
9. mars 2017
5. tölublað, 6. árgangur 

Skynsemi Kjartan Már bæjarstjóri Ástandið 
Á Hss

Það hefur verið kraftur í loðnuveiðum eftir að sjómannaverkfallinu lauk. 
Fiskveiðar og fiskvinnsla er stór þáttur í atvinnulífinu hér á Suðurnesjum. 
Eins og alltaf í Reykjanesi eru Aflafréttir í blaðinu í dag. Sjá bls. 6.

Loðna í 
Helguvík

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

568 0100
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði

www.stolpigamar.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Íbúafundir aftur 
í maí
Á þessum 
íbúafundum 
var ekki ver-
ið að kynna 
tillögur eða 
annað er varðar 
mögulega samein-
ingu sveitarfélaganna, slíkir íbúafund-
ir verða væntanlega í maí.  Vel var 
mætt á þessa íbúafundi, sem dæmi var 
á annað hundrað manns sem mættu 
á íbúafundinn í Garði.  Á fundinum 
tóku íbúarnir virkan þátt í vinnu við 
að móta sviðsmyndir um sveitarfélag-
ið til framtíðar, hvort sem af samein-
ingu verður eða ekki.  Framlag íbú-
anna á íbúafundunum var mikilvægt 
og nýtist til áframhaldandi vinnu við 
þetta verkefni.
Næstu skref verða þau að vinna úr 
öllum þeim upplýsingum og gögnum 

sem liggja fyrir, ásamt því að vinna 
greiningu á fjárhagslegum þáttum 
málsins.  Samkvæmt verkáætlun mun 
skýrsla liggja fyrir í maí og þá verða 
íbúafundir þar sem niðurstöður verða 
kynntar.  Það mun síðan koma í ljós 
eftir það hvort málið fer í formlegt 
ferli sem endar með kosningu íbú-
anna um hvort af sameiningu verður 
eða ekki.  Ef af íbúakosningu verður, 
þá er gert ráð fyrir að hún fari fram 
næsta haust.

Magnús Stefánsson 
bæjarstjóri Garðs

taka formlega 
ákvörðun hvort 
kosið verði
Ég heyri ekki annað en að fólk hafi 
verið ánægt með þessa fundi sem fóru 
fram nýlega enda voru þeir báðir fjöl-
mennir. Þetta voru vinnufundir undir 

stjórn ráðgjafanna sem eru að vinna 
með okkur í þessu verkefni og útkom-
an er mikilvægt innlegg í vinnuna sem 
nú er í gangi við að meta kosti og galla 
þess að sameina þessi tvö sveitarfélög. 
Það er svo stefnt að því að kynna af-
raksturinn á þeirri vinnu nú í maí og 
það er ekki fyrr en í 
framhaldi af þeim 
kynningum sem 
bæjarstjórnirn-
ar taka formlega 
ákvörðun um það 
hvort kosið verði um 
sameiningu Sandgerð-
is og Garðs. Það er stór ákvörðun að 
leggja niður tvö sveitarfélög og stofna 
nýtt og því eðliegt að fólk taki sér tíma 
í vinnuna sem því fylgir og vandi sig 
við verkin. Ef það verður kosið um 
sameiningu þá gerist það væntanlega 
í haust.

 
Ólafur Þór Ólafsson, 

forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar

Nú er lokið íbúafundum í Garði og Sandgerði hvað varðar hugsanlega 
sameiningu sveitarfélaganna.
n Hvað viðtökur fékk kynningin í þínu sveitarfélagi?
n Hver verða næstu skref? 
n Stefnir í að kosið verði í ár um það hvort íbúar samþykki sameiningu 
Garðs og Sandgerðis?
Reykjanes heyrði í bæjarstjóra Garðs og forseta bæjarstjórnar Sandgerðis.

Skynsamlegt hjá 
ASÍ og SA

Það var skynsamlegt hjá ASÍ og SA að samykkja að kjarasamn-
ingur muni gilda ár til viðbótar þrátt fyrir forsendubrest. Það 
liggur fyrir að samningar margra opinberra stéttar eru lausir á 

næstunni.Yfirleitt hefur það verið þannig að 
félagar ASÍ hafa riðið á vaðið og gert sína 
samninga. Hærra launaðar stéttir hafa svo 
komið á eftir og krafist mun meiri hækkun-
ar og yfirleitt náð því markmiði. Höfrunga-
hlaupið hefur verið á fullu. Þegar upp er stað-
ið sitja svo hinir lægst launuðu eftir með sárt 
ennið. Það er því skynsamlegt hjá ASÍ að bíða 
og sjá hvað margar hærra launaða séttir ná í 
sinn hlut. Allt tal um hógværar launahækk-
unar verða að ná til allra hópa þjóðfélagsins. 
Að öðrum kosti gengur það aldrei og enginn 
friður verður á vinnumarkaðnum.

Vegatollur,komugjöld eða borga bílaeigendur nóg í 
skatta
Að undanförnu hefur mikil umræða verið um hugmynd Jóns Gunnars-
sonar samgönguráðherra að taka upp vegatoll til að flýta framkvæmdum 
á vegakerfinu. Reykjanes heyrði hljóðið í nokkrum Suðurnesjamönnum 
varðandi hugmyndina sem lesa má í blaðinu. Mörgum finnst ósann-
gjarnt að leggja vegatolla á,þar sem bílaeigendur borga mikla skatta til 
ríkisins af bílum sínum og drjúg upphæð fer til ríkisins af hverjum lítra 
eldsneytis. Upphæðin sem bílaeigendur borga til ríkisins eru aðeins að 
hluta til notuð til viðhalds og nýrra framkvæmda til átaks í vegafram-
kvæmdir.

Sumir telja að vegatollar sé eina leiðin til að ná því markmiði að hægt 
verði að gera stórátak í vegamannvirkjum sérstaklega á fjölförnu veg-
unum.

Lilja Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknarflokksins hefur kom-
ið með þá hugmynd að taka upp komugjöld af farþegum sem koma til 
landsions og nota tekjurnar til uppbyggingar vegakerfisims.

Eitt er víst að við getum ekki bætt við tveimur milljónum erlenda 
ferðamanna ár hvert á vegina og látið þá grotna niður. Þetta skapar mikla 
hættu og mun auka umferðaslys ef ekkert verður að gert, Alþingi verður 
að taka á málinu og forgangsraða og nota núverandi skatttekjur,komu-
gjöld eða leggja á vegatolla. Það gengur allavega ekki að láta vegakerfið 
drabbast niður.

Frítekjumarkið verður að hækka
Það vantar vinnuafl til ýmissa hluta í góðærinu hjá okkur. Margir eldri 
borgarar eru tilbúnir að leggja fram sína starfsgetu t.d. í hlutastarfi. 
Margir eldri borgarar eru sem betur það góðir til heilsunnar að þeir geta 
það. En þetta er ekki svona einfalt.Ef ettirlaunaþeginn er með greiðslur 
frá Tryggingastofnun má hann aðeins vinna sér inn 25 þúsund á mánuði. 
Ef tekjurnar eru hærri en það skerðast greiðslurnar frá Tryggingatofnun 
til viðbótar við skattin sem þarf að greiða. Það er því ansi lítill hluti af 
laununum sem verður eftir. Mörgum finnst ekki taka því að vinna upp 
á þessi kjör.

 Sigurður Jónsson

Leiðari
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næstu skref í sameiningarhugmyndum

Grindavík
Skapandi skrif - námskeið í Menningarviku

Helgina 10. - 13. mars verður 
Björg Árnadóttir, rithöf-
undur og fullorðinsfræðari 

með námskeið ætlað þeim sem vilja 
auka ritfærni sína og skrifa skáldskap. 
Námskeiðið er fyrir fólk á öllum aldri 
sem vill skrifa sögur, þarf aðstoð við 
að byrja að skrifa, vantar innblástur 
en er vant að skrifa og fólk sem finnst 
skemmtilegt að skapa í skemmtilegum 
hópi.

Þeir sem sótt hafa námskeið Bjargar 
láta einkar vel af og eru ánægðir með 
þær framfarir sem þeir hafa sýnt þessa 
daga sem námskeiðið varir. Margvís-
legar kveikjur eru notaðar til að koma 

hugmyndafluginu af stað en sérstak-
lega er unnið með persónusköpun, 
uppbyggingu og framvindu skáldverks.

Námskeiðið er haldið í Bókasafn-
inu og þátttökugjald er 15.000 kr.

Tímasetningar eru eftirfarandi:
n Föstudagur 10. mars - 18:00-22:00
n Laugardagur 11. mars - 10:00-14:00
n Sunnudagur 12 mars - 10:00-14:00

Þeir sem vilja vera með á þessu 
skemmtilega og gefandi námskeiði 
þurfa að skrá sig fyrir 10. mars á 
netföngin andrea@grindavik.is eða 
bjorg@grindavik.is.

Góugleði í Garði
sunnudaginn 12.mars n.k. verð-

ur haldin Góugleði í Garði. 
Messa verður í Útskálakirkju kl 

14:00,sem sér Bára Friðriksdóttir sér 
um. Að lokinni messu eða um kl 15:00 
verður haldið áfram Í Samkomu-
húsinu í Garði. Kvenfélagið Gefn sér 
um kaffiveitingar. Skemmtiatriðo og 
hljómsveitin Suðurnesjamenn halda 
uppi fjörinu.

Eldri borgarar á Suðurnesjum 
hvattir til að mæta.

Fundur Fes
Við minnum á að fundur Fé-

lags eldri sjálfstæðismenn 
á Suðurnesjum FES verður 

haldinn á Veitingahúsinu Kaffi Duus, 
Duusgötu 10 í Reykjanesbæ, þriðju-
daginn

14. mars 2017 kl. 12:00.

 Húsið verður opnað kl. 11:45. 
Boðið verður upp á súpu og kaffi gegn 
vægu gjaldi, kr. 1.100 krónur.

 Gestur fundarins: Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir, Ferðamála, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra.
(Fréttatilkynning)

"Eru einhverjar líkur á 
að ástandið batni á HSS?"
Fólk hefur kvartað yfir að langan 

tíma taki að fá viðtal við lækni. 
Mæti fólk síðdegis þarf oft á 

tíðum að bíða mjög lengi. Reykjanes 
leitaði til Halldórs Jónssonar forstjór 
HSS og spurði hvort líkur væri á betra 
ástandi.

„Á meðan viðvarandi skortur er 
á læknum til starfa á Íslandi og víða í 
Evrópu getum við ekki reiknað með 
einhverjum stökkbreytingum til hins 
betra. HSS hefur hins vegar mikinn 
áhuga á aukinni og betri þjónustu og 
leitar leiða til þess. Á þjónustusvæði 
HSS hefur orðið mikil fjölgun íbúa 
(um 6,6% árið 2016), og mikil aukning 
erlendra ferðamanna. Það ásamt ýmsu 
fleiru kallar eðlilega á aukna þjónustu. 
HSS hefur reynt að mæta því eins og 
frekast er unnt, m.a. með fjölgun lækna 

yfir sumartímann (þegar sá starfs-
kraftur er fáanlegur) og aukinni þjón-
ustu hjúkrunarfræðinga. 
Einnig var þjónusta barna-
læknis aukin verulega á 
síðasta ári. Vilji er til þess 
að auka enn frekar sam-
starf/teymisvinnu lækna 
og annarra fagstétta. Á 
HSS þyrftu að vera fleiri 
starfandi læknar, en 
þeir hafa ekki fengist. Sá 
skortur snýst aðallega um 
skort á læknum almennt, 
en minna um skort á fjár-
magni.  Þjónustuþættir 
heilsugæslu HSS eru fjölmargir: Mót-
taka lækna í bókaða tíma á dagtíma á 
virkum dögum (HSS í Reykjanesbæ og 
Grindavík og 1x í viku í Vogum), mót-

taka lækna síðdegis á virkum dögum og 
um helgar (stuttir tímar án tímabók-

unar á HSS Reykjanes-
bæ), móttaka hjúkrunar-
fræðinga á dagtíma (HSS 
Reykjanesbæ og HSS 
Grindavík), sérstök sykur-
sýkismóttaka, ungbarna-
vernd, heimahjúkrun, sér-
stök móttaka barnalæknis, 
ljósmæðravakt (fæðingar, 
mæðravernd og dagþjón-
usta), skólaheilsugæsla, 
sálfélagsleg þjónusta og 
slysa- og bráðadeild sem 
veitir þjónustu allan sólar-

hringinn 24/7.
HSS mun áfram leita allra leiða til 

að auka og bæta þjónustuna við íbúa á 
Suðurnesjum“.



3   9. mars 2017

ALLT Á EINUM STAð

H Ó T E L R E K S T U R

Síðumúli 1 | 108 Reykjavík | Sími 788-2070 & 787-2070 | hotelRekStuR@hotelRekStuR.iS

SængurveraSett

rúmábreiður borðdúkar

Sápur Sloppar og inniSkórHótelvörur

lök Hlífðardýnur

Handklæði
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Á síðustu mánuðum hefur 
orðið algjör viðsnúningur í 
Reykjanesbæ. Íbúum fjölgar,-

mikil eftirspurn er eftir húsnæði og það 
hefur hækkað í verði.Efirspurn er einnig 
mikil eftir leiguhúsnæði. Næg atvinna er 
nú á svæðinu. Hvað segir bæjarstjórinn 
um stöðuna. 

Eru ekki allar líkur á að Reykjanes-
bær vinni sig út úr fjárhagsvandanum,-
sem sveitarfélagið hefur verið í ?

Tekjur hafa aukist með fjölgun íbúa 
og betra atvinnuástandi en framlegðin 
úr rekstrinum dugir ekki fyrir afborg-
unum skulda og þeim fjármagnskostn-
aði sem þeim fylgir, hvað þá afskriftum 
eða nýjum fjárfestingum. Það er því 
lífsnauðsynlegt fyrir sveitarfélagið að 
lækka fjármagnskostnaðinn svo hægt 
sé að snúa sér að nauðsynlegri upp-
byggingu innviða til þess að mæta fjölg-
un íbúa. 

Uppbyggingin í Helguvík hefur skap-
að vandamál t.d. hvað varðar kíksilverk-
smiðjuna. Íbúar kvarta um lykt og meng-
un. Eru líkur á að það takist að laga þessi 
mál? 

Við vonum að það takist að koma í 
veg fyrir þá lyktarmengun sem bæjar-
búar hafa kvartað yfir. 

Það hefur komið mörgum á óvart 
hversu mikið af kolum er notað við 
brennsluna í kísilverksmiðjunni. Vissu 
bæjaryfirvöld af þessu þegar öll leyfi voru 
veitt?

Svör þeirra sem voru í forsvari fyr-
ir Reykjanesbæ á síðasta kjörtímabili 
við þessari spurningu eru mismunandi 
og því bendi ég þér á að tala beint við 
þá sjálfur. Ég vil hins vegar benda á að 
Skipulagsstofnun veitir starfsleyfið, ekki 
Reykjanesbær.

Við höfum fyrir augum okkar mikla 
byggingu sem átti að verða álver. Hefur 
þú trú á að það verði nokkurn tímann að 
veruleika? Fær sveitarfélagið einhverjar 
tekjur af byggingum Norðuráls í Helgu-
vík?

Forstjóri Norðuráls segir fyrirtækið 

enn stefna að byggingu álvers í Helgu-
vík, svo fremi þeim takist að útvega raf-
orku á viðráðanlegu verði. Nei, hvorki 
Reykjanesbær né Sveitarfélagið Garð-
ur fá tekjur af byggingum Norðuráls í 
Helguvík. 

Félag eldri borgara og Öldungaráð 
Suðurnesja leggja mikla áherslu á að 
nauðsynlegt sé að huga að undirbún-

ingi byggingu nýs hjúkrunarheimilis við 
Nesvelli. Hefur þú trú á að það gerist á 
næstunni?

Heilbrigðisráðherra fyrri ríkisstjórn-
ar kynnti sl. haust áætlun um upp-
bygginu hjúkrunarheimila næstu 5 árin. 
Nýtt hjúkrunarheimili á Suðurnesjum 
var ekki þar á meðal. 

Hver er þín skoðun á að sveitarfélögin 
taki við málefnum eldri borgara af rík-
isvaldinu?

Ég er almennt þeirrar skoðunar að 
sveitarfélög séu betur til þess fallin að 
taka ákvarðanir í málaflokkum sem 
standa íbúunum nærri og eigi því að 
taka við fleiri verkefnum af ríkinu með 
samningum þar um.

Jón Gunnarsson samgönguráðherra 
hefur viðrað þá hugmynd að taka upp 
vegatolla til að flýta vegaúrbótum hér á 

Suð- vesturhorninu. Ert þú sammála ?
Það fer allt eftir því hvenær og hvern-

ig verður að því staðið. Ég hef ekki séð 
neinar mótaðar tillögur eða hugmyndir 
um hugsanlega vegatolla og á meðan 
svo er er erfitt að mynda sér skoðun. 

Hvernig hefur samstarfið í bæjar-
stjórn verið það sem af er kjörtímabils?

Mjög gott.
Nú er verið að skoða hugsanlega sam-

einingu Garðs og Sandgerðis. Telur þú 
að þetta sé fyrsta skrefið í að sameina öll 
sveitarfélögin á Suðurnesjum?

Ég held að sameining Keflavíkur, 
Njarðvíkur og Hafna í Reykjanesbæ 
árið 1994 hafi verið fyrsta skrefið í ferli 
sem er skynsamlegt og óumflýjanlegt en 
mun líklega taka langan tíma. Hugsan-
leg sameining Garðs og Sandgerðis væri 
mikilvægt skref í því ferli.

 

Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Allra síðustu Sýningar
Miðapantanir
í síma 565 5900

Föstudaginn   10 mars kl. 20.00 

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

Föstudaginn   17 mars kl. 20.00 

Laugardaginn  25 mars kl. 20.00 UPPSELT

Lokaútkall á síðustu sýningar

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson

Sími 868-8224
kjverk@gmail.com
Heiðarhvammi 2
230 Reykjanesbæ

Steinsögun
Kjarnaborun
Múrbrot

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð

Kjartan Már Kjartansson,bæjarstjóri Reykjanesbæjar

enn stefnt að byggingu álvers í 
Helguvík segir forstjóri norðuráls

KÍsiLVer eða KoLaVer? Það hefur gengið hálf brösulega með 
Kíslverið í Helguvík.Margir íbúar kvarta yfir lykt og mengun. Það hefur 

líka komið mörgum á óvart hversu mikið magn verksmiðjan þarf að nota 
af kolum. Vissu menn þetta áður en framkvæmdir hófust?

ÁLVer eða eKKi ÁLVer? á sínum tíma var mikil bjartsýni að álverið í Helguvík myndi leysa atvinnumálin hér. Enn stendur 
byggingin ónotuð og ekkert bólar á frekari framfkvæmdum. norðurál hefur ekki gefið upp alla von þó fáir trúi að álver fari í gang. 
Menn velta fyrir sér hvað eigi að gera við húsnæðið. Maður hefur heyrt að þarna ætti að vera gróðrarstöð, sýningarsalur,verkstæði. nú 
eða taka þátt í æðinu og ínnrétta sem hótel. Hefur þú hugmynd?
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Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Verð áður: 139.900,-  Verð nú: 111.920,- 

Þvottavél
L7FBE840E

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

Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 119.900,-  Verð nú: 95.920,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 sn. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 99.900,-
Verð nú: 79.920,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 89.900,-  
Verð nú : 71.920,-  3 ára ábyrgð

Íslenskt stjórnborð

ÞVOTTAVÉLAR

914913404

914550043 914550046

914913410

ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR & 
UPPÞVOTTAVÉLAR

ÞURRKARAR UPPÞVOTTAVÉLAR

NÝ MÓDEl

ÁRGERÐ
2017

Þvottadagar
20%

20%

ÞURRKaRI
T6DEL821G
Tekur 8 kg 
af þvotti. 
 
Áður: 109.900,-
Nú: 87.920,-

916097952

ÞURRKaRI
T6DBM720G
Tekur 7 kg 
af þvotti. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-

916097949

20% 20%

20%

UPPÞvottavél

Topplaus gerð 
undir borðplötu. 

Áður: 109.900,-
Nú: 87.920,-

911444363

20%

UPPÞvottavél

Topplaus gerð 
undir borðplötu. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-

911444362

20%

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
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söguganga á 
laugardaginn
Í tilefni Safnahelgar Suðurnesja 

verður söguganga frá Bókasafni 
Reykjanesbæjar, laugardaginn 11. 

mars klukkan 11.00.
Rannveig Lilja Garðarsdóttir 

starfsmaður Bókasafnsins og leið-
sögumaður mun leiða gönguna. Geng-
ið verður frá Bókasafni Reykjanes-
bæjar og í Rokksafn Íslands. Stoppað 

verður á nokkrum vel völdum stöð-
um og fjallað um tónlistarmenn sem 
búa eða hafa búið í Keflavík. Gangan 
endar í Rokksafni Íslands þar sem 
göngugörpum verður boðið að skoða 
sýningu Björgvins Halldórssonar - Þó 
líði ár og öld - en frítt verður á safnið 
þessa helgi.

Allir hjartanlega velkomnir!

Bókamarkaður 
Hollvina Unu í Sjólyst
Laugardaginn 11. mars nk. 

mun Hollvinafélag Unu Guð-
mundsdóttur í Sjólyst halda 

bókamarkað kl. 14:00-17:00 í Lista-
horninu, Sunnubraut 4, Garði. Einnig 
verður heitt á könnunni og meðlæti.

Þegar endurgerð Sjólystar hófst og 
öllum munum komið fyrir í geymslu 
þá kom í ljós að mikill fjöldi bóka hef-
ur verið gefinn húsinu, mun meira en 
mun rúmast í því safni andlegra bóka 
sem mun verða í Sjólyst í framtíðinni. 
Þá ákvað stjórnin að halda bókamark-
að og mun ágóðinn renna óskiptur til 

félagsins. Fleiri hafa ákveðið að 
leggja til bækur svo vonast er til 
að úrval bóka verði fjölbreytt. 
Verði á bókunum verður mjög 
í hóf stillt og sama verður um 
kaffisopann.

Sjólyst hefur venjulega 
haft opið hús á Safnahelgi á 
Suðurnesjum. Nú er það ekki 
hægt vegna framkvæmda við 
húsið. Því er ánægjulegt að taka 
þátt í helginni með þessum 
hætti. Sjáumst sem flest á bóka-
markaðinum.

Aflafréttir

Loðnu landað 
í Helguvík
Jæja það fór þá þannig að verk-

fallið sem hafði staðið siðan um 
miðjan desember leystist og all-

ur flotinn fór á sjóinn.  Og 
það var eins og við mann-
in mælt.  Tvennt gerðist.  
Mokveiði var og fiskverð á 
fiskmörkuðum hrundi nið-
ur.  Það gerði það að verk-
um að smábátasjómenn 
héldu að sér höndum þegar 
mesta mokið var. 

Dragnótabátarnir lentu 
strax í mokveiði og voru 
flestir með mjög stóra land-
anir.  Benni Sæm GK var 
með 82 tonn í fimm róðrum og mest 
23,5 tonn í einni löndun,  Siggi Bjarna 
GK 71 tonn í fimm löndunum og mest 
24,4 tonn.  Sigurfari GK 64 tonn í 5 og 
mest 28 tonn.  Arnþór GK 55 tonní 5 
og mest 18,3 tonn.  Njáll RE 53 tonn í 
6 og mest 14 tonn.  Aðalbjörg RE 33 
tonní 5 og mest 8 tonn.  Aðalbjörg RE 
má ekki beita sér í þorskinum eins 
og hinir og var uppistaðan hjá Aðal-
björgu RE koli.  Allir þessir bátar landa  
í Sandgerði. 

Hjá netabátunum þá gekk vel.  Er-
ling KE var með 137 tonn í 8 og mest 
27 tonn.  Og núna í mars þá hefur 
bátinn landað 39 tonnum í 2 róðr-
um, mestu af þessum afla var land-
að í Sandgerði.  Halldór Afi GK var 
með 94 tonní 17 enn núna er búið 
að leggja honum þar sem að bátarnir 
hans Hólmgríms eru komnir af stað.  
Grímsnes GK var einmitt aflahæstur 
þeirra báta með 70 tonn í 7 róðrum 
og mest 20 tonn.    Í mars er bátur-
inn kominn með 15,2 tonn í 2.  Steini 
Sigvalda GK var með 55 tonní 8 og 
núna í mars hefur báturinn landað 16 
tonn í 2 róðrum.  Maron GK var með 
59 tonn í 8 og landaði meðal annars í 
Grindavík, mest 15,4 tonnum.  Núna í 
mars hefur báturinn landað 15 tonn í 
2 róðrum.  Sunna Líf KE fiskaði vel og 
var með 62 tonn í febrúar og mest 9,3 
tonn í einni löndun sem er fullfermi 
hjá bátnum. 

Togarnir og togbátarnir mokveiddu 
eftir að veiðar máttu hefjast og Sóley 
Sigurjóns GK rótfiskaði.  Var alls með 
350 tonn  í þremur löndunum og það 
á 6 veiðidögum.  Þetta gerir um 59 
tonn á dag.  Landaði togarinn þessum 
afla á þremur stöðum.  Þorlákshöfn, 
Keflavík og Hafnarfirði.

Berglín GK var með 198 tonn í 
2 löndunum og var önnur landað í 

Sandgerði og seinni túrnum landað á 
Siglufirði,  því að togarinn var að veið-
um fyrir norðan land.  

L í n u b á t a r n i r 
mokveiddu og þegar að 
stóru línubátarnir fóru 
út þá komu þeir flestir  til 
Grindavík með lítin afla 
því að verið var að fiska 
til þess að koma vinnslu 
sem fyrst af stað.  Jóhanna 
Gísladóttir GK kom þó 
með risalöndun í land því 
að landað var út bátnum 
150 tonnum og er þetta 
ansi góð byrjun á árinu.  

Og það má geta þess að hinn stóri 
línubáturinn Anna EA kom líka með 
fullfermi eða 155 tonn í einni löndun.  
Reyndar bættist svo þriðji báturinn 
í þennan hóp því að Sturla GK kom 
núna í byrjun mars með risalöndun  
því að landað var úr bátnum 134 
tonnum og er þetta ein stærsta löndun 
bátsins í all langan tíma. 

Loðnan er núna kominn undir 
Reykjanesið og þar sem að aðeins ein 
loðnubræðsla er á Suðurnesjunum þá 
hefur smávegis af loðnu verið land-
að þar í Helguvík.   Börkur NK kom 
með 551 tonn í einni löndun.  Polar 
Amaroq kom með fullfermi því að 
landað var úr skipinu 2439 tonn í 
einni löndun. 

Í raun þá má segja að loðnuflotinn 
okkar ráði nú varla við meiri kvóta.  
Núna er kvótinn um 198 þúsund tonn, 
og skipin eru orðin það fá og flest öll 
sigla til Austfjarða að varla er hægt 
að hafa veiðar uppá 500 til 700 þús-
und tonn eins og svo oft var á árum 
áður.  Þá voru bræðslur t.d í Keflavík, 
Sandgerði, Grindavík, Þorlákshöfn, 
Hafnarfirði og Reykavík, ásamt 
Akranesi.  Núna er bara verksmiðja 
á Akranesi og Helguvík.  Reyndar 
eru þær nokkuð öflugar þessar tvær 
verksmiðjur.   Verksmiðjann í Sand-
gerði var t.d ekki nema um 350 tonna 
verksmiðja á sólarhring.  Reyndar var 
síðan hún endurnýjuð og fór þá upp í 
um 600 tonn á sólarhring enn hún var 
rekin mjög stuttan tíma undir þeim 
afköstum. 

Mars mánuður er hafinn og hann 
hefur alltaf verið risastór mánuður 
gagnvart fiskveiðum og þá sérstaklega 
netaveiðum og verður fróðlegt að sjá 
hvernig hann mun fara. 

Gísli R.

stofnmæling botnfiska á Ís-
landsmiðum er hafin og stend-
ur yfir næstu þrjár vikurnar. 

Fjögur skip taka þátt í verkefninu að 
þessu sinni; togararnir Ljósafell SU og 
Barði NK og rannsóknaskipin Árni 
Friðriksson og Bjarni Sæmundsson. 
Alls verður togað á um 600 stöðvum 
á 20-500 m dýpi umhverfis landið.

Verkefnið, sem einnig er nefnt 
marsrall eða togararall, hefur verið 

framkvæmt með sambærilegum hætti 
á hverju ári síðan 1985. Helstu mark-
mið eru að fylgjast með breytingum 
á stofnstærðum, aldurssamsetningu, 
fæðu, ástandi og útbreiðslu botnfisk-
tegunda við landið. Einnig verður 
sýnum safnað vegna ýmissa rann-
sókna, t.d. á mengandi efnum í sjáv-
arfangi.

Helmingur togstöðva var í upphafi 
staðsettur af skipstjórum, en öðrum 

stöðvum var dreift um miðin með 
tilviljunarkenndum hætti. Undanfar-
in ár hafa skipstjórar einnig sett út 
aukastöðvar þar sem von er um þorsk 
í útköntum.

Úrvinnsla mælinganna og aldurs-
greiningar fara fram í lok mars og 
helstu niðurstöður verða kynntar í 
apríl.

Fylgjast má með ferðum skipanna 
á www.hafro.is

Marsrallið hafið
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Byggjum á betra verði

6.290kr
8.995 kr

SÚPER TILBOÐ

3 ltr 

SÚPER TILBOÐ

3 ltr 

2.245kr
2.995 kr

Nýtt Húsasmiðjublað er komið út

Algerlega 
mött 

málning
Hrikalega flott! 25%

afsláttur

30%
afsláttur

ELDHÚS & BAÐ
25% afsláttur

af öllum blöndunartækjum, salernum, vöskum, 
handlaugum, handklæðaofnum, innréttingum, 
speglum, sturtuklefum og fleira.

Verslaðu á husa.is
Frí heimsending ef verslað

er fyrir 5.990 kr. eða meira

33%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

9.995kr
14.995 kr

SÚPER TILBOÐ

40%
afslátturSÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

17%
afsláttur

5.995kr
8.995 kr

54.900kr
64.990 kr

ÞÚ SPARAR: 10.090 KR

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

9.595kr
15.995 kr

33%
afsláttur

9.995kr
11.995 kr

Jotun Lady veggmálning 20-30% afsláttur

Lady Pure Color
Mött veggmálning
7122045-48

Jotun vegg- og loftamálning
3 ltr.
7119781-83

Höggborvél
500W, 13 mm 
málmpatróna.
5245599

Hleðsluborvél
10,8V, tvær 1,5Ah 
Li-ion rafhlöður, 
hersla 26Nm.
5245565

Topplyklasett
Neo, 73 stk, 1/2"-1/4". 
Toppar 4-27 mm skrall 72T.
5052569

Ryksuga 
Buddy II, 12 ltr.
Fyrir þurrt og blautt, 
1200W, 12 ltr. tankur, 
þyngd 4,4 kg.
5254378

Þvottavél 
FW30L7120
7 kg, 1200 sn. Orkunýting A+++.
1805690
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til greina í 
ákveðinn tíma

Inn í bensíngjaldinu 
er fjármagn sem fara 
á í framkvæmdir á 
vegakerfi landsins.

En til þess að flýta 
framkvæmndum á 

ákveðnum vegum tel ég vel 
geta komið til greina  að greiða vega-
tolla í ákveðinn tíma.

Ég get vel hugsað mér að setja 
Grindavíkurveg í einkaframkvæmd 
sem 2+1 veg með vegrið á milli ak-
greina til að flýta fyrir úrbótum á 
þessum hættulega vegi.

En þá eingöngu í þann tíma sem 
tekur að  greiða þessa framkvæmd 
niður.

Guðmundur Pálsson 
bæjarfulltrúi Grindavík

Vegtollar ekki mér 
að skapi, en vert 
að skoða til hlítar
Ég tel almennt ekki rétt 
að uppbygging á þjóð-
vegi sé greidd með 
vegtollum, en tel þó 
að þeir eigi við í eins-
taka tilfellum. Þá á ég 
við ef lagður er nýr vegur sem styttir 
leiðina og hægt er að fara aðra leið, 
samanber Hvalfjarðagöngin og sama 
gæti átt við lagningu nýrrar Sunda-
brautar uppá Kjalarnes.

Ef taka ætti vegtolla af Reykjanes-
braut þá eru lagðar auknar álögur á þá 
sem sækja vinnu á höfuðborgasvæð-
inu og einnig á þá sem koma til vinnu 
á Suðurnesjum. Eflaust mætti koma 
með mótvægisaðgerðir sem lægju í 
skattaafslætti fyrir þá sem aka veginn 
til vinnu en ráðherra hefur ekki nefnt 
þann kost. Sú nefnd sem er að vinna 
að þessum kostum fyrir ráðherra hlýt-
ur að skoða þann möguleika.

Því miður þá er gífurlegra úrbóta 
þörf á vegakerfinu og þá ekki síst hér 
á Suðurnesjum og hafa hörmuleg slys 
undanfarnar vikur staðfest að grípa 
verður til aðgerða fljótt svo ekki verði 
skaðinn meiri. Við hljótum því að 
þurfa að skoða alla möguleika á að fá 
fjármagn í þessar framkvæmdir.

Einar Jón Pálsson
Forseti bæjarstjórnar Garðs

Ég vil frekar 
vegatolla en fleiri 
krossa við veginn!
Hugsum út fyrir rammann til að leysa 
þessi mál hratt og vel:

Ef vegatollur væri 
t.d. í því formi að 
sjálfvirkt kerfi læsi 
bílnúmeraplötur á 
fjölförnustu þjóð-

vegum og við gætum 
keypt okkur árspassa 

á 5.500 kr., og laus við hlið eða háa 
reikninga, þá tel ég þetta vera besta 
mál. Þeir sem ekki vildu kaupa passa 
fengju þá rukkun sem gæti t.d. aldrei 
farið yfir 30 þúsund kr. á ári. Það þýddi 
að allir ferðamennirnir á bílaleigubíl-
unum greiddu í vegatolla – en hefðu 
sama val og við íbúar að kaupa árspas-
ann eða greiða meira fyrir akstur sinn 
en þó að hámarki 30 þús. kr.

Sjálfvirkt kerfi sem les bílnúmer 
eða merki í bílnum er þegar til og væri 
að auki mikið öryggisatriði bæði til að 
nema slys, hvað þá bíla sem þyrfti að 
rekja ferðir..

Árni Sigfússon 
bæjarfulltrúi Reykjanesbæ

ekki rétt að 
setja á vegatolla
Hingað til hefur ver-
ið samkomulag um 
að viðhald og fram-
kvæmdir í sam-
göngumálum eigi að 
fjármagnast úr okkar 
sameiginlegu sjóðum. Að svo stöddu 
tel ég ekki rétt að setja á vegatolla 
enda eru þeir ekkert annað en lands-
byggðarskattur sem verst kemur niður 
á þeim sem minnst hafa á milli hand-
anna. Við erum með vannýtta tekju-
stofna í skattkerfinu sem gætu komið 
á móts við fjármögnun í heilbrigðis- 
og samgöngumálum meðal annars, og 
tel ég að réttara væri að byrja á að líta 
til þeirra.

Marta Sigurðardóttir 
bæjarfulltrúi Grindavík

nær að leita leiða 
til að erlendir 
ferðamenn greiddu
Með mikilli fjölgun erlendra ferða-
manna hefur álagið á íslenska vegi 
aukist gífurlega. Fjölförnustu veg-
irnir eins og Reykjanesbrautin hafa 
látið á sjá, þannig að þörf er á meira 
viðhaldi en áður. Þá er ljóst að með 
þessari auknu umferð um Reykjanes-
brautina, verður hættan á alvar-
legum slysum sérstaklega þar sem 
tvöföldunin var ekki kláruð, miklu 

meiri!  Ljóst er að mikla fjár-
muni þarf til að  ljúka 

tvöföldun Reykjanes-
brautar og viðhalda 
gæðum brautarinnar. 
Hugmyndir hafa kom-

ið fram hjá ráðherra 
samgöngumála um að að 

innheimta veggjald af öllum þeim 
sem fara um brautina. Ljóst er að 
þetta myndi helst bitna á þeim sem 
þurfa að nota brautina til að geta sótt 
vinnu. Nær væri að leita leiða til að 
þess að erlendir ferðamenn greiddu 
fyrir notkun sína á gatnakerfi okkar til 
dæmis í gegnum bílaleigur.

Gunnar Þórarinsson 
bæjarfulltrúi Reykjanesbæ

ekki í anda jafn-
aðarstefnunnar
Þessi hugmynd er alls 
ekki í anda jafnaðar-
stefnunnar og er ég 
á móti henni. Það er 
auðvitað mjög dapurt 
að vita til þess að 
stjórnvöld ætli að innheimta vegatolla 
af íbúum á þéttbýlasta svæði landsins. 
Á sama tíma og nægt fjármagn er til. 
Fyrirtæki eru að borga sér milljarða í 
arð og það er alveg furðulegt og að við  
getum ekki borið gæfu til að skatt-
leggja þessa peninga til að létta undir 
með grunnþjónustunni, því í raun og 
réttu eigum við þessa fjármuni og eig-
um alls ekki að þurfa að greiða þessa 
vegatolla.

Jónína Hólm 
bæjarfulltrúi Garði

alls ekki á móti 
veggjöldum
Ég er alls ekki á móti 
veggjöldum, til þess 
að flýta framkvæmd-
um og bæta öryggi 
allra sem um veg-
ina fara. Það þarf hins 

vegar að tryggja sanngjarna og réttláta 
nýtingu þeirra fjármuna og samstöðu 
landsmanna. Til þess að það gerist, 
er rétt, að áður en byrjað er á fram-
kvæmd málsins, þá liggi fyrir heilstæð 
áætlun á landsvísu, um hvar veggjöld 
verði innheimt, fyrir hvaða vegi,  áætl-
aðar tekjur og hvaða nýframkvæmdir, 
í forgangsröð, verði fjármagnaðar af 
þessum veggjöldum.

Halldór Jónsson, 
forstjóri Heilbrigðisstofnunar 

Suðurnesja

Mótmæli harðlega 
fyrirhuguðum að-
gerðum
Ég mótmæli harðlega fyrirhuguð-
um aðgerðum samgönguráðherra 
að leggja á vegatolla á Reykjanes-
braut og aðrar stoðbrautir. Margir 
íbúar á suðurnesjum sækir vinnu 
bæði á höfuðborgarsvæðið sem og til 
annara sveitarfélaga á Suðurnesjum. 
það yrði mikil mismunun að íbúar 
á Suðurnesjum muni þurfa að borga 
vegatolla við það að fara 
í vinnu en ekki íbúar 
höfuðborgarsvæðis-
ins sem vinna á höf-
uðborgarsvæðinu.

Það að rukka fólk 
um tolla sem sækir sína v i n n u 
til að borga skatt til samfélagsins er 
ekki líðandi og gengur gegn jafnræði 
íbúa.

Rétt er að benda samgönguráð-
herra á að Reykjanesbraut er fjölfarn-
asti vegur utan þéttbýlis og jafnframt 
hafa íbúar ekki annan raunhæfan val-
kost til að komast inná höfuðborgar-
svæðið og væru því nauðbeygðir til að 
greiða boðaðann vegtoll.

Friðjón Einarsson 
form.bæjarráðs Reykjanesbæjar

Bílaeigendur 
greiða óhemju 
háa skatta

Suðurnesjamenn hafa 
slæman bifur á veg-
tollum og við lagst 
alfarið gegn þeim 
m.a. þegar við 

komum tvöfölun 
Reykjanesbrautarinn-

ar inn á vegaáætlun 1997. Þetta hef-
ur ekkert breyst. Það má heldur ekki 
gleyma því að bíleigendur greiða 
óhemju háa skatta af bílum sínum 
nú þegar í formi tolla, álagningar á 
bensíni, olíur og varahluti. Reynsla 
er einnig sú að þegar svona gjald er 
einu sinni lagt á verður það ekki fellt 
niður aftur. Þetta yrði því einfaldlega 
nýr skattur. Ég er því ósammála Jóni 
Gunnarssyni í þessu máli. Það er ekki 
í anda Sjálfstæðisflokksins að leggja á 
nýja skatta.

Kristján Pálsson 
fv.alþingismaður

Hvert fara 
gjöldin?
Reykjanesbrautinn,  
leiðarinnar út í Garð 
og Sandgerði og 
Grindavíkurvegurinn 
eru allt vegir sem þurfa 
á miklum viðgerðum og lagfæringum 
og það strax. Ástand þessara vega er 
stórhættulegt, vegna slits á yfirborði.  
Allar þessar leiðir eru mikið eknar og 
því tekjulind fyrir ríkissjóð.  Á þessu 
ári fær ríkissjóður um 70 milljarða í 

formi skatta og gjalda af bifreiðum og 
umferð.  Vandamalið er að þessar tekj-
ur skila sér ekki í þá málaflokka sem 
þeir var ætlað í upphafi, uppbyggingu 
og viðhalds vega.

Þegar allt uppbyggingarfé er bund-
ið í jarðgangagerð og það fé sem verja 
á í viðhald er notað í annað er ekki 
hægt annað en að vera á móti vegatoll-
um. Þetta er aðeins aukin skattheimta. 

Suðurnesjamenn greiddu fyrir 
Reykjanesbrautina á sínum tíma með 
vegatolli um árabil. Þeir hafa einnig 
greitt fyrir viðhald hennar með elds-
neytisgjaldi. Það fé er merkt viðhaldi 
og á að fara í það ekki einhver gælu-
verkefni ráðherra og þingmann. Ég er 
því alfarið á móti vegatollum.

Kristinn Þór Jakobsson,
bæjarfulltrúi

Varað við hug-
myndum
Ég er algjörlega sammála félögum 
mínum í bæjarráði Sandgerðibæjar 
sem bókuðu um vegatollana á fundi 
fyrir stuttu. Þar var varað við hug-
myndum um upptöku vegatolla á 
leiðum til og frá höfuðborgarsvæðinu 
sem myndu leggja óeðlilegar álögur á 
íbúa sveitarfélga í nágrenni Reykjavík-
ur. Ég held að það ætti frekar að líta til 
þess að láta þá sem nýta sameiginlegar 
auðlindir okkar landsmanna greiða 
eðlilegt gjald fyrir það eða fella niður 

skattaafslætti til einstaka 
atvinnugreina og 
þannig ná fjármagni 
í ríkiskassann til að 
standa undir upp-

byggingu á vegakerf-
inu og öðrum innvið-

um. Slíkt er hins vegar eitur í beinum 
núverandi hægristjórnar og því þurf-
um við Suðurnesjamenn nú að standa 
í því að verja okkur fyrir svona lands-
byggðarskatti eins og samgönguráð-
herra talar fyrir.

Ólafur Þór Ólafsson 
forseti bæjarstjórnar Sandgerðis

skoðum kosti 
og galla
„Vegakerfið er kolsprungið, bæði 
vegna þess að samgöngur voru látnar 
mæta afgangi á hrunárun-
um en ekki síður vegna 
hins stórvaxandi 
túrisma.  Reynslan 
sýnir að hefðbundnar 
leiðir duga skammt til 

að ná átaki á þessu sviði.  Þess vegna 
finnst mér hugmynd Jóns Gunnars-
sonar, samgönguráðherra, að láta 
meta vegtollaleiðina bara vera fín.  
Sjáum hvað kemur út úr skoðuninni. 
Þetta er þekkt víða erlendis.  Kostur-
inn væri sá að úrbætur til vegamála 
gengju mun hraðar fyrir sig en ella og 
ferðamenn myndi aldeilis leggja sitt 
að mörkum með vegatollum.  Skoðum 
kosti og galla“.

Hjálmar Árnason, 
fv. þingmaður Framsóknarflokksins

Fyrst og fremst 
skattlagning á 
landsbyggðina

Jón Gunnarsson sam-
gönguráðherra hefur 
viðrað þá hugmynd 
að taka upp vegatolla 
á stærstu vegum á Sv 

landi til að flýta mjög 
svo nauðsynlegum vega-

úrbótum. Ert þú sammála að rétt væri 
að taka upp vegagjald til að flýta mætti 
framkvæmdum?

Nei, ég er algjörlega mótfallin 
þeirri hugmynd. Það þarf að finna 
fleiri leiðir til að innheimta skatta 
af ferðamönnum á Íslandi og eru 
hagkvæmustu leiðirnar til árangurs 
að mínu mati að innheimta hófleg 
komugjöld með flugfargjöldum við 
komu og brottför af landinu ásamt því 
að hækka gistináttagjaldið sem er nú 
aðeins 100kr. Með því getum við feng-
ið aukna innkomu í kerfið okkar sem 
getur þá séð um að viðhalda nauðsyn-
legum vegaúrbótum. Vegatollar eru 
fyrst og fremst skattlagning á lands-
byggðina.

Bæjarráð Sandgerðisbæjar bókaði 
eftirfarandi í kjölfar umræðunnar um 
vegatolla:

Bæjarráð Sandgerðisbæjar varar 
við hugmyndum um upptöku vegtolla 
á leiðum til og frá höfuðborgarsvæð-
inu. Slíkt leggur óeðlilegar álögur á 
íbúa sveitarfélaga í nágrenni höfuð-
borgar og er í raun landsbyggðar-
skattur. Fyrir íbúa á Suðurnesjum er 
þetta sérstaklega bagalegt þar sem 
þjónusta ríkisins á svæðinu hefur 
verið skert á undanförnum árum og í 
auknu mæli verið flutt til Reykjavík-
ur. Heilbrigðisþjónustan þar skýrasta 
dæmið. Bæjarráð Sandgerðisbæjar 
telur því að nota verði aðrar leiðir en 
vegatolla til að fjármagna nauðsyn-
legar framkvæmdir við vegakerfið.

Fríða Stefánsdóttir 
bæjarfulltrúi Sandgerði

Bæjarstjórn Voga á móti

Bæjarstjórn leggur fram svohljóðandi bókun vegna hugmynda stjórn-
valda um álagningu vegatolla: 

„Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga mótmælir harðlega fyrirhug-
uðum aðgerðum samgönguráðherra að leggja á vegatolla á Reykjanesbraut 
og aðrar stoðbrautir. Meirihluti íbúa Sveitarfélagsins Voga sækir vinnu bæði 
á höfuðborgarsvæðið og einnig til annara sveitarfélaga á Reykjanesi það yrði 
mikil mismunun að íbúar á Reykjanesi muni þurfa að borga vegatolla við 
það að fara í vinnu en ekki íbúar höfuðborgarsvæðisins sem vinna á höfuð-
borgarsvæðinu. Það að fara rukka fólk um tolla sem sækir sína vinnu til að 
borga skatt til samfélagsins er ekki líðandi og gengur gegn jafnræði íbúa. Búið 
er að tvöfalda Reykjanesbraut í landi Voga og mótmælir bæjarstjórn Sveitar-
félagsins því alfarið að íbúar þess þurfi að borga vegaframkvæmdir í öðrum 
landshlutum nóg er borgað í dag í formi eldsneytisgjalds og bifreiðagjalda. 
Rétt er að benda samgönguráðherra á að Reykjanesbraut er fjölfarnasti vegur 
utan þéttbýlis og jafnframt hafa íbúar ekki annan raunhæfan valkost til að 
komast inná höfuðborgarsvæðið og væru því nauðbeygðir til að greiða boð-
aðann vegtoll. 

Einnig er vakin sérstök athygli á að á hinum Norðurlöndunum er veittur 
skattaafsláttur til þeirra sem sækja atvinnu um langan veg til jöfnunar á ferða-
kostnaði. Hér á Íslandi hefur ríkið hins vegar haft þá sem búa fjarri vinnustað 
sínum að féþúfu og nú er áformað að bæta enn við þann kostnað og auka á 
ójöfnuðinn“. 

Samþykkt samhljóða með sjö atkvæðum.

Jón Gunnarsson samgönguráðherra hefur viðrað þá hugmynd að taka upp vegatolla á stærstu 
vegum á Sv landi til að flýta mjög svo nauðsynlegum vegaúrbótum. Ert þú sammála að rétt væri 
að taka upp vegagjald til að flýta mætti framkvæmdum?
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aðalfundur Félags eldri borg-
ara á Suðurnesjum var 
haldinn s.l. föstudag á Nes-

völlum. Mjög vel var mætt á fundinn. 
Á fundinum voru samþykktar tvær 
ályktanir,sem finna má hér á síð-
unni. Í skýrslu stjórnar kom fram að 
á vegum félagsins er haldið uppi mjög 
góðu starfi í öllum sveitarfélögum á 
Suðurnesjum.

Sigurður Jónsson formaður flutti 
skýrslu stjórnar. Hann ræddi sérstak-
lega kjarabaráttuna og framlag eldri 

borgara til samfélagsins. Sagði hann 
næstu baráttu bera að fá frítekjumark-
ið hækkað myndarlega.

Haukur Ingibergsson formaður 
Landssamands eldri borgara ávarpaði 
fundinn og sagði frá samkiptum LEB 
við stjórnvöld og þeim árangri sem 
náðst hefði,þótt baráttunni væri engan 
vegið lokið.

Kosið var í stjórn og nefndir á 
fundinum.Fundarstjóri var Brynja 
Pétursdóttir og Sigurbjörg Eiríksdóttir 
sá um fundarritun.

aðalfundur Félags eldri borgara 
á Suðurnesjum haldinn 3.mars 
2017  fagnar þeirri miklu um-

ræðu sem hefur átt sér stað um stöðu 
eldri borgara í þjóðfélaginu. Eldri borg-
arar á Suðurnesjum finna fyrir miklum 
stuðningi við þá sjálfsögðu kröfu að 
okkar félagar fái greiðslur sem nægja 
til að lifa mannsæmandi lífi. Því mið-
ur er meðal okkar hópur eldri borgara 
sem á mjög erfitt að sjá fyrir sér af þeim 
greiðslum sem ríkið úthlutar.

Með nýjum lögum um Almanna-
tryggingar um síðustu áramót var stigið 

skref til að bæta hag þeirra allra verst 
settu.

Aðalfundur FEBS telur það mjög 
ranga stefnu að lækka frítekjumarkið í 
aðeins 25 þús. krónur á mánuði. Það er 
mjög letjandi kerfi. Margir eldri borgar-
ar sem geta unnið hlutastarf sjá engan 
tilgang í að vinna sér inn nokkrar krón-
ur ef ríksvaldið tekur megnið af því til 
baka.

Aðalfundur FEBS skorar á stjórn-
völd að nú þegar verði tekin ákvörðun 
um verulega hækkun frítekjumarksins

aðalfundur Félags eldri borgara 
á Suðurnesjum haldinn 3.mars 
2017 skorar á sveitarstjórnirna 

5 á Suðurnesjum að ná samstöðu um að 
knýja á við ríkisvaldið að nú þegar verði 
hafinn undirbúningur að byggingu 
hjúkrunarheimils í nágrenni Nesvalla.

Byggin nýs hj´krunarheimilis á 
Suðurnesjum er ekki á næstu 5 ára áætl-
un sem gefin var út á síðasta ári. Það 
hljóta allir að sjá að það getur ekki geng-
ið miðað við þann biðlista sem er hér. 

Ástandið er nú þegar slæmt,en lengsta 
biðin eftir úrlausn er á Suðurnesjum 
og verður orðið mjög alvarlegt árið 
2020,en þá má reikna með að biðlisti 
verði um 100.

Aðalfundur FEBS skorar á nýjan 
heilbrigðisráðherra að taka stefnuna til 
endurskoðunar þannig að tryggt verði 
að hafinn verði undirbúningur hið 
fyrsta að byggingu nýs hjúkrunarheim-
ilis,þannig að hægt verði að taka það í 
notkun árið 2019.

Öflugt starf félags eldri borgara

skorað á stjórnvöld að 
hækka frítekjumarkið

nýtt hjúkrunar-
heimili 2019

TE & KAFFI NOTAR EINGÖNGU ÚRVALS KAFFIBAUNIR
FRÁ BESTU RÆKTUNARSVÆÐUNUM, SÉRVALDAR OG

BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA. 

MIKILVÆGASTI
VEISLUGESTURINN

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984
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KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+

Framkvæmdaleyfi 
Landsnets
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 

Voga skrifar í Vogahraðferð 
sinni „ Nýlega féll dómur 

í Hæstarétti, þar sem útgefið fram-
kvæmdaleyfi sveitarfélagsins til Lands-
nets hf. vegna lagningar Suðurnesja-
línu 2 var fellt úr gildi. Þar með eru 
áform Landsnets um lagningu línunn-
ar úr sögunni, í bili a.m.k. Það þýðir 
að rafmagnsflutningar til Suðurnesja 
munu enn um sinn fara um þá einu 
línu sem fyrir er, Suðurnesjalínu 1. 
Áformað var að leggja Suðurnesja-
línu 2 að mestu samsíða eldri línunni, 
en vegna meiri flutningsgetu var þó 
gert ráð fyrir að möstrin yrðu hærri 
og þar af leiðandi meiri sjónmengun. 
Eðli málsins samkvæmt fer stór hluti 
línunnar í gegnum lögsögu Sveitarfé-
lagsins Voga, og því þarf sveitarfélagið 
að gefa út framkvæmdaleyfið, lögum 
samkvæmt. Þegar umsóknin lá fyr-
ir voru öll skilyrði til útgáfu leyfisins 
uppfyllt, þ.e. fyrir lá umhverfismat, 
eignarhald á landinu (að undan-
gengnu eignarnámi í sumum tilvik-
um), sem og lá staðfesting Skipulags-

stofnunar fyrir. Dómur 
Hæstaréttar kveður hins 
vegar á um að umhverfis-
matið hafið verið ófull-
nægjandi. Það er vandséð 
að sveitarstjórnir með sitt 
skipulagsvald leggi mat á 
það hvort umhverfismat 
sé nægjanlega vel unnið 
eða ekki, sveitarfélag-
ið taldi sig því ekki eiga 
neinn annan kost en að 
gefa út leyfið á sínum 
tíma þar sem öll skilyrðin 
voru uppfyllt. Næstu skref 
þessa máls er að Lands-
net láti framkvæma nýtt 
umhverfismat, þar sem 
fyrirtækinu er samkvæmt dómnum 
gert að láta skoða betur aðra valkosti 
en loftlínu, þ.e. jarðstreng. Landsnet 
hefur fram til þessa talið kostnað við 
jarðstreng það mikið hærri en við 
loftlínu að ekki sé verjandi að ráð-
ast í slíka framkvæmd. Í umræðunni 
um lagningu jarðstrengs hafa einnig 
komið fram þau sjónarmið að mik-

ið rask fylgi lagningu jarðstrengs í 
hraun, með óafturkræfum áhrifum á 
ásýnd landsins. Hvað varðar loftlinu 
sé hins vegar sjónmengun, en minna 
um óafturkræf áhrif. Þegar öllu er á 
botninn hvolft skiptir afhendingar-
öryggið mestu máli, og því brýnt að 
finna lausn sem allir geta þokkalega 
vel við unað“.

Upplestrarkeppni 
Stóru-Vogaskóla
skólakeppni Stóru-upplestr-

arkeppninnar var haldin 
föstudaginn 24.febrúar síðast-

liðinn. Þar komu fram nemendur 7. 
bekkjar og lásu upp fyrir foreldra og 
yngri nemendur. Nemendur 7.bekkj-
ar hafa æft upplestur frá því í október 
og var upplesturinn á föstudaginn 
liður í þeirri þjálfun. Allir nemend-
ur hafa tekið miklum framförum 
á þessum stutta tíma. Eftirfarandi 

nemendur voru valdir til að taka 
þátt fyrir hönd skólans í Lokahátíð 
keppninnar sem fram fer í Grindavík 
30.mars næstkomandi. Þeir eru: Eva 
Lilja Bjarnadóttir, Hákon Snær Þór-
isson, Jirachaya Janphaijit og Sveinn 
Örn Magnússon. Þá munu þeir 
Dominique Lyle Rosento Baring og 
Filip Lech Pétur Tómasson æfa með 
liðinu og vera til taks eftir atvikum.

(Heimasíða Stóru-Vogaskóla)

tilnefnd í skólanefnd Fs
Stjórn Sambands sveitarfélaga hefur tilnefnt eftirfarandi í skólanefnd 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja:

aðalmenn:
n Kristín María Birgisdóttir

Dalbraut 3, 240 Grindavík
n Jóhann Friðrik Friðriksson

Skólavegi 38, 230 Reykjanesbær

Varamenn:
n Helga María Finnbjörnsdóttir

Baugholti 29, 230 Reykjanesbær
n Ólafur Þór Ólafsson,

Ásabraut 7, 245 Sandgerði.

Fjarskiptamastur við Hópnesvita
Umsókn um leyfi til að reisa 30 m stálmastur

Bæjarstjórn Grindavíkur tók 
fyrir erindi frá Neyðarlínunni.
Sviðsstjóri skipulags- og um-

hverfissviðs sat fundinn undir þessum 
lið og kynnti hann málið.

Neyðarlínan óskar eftir heimild til að 
reisa 30 m. stálmastur við hlið Hópsnes-

vita til að bæta neyðar- og öryggisfjar-
skiptakerfi. Auk þess skapast möguleiki 
fyrir fjarskiptafyrirtæki að bæta farsíma- 
og netþjónustu.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjar-
stjórn að byggingaráformin verði sam-
þykkt með fyrirvara um að settir verði 

skilmálar um jarðrask og frágang til að 
tryggja að umgengni á framkvæmdar-
tíma verði til fyrirmyndar. Einnig að fyrir 
liggi jákvæð umsögn Vegagerðarinnar og 
Samgöngustofu ásamt leyfi landeigenda.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða til-
lögu Skipulagsnefndar.
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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!

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

Mercedes  Benz Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 tonn 
Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 650 KMFe deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Íslápur 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Connect 
system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.500.000 kr.

Hobby 540Ufe Prestige 2017
Stór Ískápur • 12 volta rafgeymakerfi 
Verð 3.700.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Hobby 540Ufe Excellent 2017
Stór ískápur • gólfhiti • Truma Ultraheat • TFT • 
eldhúsvifta • gólfteppi • 12 volta rafgeymakerfi 
Verð 3.800.000 kr. • Til afgreiðslu strax
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Víðsjá með áhugaverðum greinum
Víðsjá, tímarit Blindrafélags Ís-

lands, er komið út og er brim-
fullt af áhugaverðum greinum. 

Í blaðinu er fjallað um málefni blindra 
og sjónskertra. 

Meðal efnis er umfjöllun um 
Marrakech-sáttmálann sem mun von-
andi verða bylting í aðgengi upplýsinga 
fyrir blinda og sjónskerta, hvar sem 
þeir eru í heiminum. Með samþykkt 
þessa sáttmála eiga allir blindir og 
sjónskertir rétt á bókum og öðru unnu 
efni úr hvaða hljóðbókasafni sem er í 
heiminum. 

 Fjallað verður um furðu- og 
draugasýn. Charles Bonnet einkennið 
hrjáir marga sem missa sjón. Það veld-

ur sjóntruflunum og jafnvel ofsjónum. 
Þess vegna er það oft tengt við andleg 
veikindi þrátt fyrir að vera í raun eðli-
leg viðbrögð heilans við sjónmissi.

 Þrátt fyrir ítrekuð loforð hefur lítið 
gerst í aðgengismálum í Háskóla Ís-
lands. Blindir og sjónskertir nemendur 
urðu þreyttir á biðinni og ákváðu að 
leysa það sjálfir. Þau merktu leiðarlín-
ur, tröppur og annað sem veldur hættu 
dagsdaglega og hlutu mikið lof fyrir frá 
öðrum nemendum.

Viðsjá skipar lykilhlutverk í fjáröfl-
un Blindrafélagsins en félagið þarf að 
afla 90% af tekjum sínum með eigin 
fjáröflun til að standa undir nauðsyn-
legri starfsemi og þjónustu. Víðsjá 

kemur út tvisvar á ári, í febrúar og 
ágúst. Upplag blaðsins er um  20.000 
eintök. Því er dreift til félagsmanna, 
styrktarfélaga, bakhjarla og annarra 
velunnara félagsins sem stutt hafa fé-
lagið á síðastliðnum árum. Auk þess er 
blaðið sent til ýmissa félaga, fyrirtækja 
og opinberra aðila með áherslu á þá 
sem tengjast heilbrigðisþjónustu.

Samkvæmt könnunum Capacent, 
sem gerðar voru fyrir Blindrafélagið, þá 
sögðust 74% aðspurðra  hafa lesið eða 
flett blaðinu, það þýðir að um 15 þús-
und manns skoðuðu blaðið. Af þeim 
sem voru 82% ánægðir með efnistök 
blaðsins sem sýnir að ritstjórnarstefna 
blaðsins höfðar vel til markhópsins. 

Tilgangur Víðsjár er að stuðla að sem 
viðtækustum skilningi og stuðningi, 
meðal félagsmanna og almennings á: 
n Lífsgæðum og mannréttindum 

blinds og sjónskerts fólks á Íslandi.  
n Nýjustu rannsóknum og með-

ferðartilraunum á sviði augnlækninga. 
n Verkefnum á vettvangi Blindrafé-

lagsins eða sem eru studd af því.

Stuðningur hins opinbera við starf 
Blindrafélagsins hefur dregist verulega 
saman á síðustu árum sem leiðir til 
þess að félagið þarf enn frekar að leita 
til almennings í landinu eftir stuðningi.

Eitt af verkefnum Blindrafélagsins 

er Vefvarpið. en það er nettengd lest-
ölva sem les upphátt í rauntíma texta 
á erlendu efni í sjónvarpi, Morgun-
blaðið, alla helstu vefmiðla,  bækur frá 
Hljóðbókasafni Íslands og margt fleira. 
Vefvarpið notar talgervilinn Karl og 
Dóru við upplesturinn. Ekki þarf neina 
tölvukunnáttu til að geta nýtt tækið. 
Þessi tækni hefur valdið straumhvörf-
um í upplýsingamiðlun til blindra og 
sjónskertra eldri borgara.

Á þessu ári eru 78 ár frá stofnun 
Blindrafélagsins. Í allan þann tíma hef-
ur félagið barist af alefli fyrir réttind-
um blindra og sjónskertra og í dag er 
félagið í fararbroddi í jafnréttisbaráttu 
fatlaðra á Íslandi.

Handverkshátíð 
laugardaginn 
18. mars
Laugardaginn 18. mars, klukkan 

13:00-18:00 verður haldin Hand-
verkshátíð í Gjánni. Fjölmargir 

handverksmenn og konur og hönnuðir 
búa í Grindavík eða hafa tengingu hing-
að verða á staðnum. Þeir sem áhuga hafa 
á að taka þátt í Handverkshátíðinni er 
bent á að skrá sig á bjorg@grindavik.is.

Laugardaginn 11. mars er hand-
verksfólki boðið á námskeið sem Sunn-
eva Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Handverks og hönnunar, heldur þar sem 
hún ræðir almennt um stöðu handverks-
fólks og hönnuða en býður jafnframt 
þátttakendum að hitta sig í einrúmi og 
ræða hugmyndir, framleiðslu, mark-

aðsetningu eða annað sem verið er að 
vinna að.

Handverkshátíðin er haldin í annað 
skipti í tengingu við Menningarvikuna 
og mikilvægt að horft sé til sérstöðu, 
þekkingar og gæða þeirra afurða sem 
hönnuðir og handverksfólk í Grindavík 
og nágrenni hefur að bjóða. Aðgangur er 
ókeypis, kaffi á boðstólnum og um leið 
og hönnuðir og handverksfólk er hvatt 
til að sýna handverk sitt eru Grindvík-
ingar hvattir til að heimsækja sýninguna 
og taka þátt í því öfluga starfi sem birt-
ist okkur á Handverkshátíðinni 2017 í 
Grindavík.

(Heimasíða Grindavíkur)

Mygla?

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
íshúsið

Tilboð
frá kr44.990

 

viftur.is
-andaðu léttar

Þurrktæki

Er inniloftið í lagi hjá þér?

Baðviftur
Hljóðlátu baðvifturnar

Rör-fittings
Rör og fittings fyrir loftræstikerfi

Plast eða blikk

Viftur - loftræstikerfi - þurrktæki - undirþrýsingsblásarar 

Undanfarið hefur verið umfjöllun um mikilvægi 
loftræstingar til að draga úr líkum á myglusvepp!
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SKRIFSTOFUHÚSGÖGN

TOPSTAR STÓLAR Á ÚTSÖLU

STÓLAR · HILLUR · SKÁPAR · SKÚFFUR · SKRIFBORÐ
 RAFMAGNSSKRIFBORÐ FRÁ KR. 56.000

TOP PRO

32.900 kr.
19.800 kr.

OPEN POINT SY

59.900 kr.
41.930 kr.

TOP POINT SY 

65.500 kr.
32.750 kr.

ALU BASIC

78.300 kr.
49.900 kr.

OPEN ART SVARTUR

127.800 kr.
63.900 kr.

-50% -30% -40% -50% -35%

Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · hirzlan.is

M A D E  I N  G E R M A N Y

 FULLT AF TILBOÐUM Í VERSLUN OG 
Á HEIMASÍÐU

Untitled-4.indd   1 27/02/17   10:05
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VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3 
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT DEKK 
UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900

Fjölbrautarskóli suðurnesja 
kynnti starfsemi sína
skólinn kynnti starfsemi sína á 

kynningu fyrir nemendur 9. og 
10. bekkja á Suðurnesjum.

Kynningin var haldin í Íþrótta-
húsinu í Keflavík en það er Samband 
sveitarfélaga á Suðurnesjum sem stóð 
fyrir henni.  Allir nemendur 9. og 10. 
bekkjar á Suðurnesjum mættu en 
reiknað var með um 600 nemendum 

á kynninguna.   Námsráðgjafar og 
nokkrir kennarar kynntu námsfram-
boð hjá okkur og voru nemendur 
áhugasamir og duglegir að spyrja.

Skólarnir sem tóku þátt í kynn-
ingunni voru Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja, Keilir, Fisktækniskóli Ís-
lands, Tækniskólinn, Menntaskólinn 
í Kópavogi, Ljósmyndaskólinn og 

Myndlistaskólinn í Reykjavík.
Á næstunni verður síðan opið hús í 

skólanum fyrir nemendur 10. bekkjar 
en forinnritunn í framhaldsskóla er að 
hefjast hjá þeim árgangi.  Opna húsið 
verður á sal skólans þriðjudaginn 14. 
mars og verður 10. bekkingum og for-
eldrum þeirra boðið þangað.

(Heimasíða FS)

Leitin að svarta 
víkingnum

Bókaútgáfan Bjartur hefur endur-
útgefið bókina Leitin að svarta 
víkingnum eftir Bergsvein Birg-

isson í kiljuformi. Bókin sló rækilega í 
gegn fyrir síðustu jól, hlaut frábærar við-
tökur bæði almennings og gagnrýnenda 
og varð algjörlega uppseld dagana fyrir 
jólin. Leitin að svarta víkingnum var til-
nefnd til Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna og umsagnir gagnrýnenda voru t.d.: 
„Stórskemmtileg og hrífandi frásögn“ 
(Einar Falur, Morgunblaðið) og „Þessi 
bók er veisla“ (Hallgrímur Helgason, 
Stundin).

Á bókarkápu er bókin annars kynnt 
með eftirfarandi hætti:

Einn leyndardómur íslenskra forn-
sagna eru örstutt brot um „svartleitan“ 
mann sem þar bregður fyrir – Geirmund 
heljarskinn. Hann er sagður dökkur og 
ljótur, með mongólska andlitsdrætti 
af konunglegum uppruna, sagður 
„göfgastur landnámsmanna“ og ríður um 
sveitir Íslands með áttatíu vígamenn, og á 

mörg stórbú þar sem 
hann heldur mörg 
hundruð þræla.

En hver var Geir-
mundur heljarskinn? Af hverju er engin 
saga varðveitt af honum og af hverju hef-
ur hann nánast fallið í gleymsku?

Hér tekur Bergsveinn Birgisson les-
andann með sér í heillandi ferðalag um 
forna tíma og fjarlæg lönd – en einnig 
á slóðir Geirmundar við Breiðafjörð og 
á Vestfjörðum. Með því að rýna í skjöl, 
fornleifar og nýta nýjustu tækni kviknar 
fortíðin til lífs og púslin raðast saman 
í spennandi frásögn, sem er skrifuð af 
þekkingu, skáldlegum innblæstri og stíl-
gáfu. 

Bergsveinn Birgisson er doktor í nor-
rænum fræðum við háskólann í Bergen 
í Noregi og hefur skrifað jöfnum hönd-
um skáldverk og fræðirit. Þekktasta verk 
hans er Svar við bréfi Helgu sem varð 
metsölubók og var tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna.

nota hátæknibúnað við rannsóknir
Öflugir vindar, mikil ölduhæð og 

sterkir hafstraumar eru helstu 
ástæður þess að bandaríska 

haffræðistofnunin Scripps valdi hafs-
svæðið í kringum Ísland til rannsóknar-
verkefna með háþróuðum tæknibúnaði 
sínum. Vonast er til að niðurstöðurnar 
nýtist meðal annars við rannsóknir á 
áhrifum loftslagsbreytinga.

Scripps-stofnunin, sem er hluti af 
Kaliforníuháskóla í San Diego, hefur gert 
sérstakan samstarfssamning við Land-
helgisgæslu Íslands, Hafrannsóknastofn-

un og Háskóla Íslands vegna þessa ver-
kefnis. Drög voru lögð að samstarfinu 
síðastliðið haust.

Fulltrúar Scripps-stofnunarinnar 
voru hér á landi í síðustu viku og fóru 
þá með Baldri, sjómælingabát Land-
helgisgæslunnar, út fyrir Garðskaga. 
Þar voru sjósett öldurekdufl og tveir 
háþróaðir rannsóknanökkvar (e. wave 
gliders) sem næstu misseri mæla öldu-
hæð, hafstrauma, loftþrýsting og hita-
stig á hafsvæðinu. Hægt verður að lesa 
af mælitækjunum, sem eru sólarknúin, 

í rauntíma því þau senda stöðugt frá sér 
upplýsingar.

Einnig hafa nokkur öldureksdufl ver-
ið sjósett frá áramótum af varðskipunum 
en fyrirhugað er að slíkum duflum verði 
komið í sjó á næstunni af varðskipum, 
skipum Hafrannsóknarstofnunar, jafnvel 
millilandaskipum og flugvél og þyrlum 
Landhelgisgæslunnar. Þau eru lítil og létt 
og á sjófarendum ekki að stafa hætta af 
þeim.

Dr. Eric Terrill, vísindamaður við 
Scripps-stofnunina segir að mæling á 

stórum öldum sem myndast í óveðri geti 
reynst vandasöm vegna þess hve erfitt 
er að vera á vettvangi á réttum stað og á 
réttum tíma. „Greining á öldufari heims-
hafanna sýnir að hafið í kringum Ísland 
er tilvalið sem náttúruleg rannsóknar-
stofa til að kanna veður og sjólag eins og 
það gerist verst. Á veturna er mikil öldu-
hæð nánast viðvarandi ástand.“

Vonast er til að þessar rannsóknir 
skili niðurstöðum sem geta nýst með 
margvíslegum hætti. Fyrir sjófarendur 
og ýmsar stofnanir, þar á meðal Land-

helgisgæsluna, er mikilvægt að hegðun 
hafstrauma og mismunandi sjólag á Ís-
landsmiðum sé þekkt til hlítar, meðal 
annars til bæta veðurspár. Þar með hægt 
að tryggja betur öryggi sjófarenda og 
skipuleggja leit og björgun með mark-
vissari hætti. Þá vænta vísindamenn 
Scripps-stofnunarinnar þess að þeir fái 
gleggri mynd af samspili sjávar og and-
rúmsloftsins en það hefur lykilþýðingu 
við spár um loftslagsbreytingar og áhrif 
þeirra.

(sudurnes.net greinir frá)
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101 Reykjavík fasteignasala, 
traust og vönduð vinnubrögð, 

persónuleg þjónusta og öryggi 
í fasteignaviðskiptum.

Álfhólsvegur 22a
Falleg, björt og rúmgóð 136,1 fm. 5 herb. íbúð 
á 1. hæð með sér inngangi og tveimur stæðum 
í bílageymslu í nýlegu húsi við Álfhólsveg í 
Kópavogi. Suður útgangur út á sérafnotareit/
pall sem heimilt er að girða af. V-57,7 millj.

Mýrarholt
Fallegt og vel skipulagt sumarhús á ca. 5.200 
fm. leigulandi, með fallegu útsýni yfir Borgar-
fjörð, húsið stendur neðs sumarhúsa á svæðinu.  
Eignin skiptist í inngang/alrými/stofu,  2 svefn-
herbergi, eldhús. Sér geymsluskúr stendur við 
húsið.   Bústaðurinn er 61,6 fm og geymslan er 
6,0 fm samtals 67,6 fm. V-15,- millj.

Gefjunarbrunnur
Gott parhús á tveimur hæðum í 
Úlfarársdalnum. Flísalagögð forstofa, á hægri 
hönd er bílskúr. Á vinstri hönd er lítið salerni. 
Eldhúsið er með fallegri háglans svartri inn-
réttingu og útgengi út á suðurverönd. Borð-
plötur eru granít. Stofan er með harðparketi 
þar sem útgengt er út á stóran pall. Á efri hæð 
eru 4 herbergi með harðparketi og skápum. 
Sjónvarpshol með útgengi út á suðursvalir. 
Baðherbergið er flísalagt og með baðkari og 
stóru sturturými. Þvottahúsið er á hæðinni.  
V-74,9 millj.

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

Eiðistorg
Gott 164,3 fm. iðnaðarhúsnæði á jarðhæð 
Eiðistorgi. Móttökurými með góðum gluggum 
og afgreiðsluborði, flísar á gólfi. Stór vinnusal-
ur sem er stúkaður af eins og fyrri starfsemi 
hefur hentað. Kaffistofa með innréttingu og 
geymslurými innaf er hluti af rýminu. Saler-
ni ásamt vaski og sturtu. Geymsla þar sem 
rafmagnstafla er staðsett. Útgöngudyr eru að 
aftan í húsnæðinu. Húsnæðið þarfnast endur-
bóta. V-35,- millj.

Baldursgata 
Endurnýjuð og vel skipulögð íbúð á annarri 
hæð á vinsælum stað í miðbænum þar sem 
hver fermeter er nýttur til hins ýtrasta.  Opið er 
úr eldhúsi inn í stofu, parket á gólfi. Eldhús með 
fallegri eikarinnréttingu, dökkar flísar á gólfi 
með hita í. Baðherbergi vel skipulagt með 
sturtuklefa. Hiti í gólfi. Svefnherbergi með 
stórum skápum, parket á gólfi. Sameiginlegt 
þvottahús. 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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Reiðvað 
Falleg og björt 4ra herb. íbúð á 3. hæð með 
sér inngangi og stæði í bílageymslu í Norð-
lingaholti. 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, 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.  
Þvottahús í íbúð. V-49,9 millj.
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Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel, kollar, heilsukoddar, rúmgaflar 
og margt fleira.

Komdu í heimsókn 
og gerðu góð kaup 

SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

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

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ

LAGER-
HREINSUN

VIÐ RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ 60

%

Við erum á
Suðurlandsbraut 24

Gerið frábær kaup fyrir heimilið, bústaðinn, gistiheimilið eða hótelið


