningarbæn og útför.
• Aðstoð við skrif minningargreina.
• Legstað í kirkjugarði.
• Organista, sönghópa, einsöngvara, einleikara og/eða annað listafólk.

• Kistuskreytingu, blóm og kransa og fána.
• Sálmaskrá og aðstoðar við val á sálmum/tónlistaratriðum.
• Dánarvottorð og líkbrennsluheimild
• Duftker, ef líkbrennsla á sér stað.
• Sal fyrir erfidrykkju og gestabók ef óskað er
• Aðstoð við umsókn útfararstyrkja.
• Merkingar á leiði, kross, púlt og legstein.
• Flutning á kistu út á land, utan af landi, til landsins og frá landinu.
• Veitum útfararþjónustu hvar sem er á landinu. 
• Útfararstofan gefur kistur undir fóstur og börn undir 16 ára aldri.

Alúð, virðing, traust 
& áratuga reynsla

Auðbrekku 1
200 Kópavogi

S: 581 3300 
& 896 8242

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega 
þjónstu.Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær 

sólarhrings sem er. Útfararstjóri er tilbúinn að koma 
heim til aðstandenda og aðstoða við undirbúning 

útfarar sé þess óskað. Við erum  aðstandendum innan 
handar um alla þá þættier hafa ber í huga er andlát 

verður. Allt það er viðkemur útför munum við ábyrgjast 
að sé gert í fullu samráði og trúnaði við aðstandendur.“

Sverrir Einarsson 
sverrir@utforin.is

Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á
www.utforin.is
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Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þITT ER VaLIð
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.


