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Raunhækkun þaRf 
að veRa 100 milljóniR 

Stuð hjá eldri 
borgurum

Guðni heimsótti 
Stóru-vogaskóla
Skólaþing Nemendafélags Stóru-Vogaskóla 

fór fram síðasta föstudag undir yfirskrift-
inni Metnaður. Forseti Íslands Guðni 

Th.Jóhannesson heimsótti skólann af þessu til-
efni,þar sem hann flutti stutt ávarp og hvatn-
ingarávarp.

FRYSTIGÁMAR / SALA OG LEIGA – 10 / 20 OG 40 FT.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og 
salernishús í ýmsum stærðum og gerðum. 
Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að þörfum hvers og 
eins viðskiptavinar.

Hafðu 
samband
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• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
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• Hágæða hráefni.
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• Stuttur afgreiðslutími. 
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Og meira er selt í burtu.  Það 
var greint frá því hérna í 
síðasta pistli að Örn GK hafi 

verið seldur í burtu frá Suðurnesjun-
um enn reynar ekki með öllum kvóta.  
Einhvern hluti af þeim kvóta verður 
eftir á Suðurnesjunum.  Núna hefur 
annar bátur verið seldur í burtu og er 
það Askur GK sem hefur verið seldur 
til Hellissands. Þar er fyrirtækið Hrað-
frystihús Hellissands og gerir það 
út tvo línubáta. Örvar SH og Rifsnes 
SH.  Fyrirtækið mun ekki gera út Ask 
GK, heldur er hann seldur og kvótinn 
færður af Aski GK yfir á hina tvo báta.  
Um 400 tonna kvóti var á Aski GK.

Annars var verkfall allan janúar-
mánuð og var veiði þeirra báta sem 
réru og voru það þá helst smábátarnir, 
ansi góð.  Um 10 dragnótabátar réru 
og voru það allt bátar sem eigendur 
bátanna voru skráðir um borð. 

Einhamar í Grindavík var með 
bátanna sína tvo á Stöðvarfirði og 
fiskuðu þeir bátar mjög vel þvi sam-
tals lönduðu þeir um 520 tonnum 
sem öllu var ekið til Grindavíkur til 
vinnslu.  Auður Vésteins SU var með 

262 tonn og Gísli Súrsson GK 254 
tonn, báðir í 21 róðrum. 

Dóri GK kom suður til Sandgerð-
is og var með 78 tonn í 13 róðrum.  
Andey GK 59 tonn 
í 18 og öllu landað í 
Sandgerði.  Hulda HF 
49 tonn í 12.  Guð-
mundur á Hópi HU 
49 tonn í 11.  Katrín 
GK 44 tonn í 12 róðr-
um.   Rán GK 30 tonn 
í 9 róðrum. 

Stella GK 39 tonn 
í 8 á Skagströnd.  
Addi Afi GK 30 tonn 
í 7 róðrum.  Guðrún 
Petrína GK 21 tonn í 
7 róðrum.  Birta Dís 
GK 19 tonn í 6. 

Daðey GK 102 tonní 19 róðrum, 
Óli Gísla GK 86 tonn í 20 róðrum.  
Og það má geta þess að Óli Gísla GK 
var sá bátur sem landaði ofast allra 
báta undir 15, Bergur Vigfús GK 72 
tonn í 13.  Dúddi Gísla GK 64 tonní 
14.  Pálína Ágústdóttir GK 53 tonn í 14 
og Darri EA 48 tonn í 15, báðir þessir 

bátar eru í eigu K og G fiskverkunar í 
Sandgerði.  Og landað í Hrísey. 

Ekki voru nú netabátarnir margir.  
Einungis þrír.  Sunna Líf KE sem 

reyndar fiskaði ansi 
vel undir lok janú-
ar og var alls með 
31  í 14 rórðum og 
mest 7,6 tonn í róðri. 
Hraunsvík GK sem 
var með 28 tonn í 16 
róðrum og mest tæp 
8 tonn.  Halldór Afi 
GK var með 15 tonn 
í 14 róðrum. 

Sæljós GK 7,5 
tonn í 8 landað á Bol-
ungarvík. 

Febrúar mánuð-
ur hafin og spurning 

hvort að sjómannaverkfallið leysist 
svo að fiskveiði flotinn okkar geti farið 
á veiðar.  Nóg er allavega af fiskinum 
og mun verða mokveiði hjá bátunum 
hérna bæði í Sandgerði og Grindavík 
allavega á meðan þeir stóru eru í landi.

Gísli R.

Er rétt að sameina 
Garð og Sandgerði?

fjöldi sveitarfélaga hefur mikið breyst á síðustu áratugum. Sveitar-
félögum hefur fækkað mjög. Hér á árum áður voru sveitarfélög 
vel yfir tvö hundruð en eru núna rúmlega sjötíu.Öll þessi sam-

eining hefur átt sér með atkvæðagreiðslu íbúanna sjálfra. Það hefur eng-
um lagaþvingunum verið beitt af hálfu Alþingis. Þannig á það auðvitað 
vera. Íbúarnir sjálfir eiga að ákveða hvort þeir 
vilji sameiningu eða ekki.

Hér á Suðurnesjum fækkaði sveitarfélög-
um úr sjö í fimm með sameiningu Keflavíkur-
,Njarðvíkur og Hafna í Reykjanesbæ. Önnur 
sveitarfélög á Suðurnesjum hafa fellt samein-
ingu í kosningum.

Nú hafa bæjaryfirvöld í Garði og Sandgerði 
samþykkt að skoða sameiningarmál og þá 
miðað við að þessi tvö sveitarfélög sameinins 
í eitt sveitarfélag. Að undanförnu hefur íbúum 
gefist tækifæri á að svara spurningum og segja 
sitt álit á ýmsum þáttum í restri sveitarfélaganna. Þannig er væntanlega 
hægt að fá skýrari mynd  til að meta kosti og galla. Framundan er svo 
íbúafundur um málið. Reynist niðurstaðan sú að það séu kostir við 
sameiningu verður boðað til kosninga í ár. Samþykki íbúar sameiningu 
í báðum sveitarfélögum verður til nýtt sveitarfélag og kosið til bæjar-
stjórnar vorið 2018.

Samvinna þessara sveitarfélaga hefur sukist mjög á síðustu árum. 
Félagsmálin eru unnin saman,skipulags-og byggingarmál og  Sami yf-
irmaður er hjá báðum íþróttamiðstöðvunum. Meira samstarf en áður 
milli íþróttafélaganna Víðis og Reynis.Samstarf er einnig á fleiri sviðum.

Það er því eðlilegt að frekara samstarf með sameiningu sé skoðað í 
fullri alvöru. Sameining allra sveitarfélaganna á Suðurnesjum er örugg-
lega ekki raunhæf leið á næstunni.Menn óttast að verða undir í samein-
ingu við stóra sveitarfélagið Reykjanesbæ.

Það er eðlilegt að menn skoði nú hvort Garður og Sandgerði verði 
sterkari undir einum hatti. Sífellt er verið að færa aukin verkefni frá rík-
inu til sveitarfélaga.Rúmlega þrjú þúsund manna sveitarfélag er betur i 
stakk búið að taka við verkefnum,heldur en sitt í hvoru lagi. Sandgerð-
isbær hefur verið mjög skuldsett sveitarfélag,en bæjarstjórn hefur á síð-
ustu árum tekið mjög fast og ákveðið á málum og náð að laga stöðuna 
mikið. Framundan er mikil uppbyggin á flugvallarsvæðinu.Tekjurnar 
munu því aukast mikið.Sveitarfélagið Garður stendur mjög vel eigna-
lega og fjárhagslega,en reksturinn er þungur og þyngist með auknum 
kröfum. Nýtt  rúmlega þrjú þúsnd manna sveitarfélag ætti örugglega 
að vera mun betur í stakk búið til að standa undir þjónustunni.Nýtt 
sveitarfélag væri örugglega sterkara í að  byggja sameiginlega upp sterka 
ferðamannaþjónustu, en möguleikarnbir eru gífurlega stório á því sviði. 
Menn hljóta að meta kosti og galla sameiningar í þessu ljósi. Það er svo 
íbúanna að ákveða framhaldið , áfram tvö sveitarfélög eða að sameinast 
í eitt.

framlag eldri borgara vanmetið
Kjör eldri borgara hafa verið heilmikið í umræðunni. Mörgum finnst 
vera litið á eldri borgara sem einhvern bagga á þjóðfélaginu. Ríkið þurfi 
að moka út fjármunum til að halda uppi þessum hópi. Sem betur fer 
hefur umræðan snúist þannig að fleiri og fleiri sjá að þjóðfélagið þarf að 
gera vel við eldri borgara. Auðvitað er staða eldri borgara mjög misjöfn. 
Það er samt staðreynd að alltof stór hópur hefur það ekki nálægt því 
nógu gott.

Nokkur leiðrétting var gerð um síðustu áramót til leiðrétta kjör 
þeirra sem verst voru settir. En betur þarf að gera. Stjórnvöld hvetja 
eldri borgara til atvinnuþátttöku en um leið er frítekjumark tekna að-
eins 25 þúsund á mánuði. Eftir það eru greiðslur frá Tryggingastonun 
skertar um 45%. Skatturinn er þar af leiðandi orðin mjög hár og margir 
telja ekki borga sig að vinna fyrir nokkrum krónum,sem eftir eru þegar 
skerðingarnar eru svona miklar. Þetta verða stjórnvöld að laga,sem fyrst.
Nú kemur það fram í nýrri könnun að eldri borgarar vinna mikið í sjálf-
boðavinnu t.d. að gæta barna barna,skutla á alls konar æfingar. Margir 
dundaog dútla fyrir sína nánustu. Það er því staðreynd að eldri borgarar 
gera gagn í þjóðfélaginu til að halda því gangandi. Eldri borgara eiga því 
skilið að búa við góð kjör.

 Sigurður Jónsson

leiðaRi
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næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 23. febrúar 2017.

Á fundi bæjarráðs Grindavík-
ur var tekin fyrirbeiðni um 
niðurgreiðslur vegna hádegis-

matar fyrir eldri borgara. Til fundarins 
var mættur sviðsstjóri félagsþjónustu- 
og fræðslusviðs, Nökkvi Már Jónsson 
og kynnti hann málið og svaraði fyr-

irspurnum.
Bæjarráð leggur til við bæjar-

stjórn að gerð verði tilraun til þriggja 
mánaða með því að bjóða eldri borg-
urum upp á niðurgreiddan heitan mat 
í hádeginu virka daga í Miðgarði.

Jafnframt er lagt til að samþykktur 

verði viðauki við fjárhagsáætlun 2017 
að fjárhæð 1.135.000 kr. á deild 02421 
og að viðaukinn verði fjármagnaður 
með lækkun á handbæru fé.

Gjald fyrir hverja máltíð verði 
1.000 kr.

Samþykkt samhljóða

Í síðasta blaði spurðum við bæjarstjór-
an að því hvort sveitarfélagið ætlaði 
að feta í fótspor bæjarstjórnar Vest-

mannaeyja og fella niður fasteignaskatta 
hjá 70 ára og eldri. Ekkert sveitarfélag 

ætlar að gera það, en veita afslátt miðað 
við tekjur. Því miður datt svar Voga út í 
síðasta blaði,en hér kemur þeirra svar. 
„Sveitarfélagið Vogar veitir öryrkjum og 
eldri borgurum afslátt af fasteignaskatti, 

þar sem miðað er við tekjur viðkomandi 
og fram kemur í gjaldskrá sveitarfélags-
ins. Sveitarstjórnin hefur ekki rætt um að 
fella algjörlega niður fasteignaskatta hjá 
eldri borgurum“.

Á þorrablóti Félags eldri borg-
ara s.l. föstudagskvöld voru 
dregnir út fjöldi vinninga í 

happdrætti kvöldsins. Skemmtinefnd 
FEBS vill koma á framfæri sérstök-
um þökkum til eftirtalinna fyrirtækja, 

sem öll eru í Reykjanesbæ. Þau sýna 
einstakan velvilja með gjöfum sínum.

Skiltagerð,Petra gallery. l njarðarbraut 1 l Frumherji hf. l  led ljós l aðalskoðun hf. l bílbót ehf.öll bílaþjónusta bolafæti 3 l 
nesdekk,dekkja og smurþjónusta njarðarbraut 9 l betri þrif, verkmenn.is. l álnabær tjarnargata 17 l gallery Keflavík, Hafnar-
götu 32 l Silica Iceland l Ormsson Hafnargötu 25 l Optical studio  Hafnargötu 45 l Flugukofinn Hafnargötu 21 l  apótekarinn 
Suðurgötu 2 l Daría EHF Hafnargötu 26 l georg V Hannah Hafnargötu 61 l blólmastofan glitbrá Hafnargötu 49 l Koda Hafnar-
götu 15 l Fjóla gullsmiður Hafnargötu 29  l Snyrti gallery Hringbraut 96 l Verslun SI raftæki Hafnargötu 61 l Verslunin Iceland 
Hafnargötu 35 l bústoð versl. tjarnargata 2 l Draumaland versl.  tjarnargata 3 l Hárfaktory Hafnargata 20 l Dinnerinn Malai 
thai Hafnargötu l Olsen Olsen Hafnargötu 62 l Subway Fitjum l lokkar og línur Hafnargata 35 l Duus veitingahús l K Sport 
Sportvöruverslun Hafnargötu l Skóbúðin Hafnargötu l Fernandos pizzur Hafnrgötu 36  l undri  Stapabraut 3 l rétturinn 
Hafnarg.51 l Húsasmiðjan á Fitjum l Olís versl. njarðvík l Pylsuvagninn tjarnargötu l lyfta.is njarðarbraut 1k l aðalverktakar 
reykjanesbæ l Kaffitár  l Snyrtistofa Maríu guðmundsdóttur Hringbraut l landsbankinn l netto Krossmóum

hádegismatur eldri 
borgara í Grindavík

miðað við tekjur í Vogum

Bestu þakkir fyrir 
stuðninginn

fræðslufundur
Kæru vinir og velunnarar Alzhei-
mertengla á Suðurnesjum, nú styttist 
í loka fræðslu vetrarins, sem verður 
miðvikudaginn 15. febrúar n.k. kl. 
16.30 á Nesvöllum / Þjónustumiðstöð, 
í beinu frh. af spilavist dagsins. Gestur 
fundarins verður Ásta Guðmunds-
dóttir félagsráðgjafi Landakoti / 
Minnismóttöku sem verður með 
erindið " Að greinast ungur með 

Alzheimer". 
Við vonumst eftir góðri mætingu og 
hlusta á þessa áhugaverðu fræðslu 
sem varðar allt samfélagið.

aðalfundur 
feBS
Föstudaginn 3.mars verður aðal-
fundur Félags eldri borgara haldinn 

á Nesvöllum kl 14:00. Venjuleg 
aðalfundarstörf. Boðið verður upp á 
kaffiveitingar.

Réttlæti?
Á síðasta ári fengu alþingismenn 55% 
kauphækkun,ráðherrar fengu 46% 
hækkun , aldraðir fengu 9,7% hækkun 
og öryrkjar fengu 9,7% hækkun. Er 
þetta réttlæti?

Aflafréttir

verkfall allan janúarmánuð
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Skólaþing nemendafélags 
Stóru-vogaskóla
nemendur í Stóru-Vogaskóla 

tóku á móti forseta Íslands á 
sal skólans síðasta föstudag.

Þennan dag fór fram skólaþing þar 
sem umræðuefnið var Metnaður.

Jón Gestur Ben Bigisson,formaður 
Nemendafélgs Stóru-Vogaskóla setti 
þingið. Fanney Björg Magnúsdóttir 
nemandi í 10.bekk lék á flygil. Nem-
endur skólans sungu skólasönginn.

Forseti Íslands Guðni Th.Jóhann-
esson flutti stutt ávarp. Eftir það fóru 
nemendur í 1.-5. Bekk í sínar stofur.

Forseti Íslands,Guðni Th,Jóhann-
esson flutti hvatningarávarp til þátt-
takenda skólaþingsins sem eru nem-

endur í 6.-10.bekk.
Forsetinn svaraði svo fjölmörgum 

spurningum.Forsetinn var mjög ein-
lægur í svörum sínum og skemmti-
legur en brýndi jafnframt fyrir nem-
endum að standa sig vel. Einnig ræddi 
hann um umræðuefni þingsins þ.e. 
metnað.

Margir nemendur notfærðu sér í 
lokin tilboð forsetans að fá mynd með 
honum.

Nemendum var skipt í hópa og 
svarar spurningum. Stjórnin vinnur 
úr þeim metnaðarfullu hugmyndum,-
sem fram koma og verða þ.ær kynntar 
á næstunni.

Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-
bæjar kynnti Einar Trausti 
Einarsson yfirsálfræðingur  

þjónustusamning sem gerður var við 
Fjölbrautarskóla Suðurnesja í ágúst 
2016. Samningurinn felur m.a. í sér 
að sálfræðingar fræðslusviðs veita 

nemendum Fjölbrautarskólanum ráð-
gjöf og stuðningsviðtöl. Nemendur 
hafa nýtt sér mjög vel þessa þjónustu. 
Fræðsluráð þakkar kynninguna og 
lýsir yfir ánægju með þá vinnu sem 
skólaþjónustan veitir nemendum Fjöl-
brautarskólans.

fræðsluráð Reykjanesbæjar 
telur mjög mikilvægt að hlúa 
vel að kennurum. Fyrirhug-

aður er fundur með öllum grunn-
skólakennurum . Kjörnum fulltrúum 
fræðsluráðs er boðið á þann fund sem 
verður haldinn með „þjóðfundasniði“ 
. Þar verður rætt um starf kennarans í 
víðustu mynd.

þjónustusamningur 
við fjölbrautarskóla 
Suðurnesja 

Hlúa vel að 
kennurum
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ÞURRKARI
T7DEP831E
Með varmadælu.
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
Verð: 129.900,-

ÞURRKARI
T6DEL821G
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
 
Verð: 109.900,-

ÞURRKARI
T6DBM720G
Tekur 7 kg af 
þvotti. 

Verð: 99.900,-

ÞURRKARAR

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421 1535

916097905916097952916097949

ormsson.is

framundan 
er íbúafundur
umræður fara nú fram milli 

bæjaryfirvalda í Garði og 
Sandgerði um kosti og galla 

þess að sveitarfélögin sameinist í eitt. 
Óskað hefur verið eftir að bæjarbúar 
svara nokkrum spurningum um ýmsa 
þætti varðandi hugsanlega samein-
ingu. Framundan er svo íbúafundur í 
sveitarfélögunum.

Við heyrðum í Magnúsi Stefánsson 
bæjarstjóra Garðs.

Hvernig gengur sameiningarvinn-
an?

Verkefnið gengur eftir samkvæmt 
áætlun, eins og lagt var upp með í 
upphafi.  Þannig að segja má að hún 
gangi vel.

Var góð þátttaka í könnuninni?
Við höfum ekki nákvæmar upplýs-

ingar um þátttöku íbúanna í könnun-
inni, en þær koma væntanlega fram 
síðar.

Hvenær verður íbúafundur?
Áætlað er að halda íbúafundi í báð-

um sveitarfélögunum upp úr miðjum 
febrúar.  Vonandi mæta sem flestir, 
enda er mikilvægt að fá fram sjónar-
mið íbúanna í þessari vinnu.

Verði niðurstaðan að efna til kosn-
inga um sameiningu,hvenær verður 
það gert?

Verkáætlun gerir ráð fyrir því að í 

maí verði boðað til íbúafunda, þar sem 
niðurstöður verða kynntar.  Í fram-
haldi af því munu bæjarstjórnir beggja 
sveitarfélaganna taka afstöðu til þess 
hvort tillaga um sameiningu sveitar-
félaganna verði borin undir íbúana í 
kosningu.  Ef af kosningu verður má 

gera ráð fyrir að hún fari fram á haust-
dögum eða í byrjun vetrar.  Ef svo fer 
að tillaga um sameiningu verður sam-
þykkt er horft til þess að sameinað 
sveitarfélag verði til við sveitarstjórn-
arkosningar vorið 2018.

Stefnumarkandi 
ferðaþjónusta

Vilja reisa 22 
gistihús í Garði
Á fundi Skipulags-og 

bygginganefndar Garðs á 
fyrir umsókn um lóð:Norð-

urljósavegur 4 -
Norðurljós gestahús ehf í sam-

starfi við Völundarhús ehf óska 
eftir að fá úthlutað lóðunum við 
Norðurljósaveg 4 og 6 til að reisa 
á þeim 22 gistihús til útleigu fyrir 
ferðamenn skv. meðfylgjandi erindi 
og teikningum.

Nefndin tekur jákvætt í út-
hlutun lóðanna en hafnar þeim 
hugmyndum um uppbyggingu 
sem lagðar eru fram með erindinu. 

Ásýnd þeirrar uppbyggingar sem 
lögð er til, samræmist frístunda-
byggð frekar en nokkru öðru, en 
lóðirnar eru ekki skipulagðar sem 
frístundabyggð, heldur hugsaðar 
undir uppbyggingu stærri og var-
anlegri mannvirkja sem uppfylla 
ákvæði byggingarreglugerðar um 
heilsárshús. Þá er nýtingarhlutfall 
lóðanna skv. tillögu engan vegin 
viðunandi (0,05-0,06) og stend-
ur þ.a.l. ekki undir kostnaði vegna 
uppbyggingar innviða og umgjarð-
ar vegna lóðanna.

Stjórn Sambands sveitarfé-
laga á Suðurnesjum bókaði á 
fundi sínum.“Ferðamálastofa 

og Stjórnstöð ferðamála vinna nú 
verkefni um stefnumarkandi stjórn-
unaráætlanir ferðaþjónustu um 
landið (DMP) í samvinnu við mark-
aðsstofur landshlutanna.  Eigendur 
verkefnisins telja afar mikilvægt að 
styrkja tengslin við sveitarfélög í 
landinu og upplýsa þau nánar um 

tilgang, markmið og framvindu 
verkefnisins.  Til að styrkja tengslin 
hafa fulltrúar Ferðamálastofu og 
Stjórnstöðvar ferðamála áhuga að 
halda kynningar- og umræðufund 
um verkefnið fyrir kjörna fulltrúa 
og starfsmenn sveitarfélaganna. 

Stjórn S.S.S. tekur vel í verk-
efnið og felur framkvæmdastjóra að 
vinna verkefnið áfram“.

Garður þarf að 
greiða miskabætur
Sveitarfélagið Garður hefur 

verið dæmt, í Héraðsdómi 
Reykjaness, til að greiða Birni 

Vilhelmssyni miskabætur að upp-
hæð 500.000 krónur vegna brots við 
ráðningu í stöðu skólastjóra. Björn 
var einn af umsækjendum um starf-
ið en Héraðsdómur komst að þeirri 
niðurstöðu að tengsl hans við póli-
tík hafi haft úrslitaáhrif á að hann 
var ekki metinn hæfur umsækjandi.

Þá sóttist Björn, sem starfar enn 
sem kennari við skólann, eftir því 
að fá greidd biðlaun að upphæð kr. 
4.961.064 eftir að hafa verið sagt 
upp 50% starfi deildarstjóra við 
skólann, vegna hagræðingaraðgerða 
en þá kröfu féllst Héraðsdómur ekki 
á.

Sveitarfélagið þarf því að greiða 
Birni 500.000 krónur í miskabæt-

ur auk þess sem 800.000 króna 
málskostnaður Björns fellur á 
sveitarfélagið samkvæmt dómi Hér-
aðsdóms.

Bæjarráð Garðs hefur fjallað um 
málið og bókaði

„Fyrir liggur niðurstaða Hér-
aðsdóms Reykjaness í dómsmáli 
sem Björn Vilhelmsson höfðaði 
gegn sveitarfélaginu. Annars vegar 
í tengslum við ráðningu skólastjóra 
Gerðaskóla árið 2012 og hins vegar 
vegna þess að staða deildarstjóra var 
lögð niður árið 2015. Sveitarfélagið 
var dæmt til að greiða miskabætur 
og málskostnað vegna fyrra málsins 
en var sýknað af kröfum vegna síð-
ara málsins. Ekki liggur fyrir hvort 
dómi Héraðsdóms verður áfrýjað til 
Hæstaréttar“.
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STARFSMENN ÓSKAST
TIL AÐ AKA ALMENNINGSVÖGNUM Í REYKJANESBÆ

l Um er að ræða glæsilega vagna með toppaðbúnað fyrir ökumenn og 
farþega.
 
l Aukin ökuréttindi til aksturs farþega í atvinnuskyni, góð þjónustulund 
og hreint sakavottorð skilyrði.
 
l Um framtíðaratvinnu er að ræða.
 
l Einnig óskast starfsfólk í aukavinnu og sumarafleysingar í almennar 
hópferðir.
 
l Gott tækifæri til að taka þátt í gefandi starfi í skemmtilegu umhverfi.

Upplýsingar í síma 421 4444 eða info@bus4u.is
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hagir og líðan aldraðra á Íslandi árið 2016
nýlega kynnti Félagsvís-

indastofnun Háskóla Íslands 
niðurstöður úr könnun um 

hagi og líðan aldraðra á Íslandi árið 
2016. Haft var samband við 1800 
einstaklinga 67 ára og eldri. Svarhlutfall 
var 59%. Könnunin var gerð fyrir Vel-
ferðarsvið Reykjavíkurborgar,Velferð-
arráðuneytið og Landsamband eldri 
borgara.

almennt heilbrigði
73% eldri borgara meta heilsufar sitt 
sem frekar eða mjög gott, en hlutfallið 
er mjög sambærilegt við niðurstöður 
fyrri kannana.

Að sama skapi stunda 76% eldri 
borgara einhverja líkamsrækt 1-2 sinni 
í viku eða oftar og hefur orðið nær 
engin breyting þar á frá fyrri könnun-
um. Mikill meirihluti svarenda í öllum 
aldurshópum stundar reglulega ein-
hverja líkamsrækt eða aðra hreyfingu 
(sjá töflu 14).

Tengslin milli líkamsræktar og 
heilsufars eru sterk. Yfir 80% þeirra 
sem telja heilsufar sitt mjög eða frekar 
gott stunda líkamsrækt a.m.k. vikulega, 
en um helmingur þeirra sem metur 
heilsufar sitt slæmt.

viðhorf til heilbrigðisþjónustu 
á Íslandi
Fleiri eldri borgarar nú en áður, eða 
45% telja heilbrigðisþjónustu hafa 
versnað sé miðað við sambærilegar 
mælingar árið 2007 og 1999. Hlutfallið 
er sambærilegt og árið 2012. Árið 2012 
töldu 17% svarenda þjónustuna hafa 
batnað og 16% í ár, samanborðið við 
43% árið 2007).

Eldri borgarar voru þó almennt 
nokkuð sáttir við aðgengi að þeirri 
heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á 
að halda, en um þrír af hverjum fjórum 
(74%) taldi aðgengið mjög eða frekar 
gott. Þó vekur athygli að því verri heilsu 

sem fólk telur sig hafa því lægra hlut-
fall telur aðgengi að heilbrigðisþjónustu 
gott (sjá töflu 20).

nýting aðstoðar
Í spurningum um lækna- og lyfjakostn-
að sagðist tæplega helmingur svarenda 
hafa engan læknakostnað og ekki þurfa 
að standa undir læknakostnaði dæmi-
gerðum mánuði , en meðalkostnaður 
þeirra sem þurfa að standa kostnað af 
læknisheimsóknum var um 25 þúsund 
krónur.

Lyfjakostnaður var að jafnaði lægri 
en læknakostnaður hjá eldri borgurum 
eða rúmar 11 þúsund krónur, en mun 
færri voru með engan lyfjakostnaðum 
fjórðungur svarenda þurfti ekki að 
standa kostnað af lyfjum í dæmigerð-
um mánuði.

Meiri hluti eldri borgara, eða 59%, 
þarfnast aldrei aðstoðar við ýmis verk-
efni í daglega lífinu sem spurt var um, 
.s.s. innkaup, matreiðslu og þrif.

Flestir þurftu aðstoð við þrif á heim-
ili eða 32% svarenda . Á meðal þeirra 
sem eru 88 ára eða eldri voru sögð-
ust 66% sem þurftu aðstoð við þrif, 
en einungis 18% þeirra sem tilheyra 
yngsta aldurshópnum.

Fæstir þurftu aðstoð við að fara á 
salerni, eða 2%.

Af þeim sem þáðu einhverja aðstoð 
voru flestir sem sögðu Heimaþjónustu 
á vegum sveitarfélags aðstoða sig,. Tæp-
ur þriðjungur sagði maka og dætur að-
stoða sig.

Þótt flestir þeir sem þiggja aðstoð 
segjist fá aðstoð frá Heimaþjónustu þá 
finnst eldri borgurum að jafnaði maki 
aðstoða sig mest .

Búsetuhagir
Flestir eldri borgarar (89%) búa í eig-
in húsnæði, en þetta er mjög svipað 
hlutfall og hefur verið frá aldamótum 
. Athygli vekur að meðal elsta hópsins 

(88 ára og eldri) búa ríflega fjórir af 
hverjum fimm (82%) í eigin húsnæði. 
Mun færri eldri borgarar leigja á al-
mennum markaði nú heldur en var árið 
1999 .

Þriðjungur eldri borgara búa einir 
og en eftir áttrætt hækkar hlutfall þeirra 
sem búa einir verulega.

87% svarenda voru með bíl á heimili 
sínu og gildir þetta um meira en 90% 
þeirra sem eru undir áttræðu, en vel 
innan við helming þeirra sem eru 88 
ára eða eldri.

atvinnuhagir
16% aðspurðra stunda launaða vinnu 
(sjá töflu 61) og er þetta hlutfall svipað 
og í mælingunum árin 2012 og 2006. 
Karlar eru talsvert líklegri til að stunda 
launaða vinnu, en 25% karla og 9% 
kvenna stunda launaða vinnu. Aldur 
hefur sterk tengsl við atvinnuþátttöku, 
en 40% fólks í hópnum 67-69 ára stund-
ar launaða vinnu en einungis 1% þeirra 
sem eru 88 ára eða eldri. Um fimtungur 
(19%) þeirra sem stunda ekki launaða 
vinnu myndu þó vilja vera í vinnu .

lífeyrisaldur
Spurt var hvað fólki findist um að 

lífeyrisaldur yrði hækkaður með hæg-
um skrefum úr 67 árum í 70 ár. Um 
þriðjungi (33%) svarenda leyst illa á að 
það yrði gert en 38% leyst vel á það .

Nær öllum, eða 97% svarenda fannst 
að auðvelda ætti þeim sem komnir eru 
á lífeyrisaldur að vera áfram virkir á 
vinnumarkaði.

fjárhagur
Ráðstöfunartekjur einstaklinga voru að 
jafnaði 258 þúsund krónur á mánuði 
og tekjur kvenna 24% lægri en ráðstöf-
unartekjur karla.

Meðalráðstöfunartekjur heimila 
eldri borgara voru 404 þúsund krónur 
á mánuði og voru ráðstöfunartekjur 

heimila kvenna töluvert lægri. Ráð-
stöfunartekjur heimila voru að jafnaði 
lægri eftir því sem fólk var eldra, sem 
skýrist væntanlega meðal annars af því 
að þeir búa í meira mæli einir.

Nokkuð misræmi var milli þeirra 
ráðstöfunartekna sem fólk hafði og hve 
háar tekjur það taldi sig þurfa . Til að 
mynda töldu 84% þeirra sem höfðu 200 
þúsund eða minna í ráðstöfunartekjur 
á mánuði að þeir þyrftu hærri tekjur 
en þeir hafa úr að spila, en sama gilti 
um 40% þeirra sem voru með ráðstöf-
unartekjur á bilinu 201-300 þúsund á 
mánuði. Athygli vekur að tekjuþörf er 
minni með hærri aldri

Það fjölgar í þeim hópi sem hefur 
áhyggjur af fjárhag, en um þriðjungur 
svarenda (31%) taldi sig stundum eða 
oft hafa fjárhagsáhyggjur. Árið 2012 
höfðu 26% eldri borgara sömu áhyggjur 
og 22% árið 2006.

Fjárhagsáhyggjur voru í beinu 
sambandi við aldur, því eldri því færri 
höfðu áhyggjur. Einnig höfðu þeir 
heilsuminni mun oftar áhyggjur en þeir 
sem voru við góða heilsu, en 44% þeirra 
sem mátu heilsufar sitt mjög eða frekar 
slæmt höfðu stundum eða oft fjárhags-
áhyggjur samanborið við 21% þeirra 
sem töldu heilsufar sitt mjög gott.

Einungis lítill hópur eldri borgara 
hefur einhvern tíma á síðustu 5 árum 
frestað því að fara til læknis og/eða 
kaupa lyf af fjárhagsástæðum, eða 5-6% 
. Stærsti hópurinn sem hefur frestað því 
að kaupa lyf eða fara til læknis er ógift-
ur og sá sem vill stunda launaða vinnu. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður um 
fjárhagsáhyggjur, en þessir hópar haf í 
meira mæli áhyggjur af fjárhag en aðrir 
hópar eldri borgara.

félagsleg virkni
Um tveir af hverjum þremur eldri borg-
urum (65%) er aldrei einmana. Hópur-
inn sem upplifir einmanaleika hefur 

farið stækkandi frá árinu 2007. Árið 
2012 voru 13% eldri borgara stund-
um eða oft einmana samanborið við 
17% svarenda í ár. Mun fleiri upplifa 
einmanaleika stundum eða oft í hópi 
þeirra sem eru ógiftir eða ekkjur/ekklar, 
búa einir, eru tekjulitlir eða hafa slæma 
heilsu.

Vel yfir fjórðungur (28%) tekur þátt 
í félagsstarfi eldri borgara á vegum 
sveitarfélagsins .

16% eldri borgara verja nokkru eða 
miklu meiri tíma einir en þeir viildu. 
Þetta á í meira mæli við um ekkjur, 
ekkla og ógifta en þá sem eru giftir eða 
í sambúð. Einnig á þetta frekar við þá 
sem búa við slæma heilsu en aðra.

Ofbeldi og vanræksla
Fámennur hópur hefur upplifað van-
rækslu eftir að það komst á eftirlauna-
aldur, en 11 einstaklingar höfðu orðið 
fyrir vanrækslu af hálfu skyldmenna, 
annarra umsjónaraðila, samfélagsins 
eða annarra .

Fjórir einstaklingar höfðu verið 
beittir líkamlegu ofbeldi , 31 hafði upp-
lifað andlegt ofbeldi höfðu verið beittir 
fjárhagslegu ofbeld.

Hugsanlega eru þessar tölur séu 
vanmetnar þar sem það getur reynst 
erfitt er fyrir fólk að svara spurningum 
um ofbeldi.

viðhorf til eldri borgara, 
tölvuvirkni og þjóðerni
Ríflega helmingur eldri borgara (52%) 
telur viðhorf til eldri borgara í samfé-
laginu vera frekar eða mjög jákvæð).

61% eldri borgara nota tölvu dag-
lega. Karlar nota frekar tölvu og er 
tölvuvirkni mjög háð aldri. Virkni í 
notkun internetsins hefur aukist örlítið 
frá árinu 2012. 

Facebook er algengasti samfélags-
miðillinn sem er notaður, en 53% 
svarenda skoða síðuna daglega.

SólRiSuhÁtÍð Í SandGeRði
Á hverju ári er haldin Sólrisuhá-

tíð í Sandgerði,þar sem eldri 
borgarar mæta.Í ár var hátíðin 

haldin sunnudaginn 22.janúar og hófst 
með messu í Safnaðarheimilinu. Séra 
Bára Friðriksdóttir sá um messuhald 

og Suðurnesjamenn spiluðu.
Eftir messu var haldið í Samkomu-

húsið. Kvenfélagið Hvöt sá um kaffið 
og kökuhlaðborð. Feðgarnir Óli Þór og 
Jílíus fluttu nokkur lög og hljómsveitin 
Suðurnejamenn siluðu nokkur lög.
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Smári mCCarthy þingmaður pírata

Góður kandídat væri frumvarp 
Pírata um sannleiksskyldu ráðherra
hvernig er reynslan af fyrstu 

vikunum á þingi? Kom eitt-
hvað á óvart?

Fyrstu vikurnar voru þvílíkur 
glundroði. Skipulagsleysið og hama-
gangurinn kom á óvart. Það var enginn 
tími til að vinna hlutina af skynsemi, 
ýmsum virtist liggja á að komast í 
jólafrí. Eftir þingsetningu í Janúar hef-
ur þetta verið skárra, það er alveg álag 
en það er mun eðlilegri vinna í gangi. 
Það sem kemur kannski mest á óvart er 
hversu vel hlutirnir gana fyrir sig þrátt 
fyrir glundroðann.

Hvernig líst þér á stefnu nýrrar rík-
isstjórnar?

Hún er ósköp rýr og innihaldslaus. 
Það engin raunveruleg áætlun um 

hvernig skuli gera allt það sem flokk-
arnir töluðu um að þyrfti að gera fyr-
ir kosningar, og jafnvel ekki minnst á 
sumt af því. Þegar ríkisstjórnin er innt 
eftir svörum um hvernig það eigi að ná 
markmiðunum eru svörin á þá leið að 
það sé ekki búið að útfæra allt – en rétt-
ara er að það virðist ekki vera búið að 
útfæra neitt.

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

Það getur skipt máli, ef ráðherr-
ar komast upp með taumlaust kjör-
dæmapot í sínu kjördæmi á kostnað 
hinna eins og var tilfellið oft á síðasta 
kjörtímabili, einkum hjá sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra sem þá var. 
Æskilegast er auðvitað að ráðherrar 

sinni sínu starfi vel í þágu allra lands-
manna.

Hver verða stærstu málin á þingi í 
vetur?

Það er erfitt að spá fyrir um það, 
því fyrirliggjandi þingmálaskrá rík-
isstjórnarinnar er fyrst og fremst 
endurflutt mál frá síðustu ríkisstjórn 
og innleiðingar á Evróputilskipunum. 
Mig grunar að stjórnarandstaðan geti 
verið nokkuð kraftmikil, og jafnvel að 
þingmannamál verði efst á baugi. Góð-
ur kandídat í það væri frumvarp Pírata 
um sannleiksskyldu ráðherra.

Á hvað mál ætlar þú helst að leggja 
áherslu á?

Ég er með tvö persónuleg mark-
mið fyrir kjörtímabilið, sem samsvara 

meginstefi Pírata: annars vegar 
að uppræta spillingu, m.a. með 
því að tryggja gagnsæi í skrán-
ingu fyrirtækja og þrengja að 
skattaskjólum;  hins vegar að 
undirbúa hagkerfi Íslands und-
ir framtíðina, m.a. með breyttri 
peningastefnu, meiri nýsköp-
un, betra fiskveiðistjórnkerfi, 
umbætur í lífeyrissjóðskerfinu, 
hraðari orkuskiptum, meiri inn-
lendri framleiðslu, bætt rekstr-
arumhverfi fyrirtækja og betra 
fjárfestingarumhverfi. Núna í 
vor verður áherslan mín á að 
opna fyrirtækjaskrá upp á gátt 
og að gera það auðveldara og 
ódýrara að stofna lítil fyrirtæki.

miklar líkur á áframhaldandi 
stöðnun í samneyslu

Ari Trausti Guðmundsson  6. þingm. Suðurkjördæmis - fyrir VG

hvernig er reynslan af fyrstu 
vikunum á þingi? Kom eitt-
hvað á óvart?

Reynslan er að langmestu leyti 
mjög jákvæð. Nóg er að starfa, þing-
flokkurinn öflugur og samstæður og 
tímabilið án meirihlutastjórnar bæði 
sögulegur og forvitnilegur. Stjórnar-
myndunartilraunir voru lærdómsrík-
ar og kenndu manni eitt og annað um 
klækjastjórnmál ekki síður en heilindi 
og vandaða leiðir við fimm flokka til-
raunina. Á óvart kemur í hve mörg horn 
er að líta, mikið að lesa og hve hratt en 
um leið mikilvægt er að vanda til alls 
málatilbúnaðar og umræðna. Starfsfólk 
Alþingis er einstaklega duglegt og fært í 
sínum margþættu störfum og mun fjöl-
mennara en maður vissi fyrir.

Hvernig líst þér á stefnu nýrrar ríkis-
stjórnar?

Þessi ríkisstjórn er ekki sú sem svara 
mun nægilega vel ákalli alls þorra al-
mennings um langþráðar úrbætur 
í heilbrigðismálum, menntamálum, 
velferðarmálum og við uppbyggingu 
innviða eftir áralangan niðurskurð. Þar 
strandar á þeirri stefnu í ríkisfjármál-
um að afla ekki fjár umfram það sem 
uppgangur í hagkerfinu leyfir. Miklar 
líkur eru á áframhaldandi stöðnun í 
samneyslu og hætta er á einkavæðingu 
handan við bremsuförin. Það liggur 
beint við ef ekki má afla fjár til ótal 
viðgerða í samfélaginu með því að ná í 
aukatekjur. Mikið fjármagn er til meðal 
stórra fyrirtækja, efnuðustu fjármagns-
eigenda og stóreignafólks sem verður 
að skatta til jöfnuðar og aukinnar sam-
neyslu. Hægri stjórn sem þessi er ekki 
vænleg en ég get þó bent á ýmis mark-
mið í stjórnarsáttmála sem langflestir 

eru sammála um að séu góð en leiðir 
til þeirra eru ekki skýrðar. Til að átta 
sig á stefnu þarf hún að innihalda bæði 
markmið og leiðir.

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

Ég svara þessu almennt. Eflaust má 
færa rök fyrir að ráðherraleysi okkar 
sunnanfólks geti skipt máli. En um leið 
skiptir það líka máli, og jafnvel meira 
máli, hvort hugmyndafræði hans og 
skoðanir á verkefnum gagnist nógu vel. 
Þegar allt kemur til alls varðar mann 
meira um pólitík ríkisstjórnar en upp-
runa hvers ráðherra eftir kjördæmum. 
Er í alvöru trygging fyrir því að t.d. 
heilbrigðisráðherra úr Suðurkjördæmi 
myndi hygla stofnunum í kjördæmi 
sínu betur en heilt yfir í landinu? Ég efa 
það.

Hver verða stærstu málin á þingi í 

vetur?
Af hálfu stjórnar-

andstöðunnar verða það 
sennilegast samfélags-
innviðir, atvinnumál, 
loftslagsmál og efnahags-
mál. Stjórnarþingmenn 
svara fyrir sig og sína og 
eru líklega á svipuðum 
nótum.

Á hvað mál ætlar þú 
helst að leggja áherslu á?

Flest allir þing-
menn verða að velja 
sér nokkra málaflokka, 
slíkur er málafjöldinn. 
Ég horfi hér og nú m.a. til heilbrigðis- 
og menntamála á öllu landinu, sam-
gangna í kjördæminu, til menningar 
og nýsköpunar á landsbyggðinni, ferða-
þjónustunnar, loftslagsmála og um-

hverfisverndar og loks náttúrunytja og 
náttúruverndar. En svo skipti ég mér ef-
laust af utanríkismálum og enn fremur 
málefnum norðurslóða þar sem ég fer 
fyrir alþjóðanefnd sem um þau fjallar.

jóna Sólveig Elínardóttir þingmaður Viðreisnar

verðum að ná 
vaxtastiginu niður
eftir kosningarnar í haust  4 nýir 

þingmenn úr Suðurkjördæmi á 
Alþingi. Reykjanes bað þau að 

svara örfáum spurningum.
Hvernig er reynslan af fyrstu vikun-

um á þingi? Kom eitthvað á óvart?
Hún er mjög góð. Það er í raun 

erfitt að segja að eitthvað eitt hafi kom-
ið manni eitthvað sérstaklega á óvart 
þegar maður upplifir eitthvað nýtt upp 
á næstum því hvern einasta dag. Þetta er 
eins og að eiga afmæli á hverjum degi.

Hvernig líst þér á stefnu nýrrar rík-
isstjórnar?

Ótrúlega vel enda endurspeglar hún 
mjög glöggt stefnu Viðreisnar í flestum 
málum.

Skiptir það máli fyrir kjördæmið að 

engin ráðherra er frá okkur.
Þetta er sannarlega óheppilegt og 

kallar á það að við þingmenn kjördæm-
isins séum á tánum. Ég mun leggja mig 
alla fram um að koma málefnum kjör-
dæmisins á framfæri við ríkisstjórn og 
mun t.d. leita samstarfs við aðra þing-
menn kjördæmisins um það.

Hver verða stærstu málin á þingi í 
vetur?

Það er ómögulegt að spá fyrir um 
það. Við höfum lært það á síðastliðnum 
árum að mál sem manni hefði aldrei 
órað fyrir að myndu skjóta upp kollin-
um stela senunni.

Á hvað mál ætlar þú helst að leggja 
áherslu á?

Augljós forgangsmál á kjörtímabil-

inu verða að ná vaxtastiginu í landinu 
niður og það gerum við aðeins með því 
að koma böndum á krónuna. Þetta er 
stórmál fyrir okkar stærstu útflutnings-
greinar, sjávarútveginn og ferðaþjón-
ustuna. Auk þess verðum við að efla 
heilsugæsluna um allt land og ráðast í 
nauðsynlegar vegaframkvæmdir enda 
álagið sem fylgir auknum ferðamanna-
straum að sliga samgöngukerfið okkar. 
Einnig þurfum við að leggja allt kapp 
á að létta á spítalakerfinu með því að 
fjölga hjúkrunarrýmum fyrir aldraða. 
Þetta eru allt mál sem ég mun leggja 
mikla áherslu á, auk þess að vinna öflugt 
starf í þeim nefndum sem ég er fulltrúi 
í, þ.e.a.s. velferðarnefnd og utanríkis-
málanefnd.

hvað segja nýir þingmenn? Eftir kosningarnar í haust  4 nýir þingmenn úr Suður-
kjördæmi á Alþingi.Reykjanes bað þau að svara örfáum spurningum.
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allir stjórnmálaflokkar hafa 
sagt að auka ætti fjárframlög 
til heilbrigðismála. Fyrir-

ferðamest hefur það verið í umræðinni 
að fjármagn vanti á Landspítalann. En 
hvað með heilbrigðisþjónustuna víðs 
vegar um landið. Reykjanes spurði 
Halldór Jónsson forstjóra Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja hver staðan væri 
hjá hans stofnun."

Svar heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja (hSS):
Á Suðurnesjum, þjónustusvæði HSS, 
fjölgaði íbúum mjög mikið á árinu 
2016.  Í lok ársins voru íbúar svæð-
isins 24.050. Hefur þeim fjölgað um 
40,6% frá árinu 2005 og á árinu 2016 
var fjölgunin 6,6%. Auk þess fjölgar 
ferðamönnum verulega eins og tölur 
um Keflavíkurflugvöll sýna glögglega. 

Allar þessar breytingar í umhverfi 
HSS kalla á verulega aukningu í starf-
semi stofnunarinnar. Að hluta til var 
þeirri þörf mætt á síðasta ári, sem 
glögglega sést í starfsemistölum. 

Á flestum sviðum jókst starfsem-
in. Sem dæmi má nefna að komum til 
lækna á heilsugæslu HSS fjölgaði um 
8,8% á árinu, komum á hjúkrunar-
móttöku fjölgaði um 12,4%, komum á 
slysa- og bráðadeild fjölgaði um 10,9% 
og sjúklingum á legudeild fjölgaði um 
19,9% og meðallegutími styttist.

Fjárveitingar síðasta árs gerðu ekki 
ráð fyrir slíkri aukningu, en heilbrigð-
isráðherra og Alþingi sýndu því góðan 
skilning með viðbótar fjárframlögum 
að fjárhæð 115 milljónum í lok ársins 
2016. Sú viðbót jafngilti 5% hækkun á 

fjárheimildum ársins. Með því tókst að 
halda rekstrinum innan fjárheimilda á 
liðnu ári.

Í forsendum fjárlaga 2017 er gert 
ráð fyrir 1% raunvexti í starfseminni 
og fjárveiting vegna þess er 25 millj-
ónir. Auk þess fær HSS 50 millj. 
tímabundið framlag til að styrkja 
reksturinn vegna fjölgunar íbúa og 
ferðamanna. 

Miðað við óbreytta starfsemi á 
þessu ári, þyrfti raunhækkun fjár-
veitinga milli ára að vera liðlega 100 
millj. Til að mæta aukinni starfsemi og 
nauðsynlegri styrkingu á þjónustunni 
þyrfti raunhækkunin að vera um 160 
millj. Sú fjárhæð er um 85 millj. hærri 
en fram kemur í fjárlögum þessa árs. 

Stjórnendur og starfsmenn HSS 
munu leita allra leiða til að mæta þjón-
ustuþörf okkar svæðis og væntum 
góðs skilnings ráðherra, ráðuneytis og 
Alþingis á okkar þörfum.

Halldór jónsson forstjóri HSS

Raunhækkun þyrfti að 
vera rúmar 100 milljónir

Góður kennari kennir ekki aðeins 
með huganum heldur einnig hjartanu

Stjórnendur úr röðum 
Reykjanesbæjar héldu 
vinnufund með grunnskóla-

kennurum í Stapa í gær. Til fundar-
ins var stofnað til að eiga samtal við 
kennara, sem ákveðið var í heim-

sóknum fulltrúa bæjaryfirvalda til 
starfsfólks grunnskólanna í byrjun 
desember sl. þegar samningar kennara 

voru lausir og mikil óánægja í þeirra 
röðum. Vinnufundurinn var í anda 
Þjóðfundar.

Helgi Arnarson sviðsstjóri 
Fræðslusviðs opnaði fundinn og 
ræddi ástæður hans. Í máli Helga kom 
fram að góður árangur hefði náðst 
í grunnskólunum í Reykjanesbæ og 
hann skynjaði áræðni og baráttugleði 
í hópi kennara til að viðhalda þeim ár-
angri. Hann vitnaði í bók frá Unesco 
þar sem fjallað er um hvað einkenni 
góðan kennara. Eitt barnanna sem 
spurt var svaraði: „Góður kennari 
kennir ekki aðeins með huganum 
heldur einnig hjartanu.“

Umræðuefni var skipt niður í fernt, 
Álag á kennara, Vinnuaðstaða og að-
búnaður, Samskipti og upplýsinga-
gjöf, Viðvera, vinnutími og vinnumat. 
Kennarar voru hvattir til að skrifa nið-
ur allt sem kom upp í hugann, en ekki 
dæma, hafa áhyggjur af framkvæmd-
um, festast í fortíð né missa ein-
beitingu og orku, eins og Hanna María 
Jónsdóttir mannauðs- og gæðastjóri 
Reykjanesbæjar lagði áherslu á við 
þátttakendur.

Mikið af góðum hugmyndum kom 
fram á fundinum og mun Fræðslusvið 
vinna úr þeim.

(Heimasíða Reykjanesbæjar)

frá vinnufundi grunnskólakennara í Stapa.
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farsæl reynsla 
af veisluhöldum
mENU veitingar hafa ára-

langa reynslu í að þjónusta 
fjölda fyrirtækja og stofn-

unum á stórhöfuðborgar svæðinu og 
Suðurnesjum með því að sjá um mötu-
neyti, eldhús og útvega bakkamat á 
vinnusvæði. MENU sér um fermingar-
veislur, árshátíðir, afmæli, þorrablót, 
erfidrykkjur og alls kyns veislur og 
mannfagnaði svo fátt eitt sé nefnt. „Við 
fullyrðum að í veitinga þjónustu erum 
við einn besti valkosturinn á mark-
aðnum í dag. Þegar þú leitar til okk-
ar færðu góð ráð, góðan mat og góða 
þjónustu. Hjá MENU er valinn maður í 
hverju rúmi. Hjá okkur 
starfa fjórir faglærðir 
matreiðslumenn, allir 
með meistararéttindi 
í faginu, auk fjölda 
annara hjálparkokka,“ 
 segir Ásbjörn Páls-
son, matreiðslumeist-
ari og eigandi MENU 
veitinga.

Áhersla á gæði, 
útlit og framsetn-
ingu
MENU hefur langa 
og farsæla reynslu af 
veisluhöldum af öllum 
stærðum og gerðum. „Eingöngu er 
notast við fyrsta flokks hráefni sem 
er sérvalið fyrir hvern viðskiptavin. 
Með besta mögulega hráefni sem 
fæst hverju sinni eru gæðin tryggð 
fyrir kröfuharða viðskiptavini okkar. 
MENU leggur einnig mikla áherslu 
á gæði, útlit og framsetningu veislu-
matarins. Við leggjum  okkur fram við 
að uppfylla óskir viðskiptavinarins 

í einu og öllu, sem og að fylgja 
þeim straumum og stefnum sem 
vinsælar eru hverju sinni. Það 
skiptir miklu máli að hafa eitthvað 
við allra hæfi í veislum, jafnt fyrir 
börn sem fullorðna. Það eru jú ekki 
allir eins, en allir vilja auðvitað fá eitt-
hvað gott í gogginn í veislunni. Fyrir 
þá vandfýsnu erum við með alls kyns 
rétti sem meira að segja fullorðna 

fólkið laumast í þegar enginn sér til.“

framreiða líka bakkamat  
fyrir svangt vinnandi fólk

Auk þess að bjóða upp á veislu-
þjónustu sendir MENU vinnandi 
fólki heitan hádegisverð í bakka,  rekur 

veitingasölu í Reykjanesbæ og þjón-
ustar mötuneyti fjölmargra fyrirtækja. 
Matseðil dagsins má sjá á heimasíðu 
MENU; menu4u.is.

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um 
þá þjónustu sem MENU  býður upp á 
hafðu samband í síma 421-4797 eða 
sendu tölvupóst á menu4u@menu4u.is. 

menu veitingar

kynninG
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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
6-
05

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.

Stuð hjÁ eldRi BORGuRum
það heilmikið stuð og skemmti-

legt á Þorrablóti Félags eldri 
borgara um síðustu helgi. 

Þorrablótið fór fram í hinum glæsilega 
sal á Nesvöllum. Hrafnista sá um mat 

og veitingar og almenn ánægja með 
Þorramatinn. Skemmtinefnd félagsins 
sá um skemmtiatriði sem slógu í gegn. 
Það voru svo Suðurnesjamenn sem 
léku fyrir dansi.
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Hágæða veisluþjónusta  
í fljótshlíðinni
Hellishólar bjóða í fermingarveislu

hellishólar eru ein af gersem-
um Fljótshlíðarinnar en 
húsið er staðsett í um tíu 

kílómetra fjarlægð frá Hvolsvelli, á 
miðjum Njáluslóðum. Á Hellishól-
um hefur verið starfrækt ferða-
þjónustubýli síðan 1990 en í dag er 
staðurinn orðinn einn af glæsilegri 
viðkomustöðum fyrir ferðamenn með 
ótrúlega fjölbreytta gistimöguleika. 
Þar er tjaldsvæði fyrir sumargesti, lítil 
og stór sumarhús, hótel, veitingaskáli 
og næg afþreying fyrir alla aldurs-
hópa. Víðir Jóhannsson er eigandi og 
rekstraraðili Hellishóla. Mikið hefur 
verið um  endurbætur síðastliðin ár 
bæði á  húsnæðinu og lóðinni, en 18 
holu golfvöllur  prýðir nú landareign-
ina. Svæðið er nú í stöðugri sókn. 
Starfsfólk Hellis hóla hefur það að að-
almarkmiði að  öllum líði vel meðan 
á dvölinni stendur og hefur því ávallt 
augun opin varðandi hvernig hægt sé 
að gera staðinn að einni helstu paradís 
á Íslandi.

Glæsilegir veitingasalir í 
faðmi fljótshlíðarinnar
Hellishólar eiga tvo stórglæsilega 
veitingasali sem taka allt að 200 
manns í sæti. Salirnir henta vel fyrir 
hvers kyns samkomur eins og ferm-
ingar-, afmælis- og brúðkaupsveislur 
sem og vinnuferðir, fundahöld, óvissu-
ferðir, ættarmót o.fl. Í sölunum er að 
finna risaskjá og skjá varpa, karókíkerfi 
og aðstöðu fyrir trúbador. Salir fást 
leigðir með eða án veitinga.

veitingaþjónusta sem bragð 
er að 

Á Hellishólum er rekin háklassa 
veitingaþjónusta sem býður upp á 
gómsætan mat og eftirrétti. Þá er hægt 
að setja saman dýrindis veislur fyrir 
hvers kyns tilefni. „Það er til dæmis 
vinsælt að halda fermingarveislur í 
salnum hjá okkur. Við bjóðum upp 
á ýmsar lausnir fyrir veisluhlaðborð. 

Kokkarnir okkar geta gert næstum 
því hvað sem er og því er um að gera 
að leyfa ímyndunar aflinu að ráða 
þegar kemur að veisluhlaðborði. Þá er 
það eina í stöðunni að hafa samband 
við okkur og við hönnum með þér 
ógleymanlega veislu,“ segir Víðir.

alltaf gaman að koma í  
hellishóla

Hellishólar eru, eins og áður sagði, 
vinsæll viðkomustaður fyrir innlenda 
og erlenda ferðamenn og er þar að 
finna einn besta veitingastað á Suður-
landi. Þá er boðið upp á dýrindis 
hlaðborð eða þriggja rétta málsverði 
sem enginn verður svikinn af. Einnig 
framreiða barþjónar bæði áfenga og 
óáfenga gæðakokteila eins og þeir 
gerast bestir. „Hér hefur verið um 

þrjátíu prósenta aukning á allri starf-
semi á milli ára og erum við gríðar-
lega stolt af því og vil ég þá þakka sér-
staklega góðu og traustu starfsfólki,“ 
segir Víðir.

Hellishólar eru að  Hellishólum, 861 
Hvolsvelli. Sími: 487-8360. Email: hell-
isholar@hellisholar.is. Nánari upplýs-
ingar má nálgast á vefsíðu Hellishóla; 
hellisholar.is eða á Facebook-síðunni.

Mynd Pall Gudjonsson

kynninG
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Svar Reykjanesbæjar.“Ljósnet 
er í boði til flestra heimila í 
Reykjanesbæ, en uppbygging 

á Ásbrú er eftir og til einstakra fyrir-
tækja í bænum. Í Höfnum fer ljósnetið 
í símstöð og þaðan til notenda.

Frekari uppbygging á ljósnetinu er 
fyrirhuguð, t.d. að Reykjanesvita þar 

sem uppbygging þjónustumiðstöðv-
ar er hafin á því svæði. Þá er stefn-
an sett á koma ljósleiðara í öll hús í 
Reykjanesbæ, þ.e. skipta út koparend-
um frá götuskápum og leiða beint inn 
í hús gegnum öflugt rörakerfi, en það 
er mikið verk og kostnaðarsamt. Hjá 
Mílu er hægt að fá nánari upplýsingar“.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Innflutningur bíla og hljólhýsa

Man TGL 8.180 BL 
Árgerð 2014 • Ekinn 68.000 km
6 metra vöru kassi • 1 tonna 
vörulifta • Loftpúða fjöðrun aftan 
Eins og nýr • Verð 4.950,000 + vsk

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi 
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent,  Prestige, 
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Nýr 2017  
Hobby T70E
150 hestöfl diesel  
Sjálfskiptur  
Leðursæti og nánast 
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir

frekari uppbygging 
fyrirhuguð

flest hús tengd 
í Grindavík
Í Grindavíkubæ liggur ljósleiðari 

í alla götuskápa. Þaðan er svo 
tengt inn í hús með koparstreng 

og eru því flest hús í bænum tengd 
um ljósnet. Hverfi sem eru hönnuð 
og byggð eftir 2014 eru tengd með 
ljósleiðara alla leið inn í hús. Einnig 
eru sum fyrirtæki sem og stofnanir 
með ljósleiðara inn til sín, svo sem 
íþróttamiðstöðin og einhver stærri 
fyrirtæki. Fyrirtæki geta óskað eft-

ir ljósleiðaratengingu en þá fellur 
kostnaðurinn á fyrirtækin.

Míla fyrirhugar að gera viðbætur 
í hugbúnaði til að auka hraðann á 
ljósnetinu enn frekar og þá er fyrir-
hugað er að hefja ljósleiðaravæðingu 
dreifbýlis í Grindavík á árinu 2017.

Ljósleiðarinn í Grindavík er í 
eigu og umsjón Mílu. Þeir veita allar 
nánari upplýsingar um kerfið.

ljósleiðari hvernig er staðan?
Nýlega hefur komið fram í fjölmiðlum vilji stjórnvalda til að leggja 
ljósleiðara um allt land. Reykjanes spurði bæjarstjórana hvernig mál 
stæðu hér á Suðurnesjum varðandi ljósleiðara.
Hvernig er staðan í þínu sveitarfélagi? Er kominn ljósleiðari í öll hús?

í Garði komið í 
hluta af bænum
Svar Magnúsar Stefánssonar 

bæjarstjóra í Garði.“Míla kom 
upp ljósneti í hluta af bænum 

fyrir 2-3 árum síðan.   Ennþá hefur 
það ekki verið gert í byggðina í Út-
garði.  Fregnir hafa borist af því að til 
standi að bæta fjarskiptakerfið í Garði 
á komandi sumri, en ekki hafa fengist 

nákvæmar upplýsingar um það.  Fyrir 
liggur að netsambönd eru ekki nógu 
góð í hluta byggðarlagsins, þrátt fyr-
ir að eftir því hafi verið gengið.  Góð 
og öflug netsambönd eru öllum 
mikilvæg í nútíma samfélagi og við 
munum ganga eftir því að svo verði í 
Garðinum eins og annars staðar“.ljósnet í Sandgerði

Á fundi bæjarráðs þann 24.01.17 
var til umfjöllunar mál er snýr 
að internettenginum í bæjarfé-

laginu.   Þessi mál hafa verið til skoðun-
ar hjá bæjarfélaginu um nokkurt skeið.   
Uppsetning ljósnets hófst fyrir nokkrum 
árum og nær ljósnetið nú til um 80% 
þéttbýlisins.

Bæjaryfirvöld hafa lagt áherslu á að 
nettengingar innan bæjarfélagsins séu 
eins og best verður á kostið.   Íbúar hafa 
kvartað yfir lélegu netsambandi á ýms-
um svæðum hér í bæjarfélaginu.   Eins 
og öllum er kunnugt er netsamband stór 
hluti af daglegum athöfnum fólks og fyr-
irtækja sem reiða sig oftar en ekki á tryggt 
netsamband.  Skýr krafa bæjarfélagsins er 
að tryggt sé að góð/hröð nettenging sé til 
staðar í bæjarfélaginu.

Á fundi bæjarráðs var lagt var fram 
minnisblað umhverfis- og tæknifulltrúa 
Sandgerðisbæjar um málið.   Í minnis-
blaðinu kemur m.a. fram að fyrirtækið 
Míla ehf. á og rekur allt fjarskiptakerfi 
bæjarfélagsins þ.e. búnað og lagnir.   
Starfsmenn bæjarfélagsins hafa verið í 
tíðum samskiptum við starfsmenn Mílu 
um málið og fengið svör um stöðu net-
málanna og fyrirhugaðar framkvæmdir.   
Fram kom að um 80% bæjarfélagsins er 
nú þegar tengt ljósnetskerfi Mílu.   Nú 
liggur fyrir að Míla mun hefja fram-
kvæmdir við að ljósnetsvæða þau hverfi 
sem eftir eru strax með vorinu 2017.  Gert 
er ráð fyrir að þær framkvæmdir hefjist 

í apríl og verði lokið í upphafi sumars.   
Að þeim framkvæmdum loknum verða 
100% þéttbýlisins ljósnetstengt skv. upp-
lýsingum frá Mílu.  Sjá má þau hverfi sem 
þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar 
merkt með gulu á meðfylgjandi mynd.

Mismunandi högun er á ljósleiðara-
kerfum, allt eftir því hvað sjálfur ljós-
leiðarinn nær langt að húsi og/eða inn í 
hús.   Ljósnetskerfi Mílu er þannig upp-
byggt að fyrirliggjandi koparstrengir eru 
iðulega notaðir síðasta hlutann inn í hús.  
Í minni bæjarfélögum sbr. Sandgerði þar 
sem vegalengdir eru styttri er oft nægilegt 
að ljósleiðari sé í símstöð og svo kopar-
strengir í húsin.   Þannig er kerfið byggt 
upp í Sandgerði eins og er.  Við fyrirspurn 
frá Sandgerði um þetta svarar Míla á þá 
leið:  Til þess að stytta þessar vegalengdir 
þá er ljósnetsbúnaður settur upp í götu-
skápum og tengdur með ljósleiðara inn í 
móðurstöðina í símstöðinni.  Þetta skref 
er um leið fyrsta skrefið í væntanlegri 
ljósleiðaravæðingu bæjarins því með 
þessu er kominn ljósleiðarastofn inn í 
hverfið sem verður síðan nýttur til að 
leggja ljósleiðar alla leið inn í hús.   Það 
er nokkuð kostnaðarsöm og tímafrek að-
gerð þannig að Míla telur eðlilegt að taka 
þetta í ákveðnum áföngum sem þýðir að 
mikil útbreiðsla næst tiltölulega fljótt.   Í 
Sandgerði hefur „móðurstöðin“ verið sett 
upp en búnaður hefur ekki verið settur í 
götuskápa.

Í framhaldi af þessum umræðum 

var óskað eftir korti af lögnum og tengi-
skápum Mílu hér í bæjarfélaginu til að 
betur mætti átta sig á umfanginu.  Ljóst 
er að settir verða upp 2 skápar sem ljós-
leiðari verður tengdur í og búnaður settur 
upp.   Þessir skápar munu þjónusta þau 
heimili sem eru ótengt ljósnetinu í dag.

Annað sem hefur komið í ljós er að 
það er mjög þétt neðanjarðar rörakerfi er 
hér í bæjarfélaginu í eigu Mílu.  Það ger-
ir það að verkum að þegar að því kemur 
verður einfaldara og kostnaðarminna 
að koma ljósleiðurum frá símstöð til 
heimila hér í bæjarfélaginu, sem er mjög 
jákvætt.

Í svörum Mílu kemur einnig skýrt 
fram að nettengingar hér í Sandgerði eiga 
ekki að vera frábrugðnar öðrum bæjarfé-
lögum landsins.  Einnig má glöggt sjá að 
Míla er full meðvituð um stöðuna og er 
nú þegar með svæði innan bæjarfélags-
ins á framkvæmdaráætlun 2017.

Eins og fram hefur komið hér í 
þessari stuttu samantekt er stór hluti 
bæjarfélagsins nú þegar tengdur ljós-
neti Mílu og er það sem útaf stendur er 
á framkvæmdaráætlun 2017.   Engu að 
síður er ljóst að betur má ef duga skal og 
full þörf er á að uppfæra ljósnetið með 
lagningu ljósleiðara í götuskápana.

Ekki fengust skýr svör um hvort það 
stæði til né hvenær.  Því er ljóst að starfs-
menn Sandgerðisbæjar munu áfram 
fylgja málinu enn frekar eftir við stjórn-
endur Mílu.
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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


