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Ekki hlustaðÓlafur ÞÓr í 
stjÓrn IsavIa

Útskáladagur

Í lok síðustu viku var efnt til samstöðufundar við 
Ráðhúsið í Reykjanesbæ til að mótmæla stóriðju 
í Helguvík. Það gengur ekki að hafa svona starf-
semi nálægt byggð sögðu forsvarsmenn.

vilja að rekstri united 
silicon í Helguvík 
verði hætt

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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Hvers vegna var 
ekki hlustað á 
Vilhjálm Bjarnason?

Merkilegt mál hefur verið á dagskrá að undan-
förnu. Mál sem mörgum virðist koma nú 
mjög á ávart enda liðin meira en áratugur frá 

því gengið var frá sölu Búnaðarbankans. Nú hefur komið 
í ljós að þýskur banki, sem sagður vera einn af kaupend-
um bankans var það aldrei. Bankinn var notaður til að 
blekkja og rugla ríkisvaldið og fleiri í ríminu. S-hópurinn 
svokallaði með ólaf Ólafsson í fararbroddi náði að blekkja 
nánast alla.

Einn maður hefur alla tíð verið mjög gagnrýnin á kaup þessa þýska banka 
og viðkomandi einstaklinga á Búnaðarbankanum. Maðurinn heiti Vilhjálm-
ur Bjarnason og er núna á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokksinn. Hann segir sjálf-
ur að á sínum tíma hafi á allan hátt verið reynt að gera lítið úr honum og hans 
skoðunum. Það var ekki hlustað á hann af ráðamönnum. Sama segir fólk 
sem leyfði sér að efast og gagnrýna kaup þessara á Búnaðarbankanum.Ekki 
var hlustað á Vilhjálm þótt hann væri með mikla reynslu úr bankageiranum.
Hann var einnig gjörkunnugur verðbréfaviðskiptum. Ekkert hlustað á hans 
varnaðarorð.  Nú hefur komið í ljós að Vilhjálmur og fleiri höfðu rétt fyrir sér. 
Allt var eintómur blekkingaleikur,sem ráðamenn féllu fyrir.

Það er eðlilegt að krafa komi um frekari rannsón á þátt stjórnmálamanna 
á þessum tíma. Vissu þeir ekkert um málið. Létu þeir blekkja sig eða vissu 
þeir en kusu að þegja. Það er krafa að þetta verði upplýst.

Hvað með sölu Landsbankans. Er allt komið í ljós við sölu hans. Sama 
krafan hlýtur að vera uppi gagnvart þátt stjórnmálamanna, Voru þeir blekkt-
ir? Vissu þeir ekkert? Eða vissu þeir og þögðu?

Hvað með einkavæðingu bankanna eftir hrun. Hvers vegna fengu Vog-
unarsjóðir bankana á silfurfati? Hafa fengist nægjanlegar skýringar á aðkoma 
stjórnmálamanna á þeim gjöningi?

Staðreyndin er sú að allir gömlu flokkarnir hafa komið að þessum mál-
um,Framsóknarflokkurinn,Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin og Vinstri 
græn. Er það skýringin á þögninni?

Skattur á framsfærluviðmið
Það er ótrúlegt en satt að lagður er skattur  á það sem er lágmarksupphæð 

til framfærslu. Sðá einstaklingur sem hefur 280 þúsund á mánuði í tekjur eða 
greiðslur frá Tryggingastofnun eða lífeyrissjóðum verður að greið 50 þúsund 
krónur skatt af þeirri upphæð. Samt er það gefið út að lágmarksframfærlu-
kostnaður fyrir einstakling séu 280 þúsund krómnur á mánuði. Þetta gengur 
ekki upp. Ríkið sjálft gengur á undan við að viðhalda fátækt í landinu. Það er 
lágmarkskrafa að framfærsluupphæð sem gefin er út sé skattfrjáls.

Ríkið braut lög
Eftir síðustu áramót kom í ljós að þingmenn samþykktu ný lög um al-

mannatryggingarm, sem ekki höfðu fellt úr gildi að öllu leyti gömlu lögin. Í 
febrúarlok gripu þingmenn til þess að leiðrétta lögin til að þau yrðu eins og 
hugur þeirra stóð til. Í sjálfu sér ekkert athugavert við það.En það sem þeir 
gerðu í leiðinni var að láta þau vera afturvirk, sem hlýtur að teljast ansi vafa-
samt svo ekki sé meira sagt.

Þetta þýddi að lífeyrisþegar urðu af 5 milljörðum þessa tvo mánuði(janú-
ar og febrúar). Enn hafa ekki fengist skýringar á því hvernig þessi 5 milljarða 
tala var fengin út eða á hvaða hópa lífeyrisþega hafði áhrif.Er það ekki lág-
markskrafa að gefnar séu skýringar á útreikningi?

Nú liggur fyrir að einhverjir einstaklingar hafa í hyggju að leita réttar sín 
með málaferlum á hendur ríkinu.

Sigurður Jónsson

leIðarI
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REykjANEs ER dREifT Í 10.000 EiNTökUm  
ókEypis Í ALLAR ÍBÚðiR Á REykjANEsi.

næsta blað Reykjanes kemur 
næst út fimmtudaginn 4.maí 2017

Getum afnumið undanþágu af 
innflutningsgjöldum bílaleigubíla
stjórn Pírata á Suðurnesjum vill 

stefna að traustum og öruggum 
vegasamgöngum á Suðurnesj-

um. Mikið mæðir á enda fara hér um 
svæðið vel yfir milljón ferðamenn á ári, 
auk allra Íslendinganna sem keyra um 
Reykjanesbrautina á leið sinni í og úr 
millilandaflugi. Allt þetta fólk þarf að aka 
brautina sem er einn fjölfarnasti en um 
leið hættulegasti þjóðvegur landsins eins 
og dæmin sanna.

Það er ýmislegt sem þarf að gera til að 
bæta öryggi á Reykjanesbraut. Hæst ber 
að ljúka  tvöföldun brautarinnar allt frá 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar að fyrsta hr-
ingtorgi þegar komið er að Hafnarfirði, 
enda hefur það sýnt sig að alvarleg slys 
eru mun fátíðari á tvíbreiða kafla braut-
arinnar heldur en þeim einbreiða. Tvö-
földun Reykjanesbrautar er á samgöngu-
áætlun og þarf að ljúka sem allra fyrst. 
Stjórn Pírata á Suðurnesjum telur því 
nauðsynlegt að endurskoða samgönguá-
ætlun og flýta tvöföldun Reykjanesbraut-
ar til að koma í veg fyrir frekari slys og 
dauðsföll á Reykjanesbraut. 

Vissulega þarf að huga að hvernig 
fjármagna skuli framkvæmdirnar, en 
heildarkostnaður við hana er áætlaður 
um 10 milljarðar króna. Það mætti skoða 
að þar sem ferðaþjónustan er að auka 
álag á Reykjanesbrautina ætti hún að taka 
þátt í að greiða fyrir úrbætur. Einnig voru 

óinnheimt innflutningsgjöld af bílaleigu-
bílum rúmir 3,5 milljarðar króna í fyrra. 
Alþingi gæti breytt lögum til að afnema 
strax þessa undanþágu frá innflutnings-
gjöldum af frekari innflutningi bílaleigu-
bíla og nota hluta þessa fjármagns til að 
fjármagna úrbætur á Reykjanesbraut. 

Viðhald Reykjanesbrautar hefur 
verið í lágmarki. Holur, mishæðir og 
rásir í malbikinu á brautinni hafa ver-
ið viðvarandi. Viðhald á ljósastaurum 
hefur ekki verið sinnt sem skyldi og 
lýsing er spöruð, einungis er kveikt á 
öðrum hvorum ljósastaur og þeir eru 
flestir sömu megin, ekki í miðjunni 
milli akreina. Hægt væri að setja ljósd-
íóðuperur í staurana til að spara kostn-
að við lýsingu. Áhöld eru einnig um 

hvort staurarnir séu nægilega öruggir 
og uppfylli öryggisstaðla. Raunar hef-
ur Ólafur Guðmundsson tæknistjóri 
EuroRAP (European Road Assessment 
Program) á Íslandi sagt þá vera ólög-
lega og lífshættulega. Því er ljóst að fjár-
magni til viðhalds má ekki gleyma þótt 
farið verði í tvöföldun brautarinnar. 

Grindavíkurvegurinn er einn af 
þeim vegum sem mikið mæðir á vegna 
fjölgunar ferðamanna þar sem Bláa 
lónið er einn vinsælasti viðkomu-
staður þeirra, bæði vegna nálægðar 
við alþjóðaflugvöllinn og tengingar 
við Suðurstrandaveginn. Það er ljóst 
að verulegra úrbóta er þörf á Grinda-
víkurvegi. Ýmsar hugmyndir hafa verið 
nefndar til lagfæringar eins og aðskiln-
aður akreina, bættar merkingar, hraða-
myndavélar, hraðahindranir, lýsing 
vegarins og betri frágangur hraunsins 
meðfram veginum. Stjórn Pírata á 
Suðurnesjum fagnar slíkum hugmynd-
um.

Að lokum vill stjórn Pírata á 
Suðurnesjum hvetja til opinnar og 
lausnamiðaðrar umræðu um þessi mál 
á svæðinu. Það er fátt sem getur haft 
jafn bein áhrif á afkomu og öryggi íbúa 
en traustar samgöngur.

Fanný Þórsdóttir
Formaður Pírata á Suðurnesjum

nú baka eldri borgarar
eldey, kór eldri borgara á 

Suðurnesjum heldur kökubas-
ar föstudaginn 7.april kl. 15.30 

í Kjarna Park-Inn hótelsins Hafnar-
götu 57. Við byrjum basarinn með 
því að bresta í söng. Vonumst til að sjá 
sem flesta, nú er tækifærið að kaupa

gott meðlæti fyrir páskana.

Hlökkum til að sjá ykkur, 
kát og hress

Söngfuglarnir í Eldey. 
(Fréttatilkynning)

vilja vera með í 
ráðum
Ungmennaráð Garðs  fagnar því að 
verið sé að vinna að bættum húsa-
kosti Tónlistarskólans sem hugsan-
lega hefur áhrif á húsnæði félagsmið-
stöðvarinnar.  Ungmennaráðið óskar 
jafnframt eftir því að fá að vera með í 
ráðum um þau mál.     

vilja þéttingu 
byggðar
Bæjarráð Sandgerðis leggur til að 
deiliskipulagsvinna að íbúasvæði 
sunnan Sandgerðisvegar verði tekin 
upp að nýju og málið verði tekið upp 
í húsnæðis-, skipulags- og bygginga-
ráði. Bæjarráð leggur áherslu á að á 
sama tíma verði unnið markvisst að 
þéttingu byggðar.

samræmt útlit á 
hönnun efnis frá 
reykjanesbæ 
Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur  sam-
þykkt fjárveitingu að fjárhæð kr. 
2.000.000,- til að samræma útlit á 
hönnun efnis frá Reykjanesbæ.

vorhátíð í 
Grindavík
Ásumardaginn fyrsta 20.apríl 2017 
er haldin Vorhátíð í Grindavík fyrir 
eldri borgara á Suðurnesjum. Boðið 
er uppá skemmtiatriði og hljómsveitin 
Suðurnesjamenn spila og syngja af 
sinni alkunnu snilld. Kvenfélagið í 
Grindavík selur kaffi og meðlæti. 
Vorhátíð er haldin í Gjánni og hefst 
kl 15:00 á sumardaginn fyrsta. Eldri 
borgarar hvattir til að mæta.

félag eldri sjálf-
stæðismanna á 
suðurnesjum 
fes
Við minnum á að 
fundur Félags eldri 
s já l f s tæðismenn 
á Suðurnesjum 
FES verður haldinn á 
Veitingahúsinu Kaffi Duus, Duusgötu 
10 í Reykjanesbæ, þriðjudaginn
11. apríl 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: Vilhjálmur Árana-
son alþingismaður Sjálfstæðisflokks-
ins í  
Suðurkjördæmi

Með kveðju, stjórnin.
(Fréttatilkynning)

ferðanefnd Fé-
lags eldri borgara 
á Suðurnesjum 

hefur ákveðið að efna 
til dagsferðar til Vest-
mannaeyja þriðjudaginn 
4.júlí 2017. Á næstunni 
verður ferðin auglýst og 
sagt frá kostnaði og hvar 
á að skrá sig.

eyjaferð í sumar
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fimm stjörnu árangur 
með epoxýefni

epóverk

epóverk er lítið og 
traust fjölskyldu-
fyrirtæki sem hefur 

sérhæft sig í vinnu með hið 
slitsterka efni epoxý, sem 
er orðið mjög vinsælt til 
 notkunar jafnt í iðnaðar- 
sem íbúðarhúsnæði. Hægt 
er að nota efnið bæði á gólf 
og veggi og það býður upp 
á óteljandi möguleika til 
notkunar. Epóverk  tekur 
að sér bæði að leggja gólf 
með epoxý og klæða veggi 
með efninu, auk þess að 
mála með epoxýmálningu. 
Á myndum sem fylgja 
greininni má sá glæsilegan 
árangur af notkun efnis-
ins með traustum og fag-
mannlegum vinnubrögð-
um Epóverks.

Epoxýgólf
Þar sem epoxý er lagt 

myndast sléttur flötur, 
laus við samskeyti og fúg-
ur. Gólfin verða því mjög 
auðveld í þrifum og þola 
dagleg þrif, hvort sem er 
með moppum eða skúr-
ingavélum. Sem fyrr segir 
er epoxý afar slitsterkt efni og gólfið 
helst fallegt um langa tíð. Epoxý hent-
ar jafnt á gólf í iðnaðarhúsnæði og 
íbúðum.

Epoxýsteinteppi
Epoxýsteinteppi henta afskaplega 

vel á gólf í iðnaðarhúsnæði, verslun-
um, skólum og stofnunum. Þau eru 
geysilega slitsterk og mjög auðveld í 
þrifum. Hægt er að velja um grófleika 
efnisins og blanda saman litum. Þetta 
gólfefni krefst afar lítils viðhalds og 
endist mjög lengi.

Epoxýmálning

Epóverk málar gólf og veggi 
með epoxýmálningu. Málningin er 
afar slitsterk og hentar vel  fyrir bíl-
skúra, geymslur og iðnaðar húsnæði. 
Epoxýmálningin er til í nokkrum 
mismunandi litum.

Epóverk „Allt upp á 10“
Epóverk leggur mikla áherslu 

á traust og fagleg vinnubrögð og 
gott samstarf við viðskiptavini. Fyr-
irtækið gerir föst tilboð í verk og 
leggur áherslu á að uppfylla óskir 
viðskiptavina í samvinnu við þá. 
Hefur fyrirtækið gott orð á sér fyrir 

vandvirkni og meðal annars segir 
ánægður viðskiptavinur, Halldór 
Halldórsson, um þjónustu fyrirtæk-
isins á Facebook: „Mjög vandvirkur 
og ber sig fagmannlega. Er í skýjun-
um með nýja epoxýgólfið mitt. Allt 
upp á 10“.

Fjölmargir viðskiptavinir gefa 
fyrirtækinu hæstu einkunn á Face-
book, fimm stjörnur.

Á heimasíðu fyrirtækisins, www.
epoverk.is, eru gagnlegar upplýs-
ingar og fjöldi ljósmynda af verk-
efnum. 

fyrIr

fyrIr

fyrIr

eftIr

eftIr

eftIr

kynnInG
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Oddný Steina Valsdóttir var 
kjörin formaður Landssam-
taka sauðfjárbænda fyrr í dag 

en hún er fyrsta konan sem gegnir því 
embætti í 30 ára sögu sambandsins. 
Oddný Steina er bóndi á Butru í Fljóts-
hlíð. Þar býr hún ásamt sambýlismanni 
og þremur börnum með 500 vetrar-
fóðraðar kindur og um 70 íslensk naut. 
Oddný Steina er fædd og uppalin í Út-
hlíð í Skaftártungu. Hún er menntaður 
búfræðingur frá Bændaskólanum frá 
Hvanneyri og útskrifaðist með B.s í Bú-
fræði árið 2005.

Oddný Steina er virk í félagsstarfi 

bænda og hefur verið fulltrúi á Búnaðar-
þingi undanfarin ár fyrir Búnaðarsam-
band Suðurlands og síðan Landssamtök 
sauðfjárbænda. Hún hefur starfað sem 
varaformaður samtakanna undanfarin 
ár og sem formaður Fagráðs í sauðfjár-
rækt.

Oddný Steina hefur verið í forystu-
sveit bænda varðandi landgræðslu og 
sjálfbæra landnýtingu. Bæði sem for-
ystumaður bænda og síðan með bein-
um hætti í gegnum verkefni eins og 
Gæðastýringu í sauðfjárrækt og Bændur 
græða landið. Hún var nýlega skipuð af 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 

sem formaður faghóps í verkefninu 
Kortlagning gróðurauðlindarinnar. 

Oddný Steina er líka mikill áhuga-
maður um nýsköpun innan greinarinn-
ar. Hún hefur staðið í fylkingarbrjósti 
átaks til að fá bændur til að mjólka ær 
og endurvekja sauðaostagerð á Íslandi.

Oddný Steina fékk 44 af 46 atkvæð-
um í formannskjöri Landssamtaka 
sauðfjárbænda eða 96% atkvæða. Frá-
farandi formaður samtakanna, Þórar-
inn Ingi Pétursson, var formaður í 
fimm ár. Hann studdi Oddnýu Steinu í 
formannskjöri. Hann mun áfram starfa 
sem formaður Markaðsráðs kindakjöts.

skref í heim 
fullorðinna
í bókasafni Reykjanesbæjar er 

um þessar mundir skemmtileg 
sýning um ferminguna. Gaman 

að skoða gamla myndir og muni frá 

því fyrr á dögum. Algengt var á sín-
um tíma að fá ritvél í fermingargjöf. 
Það hefur aldeilis orðið breyting á 
gjöfum frá þeim tíma.

degi barnabók-
arinnar fagnað
smásagan Stjarnan í Óríon frum-

flutt fyrir alla grunnskólanema 
landsins í stærstu sögustund 

ársins Síðasta fimmtudag var smásaga 
eftir Hildi Knútsdóttur frumflutt í öllum 
grunnskólum landsins. Sagan var sam-
tímis flutt á Rás 1 svo að öll þjóðin gat 
lagt við hlustir. Hildur skrifaði söguna 
Stjarnan í Óríon fyrir börn á aldrinum 
6-16 ára í tilefni dags barnabókarinnar 
að beiðni IBBY á Íslandi, en þetta er í 
sjöunda sinn sem félagið fagnar degin-
um með þessum hætti. Hildur hlaut fyrr 
í vor Íslensku bókmenntaverðlaunin í 
flokki barna- og ungmennabóka fyrir 
nýjustu bók sína, Vetrarhörkur, en bæk-
ur hennar hafa fengið fjölda verðlauna 
og viðurkenninga. Stjarnan í Óríon 
fjallar um stúlkuna Þebu sem uppgötvar 
glænýja stjörnu á himinhvolfinu. Hildur 
segir um söguna: „Alheimurinn er svo 
fáránlega stór og við vitum í rauninni 
svo rosalega lítið um hann. Við gleymum 
því stundum því við erum svo upptekin 
af okkar daglega amstri. Þessvegna lang-
aði mig til að skrifa sögu um dularfulla 
stjörnu sem birtist skyndilega á himnum 
og möguleikann á því að við séum ekki 
ein í heiminum.“ Sagan verður lesin fyr-
ir grunnskólabörn á öllum aldri og er 
verkefnið hluti af þeirri hugsjón félags-

ins að lestraráhugi og lestrarfærni fáist 
fyrst og fremst með því að færa ungum 
lesendum vandaðar og spennandi sög-
ur. Dagur barnabókarinnar er sunnu-
daginn, 2. apríl, sem er fæðingardagur 
H.C. Andersen, en sagan er flutt 30. 
mars svo allir grunnskólanemar lands-
ins geti hlustað á hana saman. Mjög 
góð þátttaka hefur verið í sögu-
stundinni undanfarin ár 
og skemmtileg stemn-
ing myndast um allt 
land. Við hvetjum 
fjölmiðla til þess 
að hafa samband 
við nærliggj-
andi grunn-
skóla og fá að 
fylgjast með 
– og hlusta 
í leiðinni á 
skemmtilega 
sögu!

kona kjörinn formaður 
sauðfjárbænda í fyrsta sinn

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson

Sími 868-8224
kjverk1@gmail.com
Heiðarhvammi 2
230 Reykjanesbæ

Steinsögun • Kjarnaborun • Múrbrot

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð
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Nær allt sem lýtur að 
smíði og garðvinnu
Matti smiður

Matthías Pétursson húsgagna-
smiður er með þrjátíu ára 
reynslu af smíði og vinnur 

með  Matthíasi syni sínum, sem er að 
ljúka námi í húsasmíði, og mun taka við 
rekstri föður síns þegar fram líða stund-
ir. Þeir feðgar taka að sér flest það sem 
lýtur að smíði, nýsmíði og lagfæringum. 
Matthías segist lengi vel hafa unnið við 
sérsmíði á innréttingum: „Undanfarin 
ár hefur sérsvið mitt hins vegar ver-
ið garðar og hellulögn. Ég tek að mér 
fjölbreytt verkefni eins og sumarhús, 
einkalóðir, lóðir undir nýbyggingar og 
eins eldra húsnæði. Að auki sé ég um 
nýja garða og endurgerð eldri garða.“

Sólpallar, skjólveggir og  hellulögn
„Nú þegar loks er farið að líða að 

vori eru margir að huga að  sólpöllum 
enda eru þeir ekki bara til þess að 
njóta sólarinnar heldur nýtast 
einnig sem frábær fram-
lenging á sjálfri stof-
unni,“ segir Matti. 
„Nú er líka anna-
tími í hellulögn og 
girðingum. Skjól-
veggir, bekkir, 
 kofar og geymslur 
spretta upp eins 
og gorkúlur í görð-
um landsmanna 
þessa dagana,“ bætir 
hann við og nefnir að 
fátt sé skemmtilegra en vor-
verkin.

Heitir pottar – framlenging á stof-
unni

„Fjölmargir hafa fengið sér heitan 
pott í garðinn á undanförnum árum. 
Það skiptir meginmáli að pallurinn við 
pottinn sé vel úthugsaður og huga þarf 
vel að staðsetningu og umhverfi potts-
ins. Best er að pallurinn sé á tveimur 
hæðum og smíða tröppur á snyrtilegan 
hátt upp á efri pallinn til þess að auka 
rýmið umhverfis pottinn. Tröppurnar 
geta svo einnig nýst fyrir blómapotta og 
luktir sem gera umhverfið mun hlýlegra 
við pottinn. Á efri pallinum myndast 
þá líka rými fyrir borð og stóla. Þegar 
sólpallar eru ekki stórir eins og í þessu 
tilfelli er mikið atriði að fella pottinn 
inn í umhverfið til þess að skapa rými. 
Rýmið umhverfis pottinn er t.d. hægt 
að nota fyrir glös og diska þegar hann 
er í notkun.“

Finna einnig 
fallegar lausnir 

fyrir landsbyggðina
„Við Mattarnir 

smíðum líka utan um sorp-
tunnur á faglegan hátt og búum til falleg 
blómabeð til skrauts og ofan á hleðslur. 
Við notum ýmsar viðartegundir við 
smíðina eins og t.d. lerki, eik, furu og 
jafnvel tekk. Við tökum glaðir við verk-
um á landsbyggðinni og höfum sinnt 
verkefnum um land allt, eins og t.d. á 
Flúðum, Þingvöllum, Snæfellsnesi og 
í Skorradal. Við Mattarnir smíðum í 
raun allt sem hugsast getur – innandyra 
sem utan. Við getum séð um parket-
lögn, parketslípun, milliveggjasmíði, 
uppsetningu innréttinga, uppsetningu 
hurða, þakviðgerðir og fleira,“ segir 
Matti sem er kominn í verulegt vorskap. 

Matti smiður, 
netfang: mattismidur@mattismidur.is, 

sími: 893-3300 og 691-0621 
www.mattismidur.is

ÞúsundÞjala-
sMIður  

Matti er með yfir 30 ára 
reynslu í faginu og hefur í 

gegnum árin smíðað nokk-
ur hundruð sólpalla með 

öllu tilheyrandi.

kynnInG
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Mars mánuður sem hefur 
iðulega verið með stærstu 
aflamánuður ársins búinn 

og eins og við var að búast þá var mjög 
góð veiði báta frá Suðurnesjunum.  Drag-
nótabátarnir fiskuðu mjög vel.  Og Siggi 
Bjarna GK endaði með 210 tonn í 13 
róðrum og mest 22,5 tonn 
í róðri.  Var Siggi Bjarna 
GK næst aflahæstur yfir 
landið.  Sigurfari GK kom 
þar rétt á eftir með 209 
tonn í 14 og mest 23 tonn.  
Benni Sæm GK 194 tn í 24 
og mest 24 tonn.  Arnþór 
GK 164 tn í 13 og mest 
19,6 tonn.  Njáll RE sem 
er minnsti dragnótabát-
urinn á Suðurnesjunum 
mokfiskaði og var með 
154 tonn í 12 róðrum og 
mest 21 tonn í einni löndun.   Aðalbjörg 
RE sem landaði að mestu í Sandgerði var 
með 116 tn í 13. 

Netabátarnir fiskuðu mjög vel.  Erling 
KE var aflahæstur Suðunesjabátanna og 
var með 271 tn í 11 róðrum og mest 45 
tonn í róðri.  Steini SigvaldaGK 224 tonní 
25 og mest 15,5 tonn.  Grímsnes GK 
188 tonn í 25 og mest 15,6 tonn.  Maron 
GK 175 tonn í 25 og mest 12 tonn.  Þor-
steinn ÞH 173 tn í 21 og mest 15 tonn.  
Hraunsvík GK 99 tn í 26 og Keilir SI 94 
tn í 23.  Allir þessir bátar utan við Erling 
KE voru að fiska fyrir Hólmgrím.  Alls 
eru þetta því um 954 tonn sem komu til 
vinnslu hjá honum núna í mars.   Sunna 
Líf KE sem mun minni bátur var með 58 
tn 24 rórðum og mest 8,3 tonn í löndun. 

Mjög mikið var um að vera í Sand-
gerði í mars og munaði það mestu um að 
gríðarlegur fjöldi af handfærabátum var 
að landa þar, og var mokveiði hjá þeim 
öllum.  Handfærabátarnir sem lönduðu 
þar allan mánuðinn voru um 33 talsins 
og síðan komu aðrir bátar líka þangað 
sem voru þá að landa í öðrum höfnum,  
eins og t.d Hafnarfirði og Reykjavík.  Ef 
þeir eru taldir með þá fer tala yfir 40 báta. 

Sem dæmi um aflann þá var Brynjar 
KE með 28 tn í 15 og mest 4,7 tonn.  Hr-
ingur GK var langaflahæstur og landaði 
42 tonnum í 20 róðrum og mest 5,4 tonn 
í róðri.  Brimsvala SH 14 tní 8,  Garri BA 
38 tn í 15 og mest 5,5 tonn.  Sella GK 25,5 
tn í 12 og mest 3,8 tonn.  Líf GK 23,3 
tonní 14 og mest 3,3 tonn.  Jói í Seli GK 

22,5 tn í 18 og mest 2,2 tonn.  Faxi GK 20 
tn í 13 og mest 3,5 tonn.  Huld SH 18,5 
tní 9 og mest 3,3tonn.  Alla GK 18,3 tn 
í 17 og mest 2,8 tonn.  Sigrún GK 14 tní 
8, Herborg SF 11 tonní 8og Eyja GK 8,2 
tonn í 9 og mest 1,6 tonn. 

Línubátarnir fiskuðu vel og áhöfninn 
á Sturlu GK var nálægt 
því að setja Íslandsmet 
því að aflinn hjá þeim fór 
í 698 tonn í 6 löndunum 
eða 116 tonn í löndun.  
Mest 139 tonní löndun.  
Þessi afli er mesti afli sem 
að línubátur frá Þorbirni 
ehf hefur landað á ein-
um mánuði og þetta líka 
mesti bolfiskafli sem að 
Sturla GK hefur landað 
frá upphafi.  Sturla GK 
var höfuð og herðar yfir 

aðra báta og næstur var Jóhanna Gísla-
dóttir GK með 506 tní4,  Valdimar GK 
sem lika er Þorbjarnarbátur setti met líka,  
því að aflinn hjá þeim var einn sá mesti 
sem að Valdimar GK hefur landað á ein-
um mánuði.  Var báturinn með 498 tn í 6 
og mest 95 tonn.  Páll Jónsson GK 491 tní 
6 og mest 109 tonn.  Sighvatur GK 437 tn 
í 5 og mest 97 tonn.  Kristín GK 410 tn í 
6 og mest 102 tonn.  Tómas Þorvaldsson 
GK 380 tonní 5 og mest 92 tonn.  Hrafn 
GK 376 tn í 5 og mest 106 tonn.  Fjölnir 
GK 371 tní 5 og mest 114 tonn. 

Af minni línubátunum þá má nefna 
að Auður Vésteins SU var með 146 tn í 
15 og mest 18 tn.  Hafdís SU 139 tn í 23 
og landaði báturinn mest öllum aflanum 
í Sandgerði.  Gísli Súrsson GK 129 tn í 
15, Guðbjörg GK 125 tn í 15.  Nýja Dað-
ey GK 78 tn í 11,  Andey GK 76 tn í 18 
og mest 8,8 tonn.  Dóri GK 73 tn í 14 og 
mest 14 tonn.  Katrín GK 48 tn í 10.  Óli 
Gísla GK 74 tní 16 og mest 9 tonn.  Berg-
ur Vigfús GK 71 tn í 15 og mest 10 tonn.  
Dúddi Gísla GK 62 tn í 8 og mest 12,2 
tonn.   Pálína Ágústdóttir GK 50 tonní 
20 róðrum, báturinn landaði öllum afla 
sínuim í Hrísey.

Nokkrir frystitogara komu með afla.  
Gnúpur GK alls 839 tonn í 3 löndun-
um.  Og mest 505 tonn.   Hrafn Svein-
bjarnarsson GK 799 tonn í einni löndun 
þar sem að ufsi var uppistaðan eða 353 
tonn og Baldvin Njálsson GK 615 tonn í 
2 löndunum.

Gísli R.

NÝTT

Saman hugum við að heilsunni

Reykjanesapótek í Sjálfstæðishúsinu að Hólagötu 15 Reykjanesbæ

20% AFSLÁTTUR AF EUCERIN VÖRUM
Verið hjartanlega velkomin

unnið að lausnum 
í húsnæðismálum
Á síðasta fundi bæjarráðs Garðs 

var rætt um minnisblað bæjar-
stjóra vegna húsnæðismála. 

Í minnisblaðinu er fjallað um að uppi 
sé skortur á íbúðarhúsnæði í sveitar-
félaginu, sérstaklega á leiguhúsnæði. 
Unnið er að gerð deiliskipulags í Útgarði 
og endurskoðun deiliskipulags Teiga- og 
Klapparhverfis, auk þess sem vinna við 
húsnæðisáætlun er langt komin. Sveitar-
félagið er því að vinna að lausnum í hús-
næðismálum og auknu framboði lóða. 
Í minnisblaðinu er fjallað um að vinna 
þurfi að frekari aðgerðum í málaflokkn-

um.   
Í minnisblaðinu kemur fram eftirfar-

andi tillaga:  
Með vísan til laga um almennar íbúð-

ir er lagt til að skoðaðir verði kostir þess 
og möguleikar að stofna húsnæðissjálfs-
eignarstofnun, eða að leitað verði sam-
starfs við slíkar sjálfseignarstofnanir sem 
þegar hafa verið stofnsettar, með það að 
markmiði að auka framboð á leiguhús-
næði í sveitarfélaginu. Jafnframt verði 
unnið að því að bæjarstjórn setji reglur 
um stofnframlög sveitarfélagsins.  

Tillagan samþykkt samhljóða.

Týndar stjörnur fá styrk
Bæjarráð Sandgerðis tók fyrir 

erindi Knattspyrnufélagsins 
Týndar stjörnur, dagsett 28. 

febrúar 2017 þar sem óskað er eftir 
stuðningi við starfsemi félagsins.
Afgreiðsla: Bæjarráð samþykkir að 

veittur verði styrkur að upphæð kr. 
25.000,-.

aflafréttir

Mikið um að 
vera í sandgerði

Ásmundur friðriksson alþingismaður sjálfstæðisflokki

Bið þjóðina afsökunar
Ásmundur Friðriksson al-

þingismaður flutti eftir-
farandi ræðu á þingfundi 

28.mars s.l. „Virðulegi forseti. Við 
sem töluðum fyrir uppbyggingu 
United Silicon í Helguvík og fögnuð-
um 500 millj. kr. fjárfestingarsamn-
ingi við félagið í apríl 2014 trúðum 
loforðum fyrirtækisins um fjölbreytt 
og vel launuð störf, góðan rekstur í 
sátt við lög og reglur. Okkur er illa 
brugðið. Mengunarvandamál, ófull-
komin verksmiðja og svikin loforð í 
launum einkenna upphaf starfsem-
innar.

Fj ár fe s t i ngars amni ng u r i nn 
tryggði félaginu að hámarki 15% 
tekjuskatt, 50% afslátt af almennu 
tryggingagjaldi, hluta af fast-
eignaskatti 50% lægri en áskilið 
hámarkshlutfall, gjaldhlutfall gatna-
gerðargjalds 30% lægra en almenn 
gjaldskrá Reykjanesbæjar. Þá á félag-
ið rétt á þjálfunaraðstoð starfsmanna 

að upphæð 2 milljónir evra eða sam-
tals rúmar 700 milljónir í heildar-
stuðning.

Virðulegi forseti. Ég er einn þeirra 
sem samþykkti þennan gjörning. 
Með þessari eftirgjöf gjalda hefur fyr-
irtækið töluverða yfirburði á vinnu-
markaði. En hvernig er hún nýtt? 
Í stað stóriðjusamninga álveranna 
greiðir United Silicon starfsmönnum 
sínum 1.470 kr. á klst. í dagvinnu eða 
undir lágmarkstekjum fyrir fullt starf 
og 2.646 kr. í yfirvinnu, 16 klst. á dag 
eða 80% af grunntaxtanum sem er 
undir tekjuviðmiðum. Til að komast 
upp fyrir lágmarkstekjur dagvinnu 
greiðir fyrirtækið 65 þús. kr. í bónus 
á dagvinnu á mánuði. Þá setur fyr-
irtækið upp vinnuplan með viðveru 
starfsmanna í 12 klukkustundir. Þeir 
setja ekki á eðlilegar vaktir því þá 
verður fyrirtækið að semja við verka-
lýðsfélögin um vaktafyrirkomulag 
sem kallar á hærri launagreiðslur

Með þessu launafyrirkomulagi 
greiðir United Silicon starfsmönn-
um sínum 450 þús. kr. á mánuði en 
sambærileg laun eru 600–700 þús. kr. 
í álverum.

Ég sem þingmaður vil biðja þjóð-
ina afsökunar á því að hafa greitt götu 
fyrirtækis sem fengið hefur hundruð 
milljóna króna stuðning skattgreið-
enda til að byggja upp rekstur en 
greiðir starfsmönnum sínum laun 
sem eru grundvölluð á taxta sem er 
(Forseti hringir.) undir tekjuviðmið-
um í landinu. Þá hefur fyrirtækið lítil 
eða engin tök á þessari mengun frá 
rekstri fyrirtækisins í Helguvík, er í 
alls konar málarekstri við verkalýðs-
forystuna, fyrirtæki og bæjarfélagið 
(Forseti hringir.) og vinnur hvorki 
með eða fyrir samfélagið. (Forseti hr-
ingir.) Fyrirtæki sem þannig kemur 
fram við starfsmenn sína, samfélagið 
og umhverfið í trássi við gefin loforð 
á sér ekki bjarta framtíð“.

Þakkað fyrir 
aparólu
Ungmennaráðið í Garði  vill koma á 
framfæri þökkum til bæjarfulltrúa og 
þeirra sstarfsmanna Sveitarfélagsins 
sem komu að vinnu tengdri aparólu á 
lóð Gerðaskóla, en rólan er mikið nýtt 
af krökkum í Garðinum á öllum tím-
um sólarhrings.

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

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

Alúð, virðing, traust 
& áratuga reynsla

Auðbrekku 1
200 Kópavogi

S: 581 3300 
& 896 8242

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

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

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

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

Sverrir Einarsson 
sverrir@utforin.is

Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á
www.utforin.is
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skerðingar eru 
ekki hvetjandi 
fyrir eldri 
borgara
1. Nei - það er 
auðvitað ekki hægt 
að sætta sig við það. 
Við þingmenn Suður-
kjördæmis hljótum að beita okkur 
fyrir bæði tvöföldun Reykjanesbraut-
ar og lagfæringu á Grindavíkurvegi. 
Ég minni á að ríkisstjórnin hefur að-
eins eins manns meiri hluta en fimm 
stjórnarþingmenn úr Suðurkjördæmi.
2. Mér líst vel á þá leið sem ríkis-
stjórnin ætlar að fara samkvæmt fjár-
málaáætlun sem kynnt var 31. mars, 
um að hætta að veita ferðamönnum 
afslátt frá almennum virðisaukaskatti 
af gistingu og afþreyingu. Samfylk-
ingin var reyndar eini flokkurinn 
sem lagði áherslu á þetta fyrir síðustu 
kosningar og á öllum þeim kosninga-
fundum sem ég var á með frambjóð-
endum stjórnarflokkanna minntist 
enginn þeirra á að þetta væri það sem 
þeir ætluðu að gera ef þeir kæmust 
til valda heldur þvert á móti. Það er 
því ekki að undra að ferðaþjónust-
unni komi þessi áform á óvart. Í því 
fjárlagafrumvarpi sem ég bar ábyrgð 
á fyrir árið 2013 var þetta lagt til en 
sjálfstæðisflokkurinn var harður á 
móti og fyrrverandi ferðamálaráð-
herra kallaði tillöguna Oddnýjarskatt. 
Reyndar voru betri skilyrði árið 2013 
til að gera þessar breytingar en nú en 
það er samt aldrei hægt að mæla með 
því að ein stærsta atvinnugreinin sé á 
hæstu skattastyrkjunum. Ég styð því 
ríkisstjórnina í þessu.
3. Breytingarnar sem gerðar voru á 
lögum um almannatryggingar í rík-
isstjórn Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks á síðasta kjörtímabili 
gengu út á það m.a. að hækka þann 
hluta lífeyrisins sem skerðist krónu á 
móti krónu. Frítekjumarkið er of lágt 
og það gefur auga leið að skerðingarn-
ar eru ekki hvetjandi fyrir eldri borg-
ara til atvinnuþátttöku og þessi við-
mið þarfnast endurskoðunar.

Oddný G.Harðardóttir 
þingmaður Samfylkingar

við viljum setja 
á einskonar 
komugjöld
1. Á síðasta ári var samþykkt að 
flýta framkvæmdum við 2 hring-
torg á Reykjanesbraut ásamt því að 
lagfæra það sem Vegagerðin taldi 

nauðsynlegt af öryggisástæðum. 
Það er auðvitað ekki ásættanlegt ef 
til kemur að ekki verði farið í þær 
vegabætur né heldur nauðsynlegar 
framkvæmdir við Grindavíkurveg. 
En einnig þarf að setja fram heild-
stæða áætlun að ljúka tvöföldun 
Reykjanesbrautar og tryggja öryggi 
vegfaraenda.
2. Við framsóknarmenn viljum 
setja á einskonar komugjöld – far-
þegagjald sem annars vegar gæti 
runnið til nauðsynlegrar upp-
byggingar ferðamannastaða en 
einnig næstu 3-5 árin fjármagnað 
vegaframkvæmdir sem öllum er 
ljóst að fara þarf í. Hinsvegar er 
hægt að nýta farþegagjaldið í stýr-
ingu með því að hafa það mishátt 
eftir árstíðum og eftir því hvar 
menn lenda.  Einnig viljum við 
breyta gistináttagjaldinu úr fastri 
krónutölu í heimild til sveitarfélaga 
að leggja allt t.d 3% gjald á gistingu. 
Gjaldið rynni til sveitarfélaga og 
myndi skila sbr upphæð og fyr-
irhuguð hækkun gistináttaskatts 
eða rúmmlega 1 milljarði. Með því 
að gjaldið rynni til sveitarfélaga 
verður meiri hvati til eftirlits hjá 
sveitarfélögunum með að allir hafi 
starfsleyfi og greiði sín gjöld
3. Við breytingar á kerfinu á síð-
asta ári var megin markmiðið að 
auka hlut þeirra 
sem lægstar 
hefðu tekjur – 
það tókst. Það 
er misskiln-
ingur í spurn-
ingunni vegna 
þess að menn 
geta haft um 1.2 milljónir á ári í 
tekjur án þess að greiða skatt. Hins-
vegar er ég sammála því markmiði 
að hvetja eldri borgara – sem það 
vilja og geta – að vinna og næsta 
breyting gæti því verið að hækka 
frítekjumarkið.

Sigurður Ingi Jóhannsson 
formaður Framsóknarflokksins

Óábyrgt að 
slá slíkar hug-
myndir út af 
borðinu
1. Það er gríðarlega mikilvægt 
að forgangsraða fjármagni í lag-
færingar á þessum vegum. Þetta 
snýst ekki bara um nauðsyn þess 
að vegirnir séu greiðfærir heldur 
er þetta spurning um líf og dauða 
eins og hræðileg dæmi síðastliðinna 
mánaða og ára sýna okkur. Ég mun 

Bæjarráð Garðs tók fyrir á fundi 
sínum 30.mars s.l. „Efnahags-og 
viðskiptanefnd Alþingis óskar 

eftir umsögn um frumvarp til laga um 
tekjustofna sveitarfélaga, sem felur í sér 
afnám lágmarksútsvars.  

 Bæjarráð Garðs mælir gegn því að 
Alþingi samþykki frumvarpið. Frum-
varp sama efnis hefur áður verið lagt 
fram á Alþingi og hafa sveitarfélög og 

Samband íslenskra sveitarfélaga lagst 
eindregið gegn því að frumvarpið verði 
samþykkt. Bæjarráð bendir á að með 
frumvarpinu sé ekki verið að gæta hags-
muna sveitarfélaga og tekjustofna þeirra, 
heldur snýst það um að hluti launþega 
geti komist hjá því að greiða eðlilega 
skatta af sínum launatekjum. Ef frum-
varpið verður samþykkt gætu launþegar 
því valið sér búsetu í sveitarfélögum sem 

búa við þá aðstöðu að hafa miklar tekjur 
af t.d. orkumannvirkjum og gætu haft 
svigrúm til að draga verulega úr inn-
heimtu útsvars eða jafnvel lagt það af. 
Það getur m.a. haft í för með sér gervi-
búsetu í slíkum sveitarfélögum, til þess 
að viðkomandi komist hjá því að bera 
útsvar, sem er með öllu óeðlilegt. Þá veg-
ur frumvarpið að jafnræði í skattheimtu, 
bæði milli launþega og sveitarfélaga.

lokahátíð Stóru Upplestr-
arkeppninnar var haldin 
fimmtudaginn 30. mars í 

Grunnskóla Grindavíkur. Undir-
búningur hefst 16.nóvember á 
Degi íslenskrar tungu og haldinn 
er bekkjarkeppni í 7. bekk og skóla-
keppni innan skólans áður en full-
trúar í lokakeppni eru valdir. Í gær 
voru það 12 keppendur sem kepptu, 
4 fulltrúar frá hverjum skóla  úr Vog-
um, Garði og Grindavík.

Úrslitin keppninnar urðu þannig 
að skólarnir þrír skiptu á milli sín verð-
launasætum.

1. sæti Eva Lilja Bjarnadóttir Stóru 
Vogaskóla

2. sæti Hekla Eik Nökkvadóttir 

Grunnskóla Grindavíkur
3. sæti Tómas Freyr Jónsson Gerða-

skóla.
Nemendur lásu texta úr sögunni um 

Bláa hnöttinn eftir Andra Snæ Magna-

son, sem var rithöfund keppninnar að 
þessi sinni. Síðan fluttu þeir ljóð eftir 
Steinunni Sigurðardóttur rithöfund og 
ljóðaskáld. Að síðustu fluttu nemendur 
ljóð sem hver og einn nemandi valdi. 

Yfirdómari sagði í lokaræðu sinni að 
mjög erfitt hefði verið að þessu sinni að 
velja á milli nemenda þar sem mat dóm-
ara fer eftir ýmsum þáttum s.s flutningi 
á ljóði og sögu, túlkun og tengingu við 
áhorfendur. Talaði dómari til nemenda 
og þakkaði þeim fyrir flutningin og 
hversu vel þeir stóðu sig.   

Mikill hátíðarbragur var á keppninni 
en auk upplestursins var tónlistaratriði 
frá hverjum skóla og boðið var upp á 
dýrindis kaffiveitingar í hléinu.  

(Heimasíða Grunnskóla Grindavíkur)

lið Akurskóla fór með sigur 
af hólmi í spurningakeppni 
grunnskólanna í Reykjanesbæ, 

Gettu enn betur.
Liðið var skipað þeim Andra 

Fannari Ævarssyni, Hlyni Snæ Vil-
hjálmssyni og Loga Sigurðssyni. Lið-
stjórar og varamenn voru Olga Nanna 
Corvetto og Samúel Giovanni Luppi. 

(Heimasíða Akurskóla)

föstudaginn 17. mars fór fram, á 
Hilton Nordica hótelinu í Reykja-
vík, ráðstefnan "Raddir ungs 

fólks skipta máli - þróun og framtíð ung-
mennaráða á Íslandi", en ráðstefnan er 
haldin af Evrópu unga fólksins í samtarfi 
við Samband Íslenskra sveitarfélaga, 
Samfés, Umboðsmann barna og UMFÍ.

Ungmennaráð Garðs átti sína fulltrúa 
á ráðstefnunni, þá Ronnel Hauk Viray og 
Óskar Nikulás Sveinbjarnarson, en ung-
mennráðið í Garði er auk þeirra skipað 
þeim, Bergsteini Erni Ólafssyni, Guð-
laugi Jóhanni Hilmarssyni, Halldóri Gisla 
Ólafssyni, Helga Líndal Elíassyni, Helga 
Þór Hafsteinssyni, Oliviu A.C. Apas og 
Viktoríu Sól Sævarsdóttur.

Dagskrá dagsins var tvískipt, fyrir 
hádegi voru fyrirlestrar um starf ung-
mennaráða í Svíþóð, um hlutverk starfs-

manna/umsjónarmanna ungmennaráða, 
um lagaumhverfi stjórnsýslunnar út frá 
starfi ungmennaráða á Íslandi 
og síðast en ekki síst um 
nýstofnað Ungmennaráð 
Íslands sem stofnað var í 
janúar sl.

Ungmennaráð Ís-
lands eru fyrstu frjálsu fé-
lagasamtökin sem stofnuð 
eru af ungu fólki fyrir ungt 
fólk, án allrar aðkomu full-
orðinna aðstoðarmanna. Ráðið er 
stofnað að nokkrum ungmennum sem 
sitja eða hafa setið í ungmennaráðum 
sveitarfélaga og er byggt á hugmyndum 
um Ungmennaráð Svíþjóðar. Ráðinu er 
hugsað að verða regnhlífarráð fyrir ung-
mennaráð í sveitarfélögum á Íslandi og 
er ekki tengt neinum aðilum eða stofn-

unum og verður einungis fjármagnað af 
styrkjum sem sóttir verða í hvert verk-

efni ráðsins.
Seinni hluti ráðstefnunn-

ar fór fram í svokölluðum 
málstofum sem sumar 
voru einungis fyrir ung-
menni eða starfsmenn 
og einhverjar fyrir báða 

hópa.
Svona ráðstefnur veita 

þeim sem þær sækja mikinn 
innblástur sem nýtast mun í starf 

ungmennaráðsins hér í Garðinum.
Sveitarfélagið Garður greiðir allan 

kostnað fyrir fulltrúa ungmennrráðsins 
sem fellur til við þátttöku í slíku "nám-
skeiði" sem slíkar ráðstefnur eru. 

(Heimasíða Garðs)

Bæjarráð Reykjanesbæjar leggur 
áhersla á að unnið verðir mark-
visst að endurbótum á kísilverk-

smiðju United Silicon svo loftgæði séu 
ekki skert til lengri tíma. Framkomnar 
fréttir um misvísandi niður-
stöður mælinga krefjist þess 
að vinnubrögð verði endur-
skoðuð svo íbúar geti treyst 
þeim upplýsingum sem 
fram eru settar.

 Fulltrúar frá Umhverfis-
stofnun og Embætti landlæknis 
komu á fund bæjarráðs í morgun til 
að ræða málefni kísilverksmiðju United 
Silicon í Helguvík. Umhverfisstofn-
un sagðist um miðjan mánuð standa 
við kröfur sínar um að fram skuli fara 
verkfræðileg úttekt á hönnun og rekstri 
verksmiðjunnar, vegna mikilla og endur-
tekinna rekstrarvandamála. Fulltrúar 

Umhverfisstofnunar gerðu grein fyrir 
málinu á fundinum og fóru yfir niður-
stöðu bréfs með ákvörðun stofnunarinn-
ar frá 13. mars sl.

 Fram hefur komið að mikið magn 
arsens hafi mælst í andrúmsloft-

inu hjá mælingum Orkurann-
sókna Keilis við Helguvík. Í 
bréfi Orkurannsókna til Um-
hverfisstofnunar fyrr í dag 
kemur hins vegar fram að þeir 

telji að um mistök í mælingum 
hafi verið að ræða og hafi þeir séð 

ástæðu til að rýna í niðurstöður, hvort 
um kerfisskekkju geti verið að ræða. Nú 
er rýnt í mæliferlið í samráði við rann-
sóknarstofu ALS í Svíþjóð og niðurstöðu 
að vænta á næstunni. Umhverfisstofnun 
gerði á fundinum í morgun grein fyrir 
niðurstöðu fundar samstarfsnefndar um 
sóttvarnir um að styrkur arsens í ná-

grenni kísilverksmiðjunnar í Helguvík sé 
langt undir þeim mörkum sem talin eru 
valda bráðum alvarlegum heilsuspillandi 
áhrifum.

 Bæjarráð þakkaði Umhverfisstofnun 
og Embætti landlæknis fyrir að bregðast 
við og koma til fundar við bæjarráð með 
stuttum fyrirvara. „Umhverfisstofnun er 
að ráðast í verkfræðilega úttekt á verk-
smiðjunni og telur nauðsynlegt  að verk-
smiðjan þurfi að vera í gangi á meðan sú 
úttekt á sér stað. Þá krefjast framkomnar 
fréttir um misvísandi niðurstöður mæl-
inga þess að vinnubrögð verði  endur-
skoðuð þannig  að íbúar geti treyst þeim 
upplýsingum sem fram eru settar.  Bæj-
arráð leggur áherslu á að unnið verði 
markvisst að endurbótum á verksmiðj-
unni til þess að loftgæði séu ekki skert til 
lengri tíma,“ segir í fundargerð bæjarráðs 
frá í morgun.

stóru upplestrarkeppninni lokið

sigur í Gettu enn betur

unnið verði markvisst að endurbótum

unga fólkið á ráðstefnu

ekki verið að gæta 
hagsmuna sveitarfélaga

Þrjár spurningar 
til þingmanna 
Reykjanes sendi þingmönnum þrjár spurningar og bað 
þá um svör. Þingmenn í Suðurkjördæmi eru 10. Hér koma 
svörin. Athyglisvert að sumir svara ekki.

1. fyrir liggur að ekkert auka fjármagn verður sett í lag-
færingar á Reykjanesbraut eða Grindavíkurveg á þessu ári.
fleiri vegi á suðurnesjum þarfnast mikilla endurbóta. Er 
hægt að sætta sig við að þessi fjölfarnasti ferðammastaður 
landsins þurfi áfram að bíða?

2. misserum saman hefur verið rætt um að innheimta 
gjald af þeim mikla fjölda erlendra ferðamanna sem kemur 
til landsins til að standa undir hluta kostnaðar við upp-
byggingu vegakerfis og aðstöðu á fjölförnum ferðamanna-
stöðum. Rætt hefur verið um ferðamannapassa, vegatolla, 
hækkun á gistináttaskatti, komugjöld o.fl. en ekkert gerist.
Hvaða leið vilt þú fara?

3. Eldri borgarar eru hvattir til þátttöku í atvinnulífinu t.d. 
með því að taka að sér hlutastarf. Á sama tíma eru frítekju-
mörk sett í 25. Þúsund krónur á mánuði. Eftir það verður 
45% skerðing á greiðslum frá TR, þannig að viðkomandi 
heldur eftir skatta aðeins um 30% launanna.
Er þetta ásættanlegt?
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því berjast fyrir því við vinnslu fjárlaga 
í haust að fjármunum verði forgangs-
raðað á þau svæði þar sem álagið er 
mest, þ.e.a.s. á Suðurnesin og Suður-
landið.
2. Fyrir kosningar talaði Viðreisn fyr-
ir bílastæðagjöldum, annars vegar til 

að standa straum af 
kostnaði við upp-

byggingu á ferða-
m an n a s tö ð u m 
og hins vegar til 

aðgangsstýringar. 
Nýlega var frum-

varp um bílastæða-
gjöld samþykkt út úr ríkisstjórn svo 
það er strax komin hreyfing á þá lausn 
sem að við í Viðreisn töluðum fyrir í 
aðdraganda kosninga.

Þá er gert ráð fyrir einföldun á 
virðisaukaskattskerfinu í nýrri fjár-
málaáætlun sem gerir ráð fyrir fækkun 
á undanþágum í virðisaukaskattskerf-
inu og að minnka bilið milli skatt-
þrepanna. Þar er gert ráð fyrir að 
ferðaþjónustutengd starfsemi færist 
í almennt virðisaukaskattsþrep 1. júlí 
2018. Það er eðlilegt þegar ferðaþjón-
ustan er orðin okkar stærsta atvinnu-
grein að hún sitji við sama borð og 
aðrar greinar, ekki síst þegar fjölgun 
ferðamanna til landsins nemur tugum 
prósenta á hverju ár. Almennt þrep 
virðisaukaskatts lækkar svo í kjölfar-
ið úr 24% í 22,5% 1. janúar 2019. Með 
þessu móti viljum við leggja okkar af 
mörkum til þess að bæta kjör launþega 
án þess að til þurfi að koma jafnmiklar 
launahækkanir og ella. Þetta er í anda 
stöðugleika og hófsamra launahækk-
ana sem við höfum boðað.

Annars er ég líka tilbúin að skoða 
og ræða útfærslu lausna, eins og t.d. 
vegatolla, til að flýta fyrir nauðsyn-
legum vegaframkvæmdum og auka 
þannig umferðaröryggi. Mér finnst 
persónulega óábyrgt að slá slíkar hug-
myndir út af borðinu áður en við höf-
um fengið tækifæri til að kynna okkur 
tillögur að og mismunandi útfærslur á 
slíkum lausnum. Það er auðvitað lykil-
atriði að slíkar lausnir séu þannig út-
færðar að þeir sem nota vegina oftast 
borgi lágmarksgjald. Upplýst umræða, 
byggð á slíkum útfærðum hugmynd-
um sem hægt er að taka afstöðu til, er 
til þess fallin að færa umræðuna áfram 
á meðan upp- og úthrópanir draga 
okkur niður.
3. Nei, sem er einmitt ástæðan fyrir 
því að í nýrri fjármálaáætlun er gert 
ráð fyrir umtalsverðri hækkun frí-
tekjumarks vegna atvinnutekna eldri 
borgara þar sem miðað er við að fara 
úr 25 þús.kr. á mánuði í 100 þús.kr. á 
tímabilinu. Þá er einnig gert ráð fyrir 
að grunnellilífeyrir verði hækkaðar úr 
280 þús.kr. í 300 þús.kr. frá og með árs-
byrjun 2018 en hvorutveggja hækkun 
frítekjumarksins og grunnellilífeyris-
ins er eitthvað sem Viðreisn talaði fyrir 
í kosningabaráttunni.

Jóna Sólveig Einarsdóttir 
þingmaður Viðreisnar

allir vegir á 
reykjanesinu 
þarfnast viðhalds
1. Fyrir það fyrsta vil ég nefnda að 
mikilvægt er að gera greinarmun á 
nýframkvæmdum annars vegar og 
lagfæringum eða endurbótum hins 
vegar. Nýframkvæmdir , sem eru 
stærri og viðameiri framkvæmdir eru 
annars eðlis en lagfæringar, sem er 
viðhald á núverandi samgöngumann-
virkjum.

Nú liggur það fyrir að ráðist verð-
ur í lagfæringar eða endurbætur á 
Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi, 
sem þú spyrð um, í sumar. Endurbæt-
urnar verða svo fjármagnaðar með 
viðhaldsfé Vegagerðarinnar.

Hvað nýframkvæmdir varð-
ar er rétt að geta þess  að hafin er 
vinna við gerð mislægra gatnamóta 
á Reykjanesbraut við Krísuvíkurveg. 

Þá verður hafist handa í sumar við 
gerð hringtorga á Reykjanesbraut við 
Aðalbraut annars vegar og Þjóðbraut 
hins vegar.

Aðrar framkvæmdir þurfa svo 
frekari undirbúning, sem er raunar 
kominn á skrið hjá Vegagerðinni en 
ég er í reglulegu sambandi við starfs-
menn og stjórnendur hennar. Það er 
svo mín skoðun, að nauðsynlegt sé að 
ganga hreint til verks svo klárað verði 
sem fyrst að tvöfalda alla Reykjanes-
brautina og aðskilja akstursstefnur 
á Grindavíkurveginum. Þá má ekki 
gleyma því að allir vegir á Reykjanes-
inu þarfnast viðhalds, eins og til 
dæmis Garðvegur og Sandgerðisveg-
ur. Ég mun svo sannarlega ekki láta 
mitt eftir liggja í þessum efnum.
2. Við verðum að líta til þessara þátta 
með pragmatískum hætti. Þess vegna 
segi ég, að nauðsynlegt sé að leita 
leiða sem tryggja að hægt verði að 
fara fljótt og örugglega í framkvæmd-
ir á innviðum landsins. Margar 
þessara leiða sem 
þú nefnir, skila 
litlum fjár-
munum í rík-
iskassann sé 
mið tekið af 
t.d. umstangi 
við innheimtu, 
útfærslum o.s.frv. 
Það segir sig sjálft að 
ef lítið er um afgangs fjármuni verður 
ill mögulegt að fjármagna nauðsyn-
legar framkvæmdir með lánum. 
Komugjöld  t.d. sem mikið er rætt um 
þessa dagana skilal okkur einungis 
2 til 3 milljörðum á ári til innviða-
uppbyggingar á ferðamannastöðum 
annars vegar og til uppbyggingar 
vegakerfisins hins vegar. Það sjá það 
allir að þau munu ekki koma okkur 
langt.

Raunar er ég þeirrar skoðunar að 
ef okkur er alvara að koma af stað  
alvöru framkvæmdum í samgöngu-
kerfinu, þá þurfum við að hugsa leið-
ir sem skila nægjanlegu fjármagni 
eða hagkvæmum fjármögnunar-
möguleikum. Einungis þannig er 
hægt að fara af stað með þeim krafti 
sem þarf til, sem er svo bráðnauðsyn-
legur svo innviðir landsins sligist ekki 
undan byrðinni sem fylgir þessari 
gríðarlegu fjölgun ferðamanna.  Ég 
er þeirrar skoðunar að einhvers kon-
ar blandað módel muni virka best. 
Þar má nefna samstarfsverkefni með 
gjaldtöku, t.d. við innheimtu bíla-
stæðagjalda, vegtolla og margt, margt 
fleira. Þá er ég enn fremur þeirrar 
skoðunar nauðsynlegt sé að nýta ein-
skiptis hagnað ríkisins  sem myndast 
við sölu eigna við fjármagna þessa 
nauðsynlegu innviðauppbyggingu. 
Raunar tel ég að þetta séu einu raun-
hæfu leiðirnar.
3. Nei, það er það alls ekki og því 
gerir ríkisstjórnin ráð fyrir því í ný-
kynntri ríkisfjármálaáætlun að frí-
tekjumarkið verði hækkað. Síðastliðið 
haust var ákveðið að setja þá sem 
væru með lægstu framfærsluna í for-
gang. Nú er komið að frítekjumarkinu 
og því munum við sjá breytingar á 
þessu von bráðar.

Vilhjálmur Árnason 
þingnaður Sjálfstæðisflokks

fjölfarnir veg-
ir orðnir stór-
hættulegir
1. Vegir á Suðurnesjum eru margir 
orðnir mjög slæmir. Ekki þarf að 
fjölyrða um varasamt ástand Grinda-
víkurvegar og Reykjanesbrautar. Það 
er vel þekkt eftir 
mikla umfjöll-
un fjölmiðla 
í kjölfar 
hörmulega 
slysa sem 
þar hafa 
orðið nýlega. 
Því miður eru 

fleiri fjölfarnir vegir einnig orðn-
ir stórhættulegir og þar má helst 
nefna Garðveginn og Hafnaveg. Ég 
varð fyrir vonbrigðum með íbúa-
fund sem haldinn var nýverið í Stapa 
með ráðherra samgöngumála þar 
sem ráðherra virtist ekki vera komin 
með úrbótaáætlun á þessum vegum. 
Hann kynnti hins vegar hugmyndir 
sínar um vegatolla, sem ég er ekk-
ert sértstaklega spennt fyrir. Mér líst 
ekki á það ef hugmyndin er að stilla 
landsmönnum þannig upp að annað 
hvort sætti þeir sig við ónýta vegi eða 
samþykki vegatolla. En núverandi 
ástand er algerlega óásættanlegt.
2. Ferðaþjónustan er orðin ein 
meginstoð í gjaldeyrisöflun þjóðar-
innar. En það er umhugsunarefni 
hvernig við ætlum að haga tekju-
dreifingu. Eins og staðan er í dag fá 
sveitarfélög tekjur af útsvari þeirra 
sem vinna við ferðaþjónustu auk 
fasteignaskatta af mannvirkjum sem 
tilheyra ferðaþjónustunni. Þær tekjur 
renna af mismiklum þunga til sveitar-
félaga og telja sum sig vera nokkuð 
afskipt vegna þess. Þau telja útgjalda-
þrýsting vera fyrir hendi en litlar sem 
engar tekjur í augsýn til að standa 
undir nauðsynlegum kostnaði við 
uppbyggingu og fleira. Við Fram-
sóknarmenn höfum talað fyrir því að 
beinum tekjum sem ríkið fær af ferða-
mönnum verði deilt þannig að 1/3 
renni beint til ríkisins, 1/3 til sveitar-
félaga og 1/3 í uppbyggingarsjóð. 
Framsóknarflokkurinn vill t.d. endur-
skoða fyrirkomulag á gistináttagjaldi 
með það í huga að vinna að réttlátari 
skiptingu tekna af ferðamönnum. 
Ein leið til tekjuöflunar fyrir sveitar-
félögin væri að láta gistináttagjaldið 
renna óskipt til þeirra. Ég hef einnig 
þá skoðun að gistináttagjaldið eigi 
ekki að vera föstu krónutala, eins og 
nú er (300 kr) heldur ákveðið hlutfall 
af gjaldi. Annað býður upp á ranglæti 
gagnvart þeim sem eru bjóða ódýra 
gistingu. Að auki hefur Framsóknar-
flokkurinn ályktað að leggja skuli á 
komugjald eða náttúrugjald en slíkt 
gjald gæti skilað nokkrum milljörð-
um á ári í ríkissjóð.
3. Hagur aldraðra var bættur veru-
lega með breytingum á almanna-
tryggingalögunum sem tóku gildi um 
síðustu áramót. Því til viðbótar munu 
aldraðir geta farið á hálfan ellilífeyri 
án tekjuskerðinga frá og með 1. jan-
úar 2018.  Er það hugsað til að hvetja 
eldra fólk til aukinnar atvinnuþátttöku 
og sveigjanlegra starfsloka.  Í lögunum 
má einnig finna ákvæði um saman-
burð á áhrifum breytinganna á kjör-
um aldraðra fyrir og eftir breytingar, 
til að tryggja að lífeyrisþegar gætu 
unnið fyrir sambærilegri upphæð og 
fyrir heildarendurskoðun almanna-
tryggingalaganna. Hins vegar má alltaf 
gera betur og mun ég áfram gera mitt 
til að stuðla að bættum kjörum lífeyr-
isþega.

Lilja Dögg Gunnarsdóttir 
þingmaður Framsóknarflokks

frítekjumarkið 
hækkað í 50 þús-
und krónur um 
næstu áramót
1. Á þessu ári eða nánar tiltekið í næsta 
mánuði verða boðin út tvö hringtorg 
við gatnamót Vesturbrautar og Þjóð-
brautar á milli Rósaselstorgs og Stekks 
sem auka öryggi og flæði umferðar 
verulega. Unnið er að sérstakri úttekt á 
bættu öryggi Grindavíkurvegar og eiga 
að liggja fyrir tillögur til úrbóta á næstu 
vikum og er fyrirhugað að fara þegar í 
þær endurbætur til bráðabrigða sem 
nauðsynlegar eru til að bæta öryggi á 
Grindavíkurvegi og síðan verð farið í 
hönnun vegarins og endurbyggingu 
svo fljótt sem verða mál. Vegna þessara 
mála er mikilvægt að þakka áhuga-

hópum í Reykjanesbæ og Grindavík 
fyrir baráttu þeirra fyrir auknu umferð-

aröryggi á Suðurnesjum.
Þá er að hefjast vinna við mislæg 

gatnamót Reykjanesbrautar og Krísu-
víkurvegar rétt austan við Straum. Þá 
er viðhaldsáætlun Vegagerðarinnar og 
fá vegir á Suðurnesjum úr þeim einnig 
úr þeim. En það þarf aukið fjármagn 
til þess að við náum í skottið á okk-
ur í viðhaldi og áframhaldandi upp-
byggingu innviða og vegakerfis. Þess 
vegna hefur samgönguráðherra rætt 
um nýjar leiðir til gjaldtöku til að hraða 
uppbyggingu. Tillögur munu liggja fyr-
ir á næstu vikum og mánuðum og þá 
hægt að ræða þá kosti sem upp kunna 
að koma en tillögurnar miða að því að 
kostnaðurinn verði aldrei meiri en það 
hagræði, styttri ferðatími og öryggi 
sem vegfarendur fá af fram-
kvæmdinni
2. Ég hef lengi talað 
fyrir gjaldtöku ferða-
manna  þar sem 
greitt er eitt gjald inn 
í landið. Þá leið á ekki 
að fara samkvæmt 
tillögum ríkisstjórnar-
innar og kynntar voru 
í vikunni, þ.e.a.s. hækkun 
á virðisaukaskatti á ferðaþjón-
ustuna úr 11%  í 22,5% í júní 2018. 
Ferðaþjónustan mótmælir hækkuninni 
en með henni fer greinin á sama stað 
og aðrar greinar atvinnulífsins utan 
matvöru og veitingastaði. Hækkunin 
mun þegar hún kemur til framkvæmda 
hækka ferðakostnað ferðamanns til 
Íslands um 4,5% samkvæmt upplýs-
ingum sem gefnar voru við kynningu 
á breytingunni. Hækkunin á aðeins að 
slá á fjölgun ferðamanna og hafa áhrif 
til lækkunar gengis krónunnar sem er  
of hátt fyrir allar útflutningsgreinar þar 
með talið ferðaþjónustan. Það er þó 
óvist að það hafi mikil áhrif á lækkun 
gengis krónunnar en vextir ættu skil-
yrðislaust að lækka í kjölfarið.

Vegtollar eða gjaldtaka vegna flýt-
ingu framkvæmda við vegakerfið eru í 
skoðun en það er alveg ljóst að ef flýta 
á uppbyggingu vegakerfisins jafnframt 
því að við leggjum áherslu á viðhald og 
áframhaldandi uppbyggingu vegakerf-
isins á landsbyggðinni verður að koma 
til aukið fjármagn og við verðum að 
finna leiðina til þess. Það er annaðhvort 
með sérstökum tekjum eða hækka 
skatta. Ráðgjafanefnd er að störfum 
sem skilar af sér á næstu vikum eins og 
segir í fyrra svari mínu.
3. Kerfisbreytingin sem gerð var 
um síðustu áramót var ásættanleg og 
Landssamtök eldri borgara lögðu mikla 
áherslu að hún næði fram. Þá lá fyrir 

vegna mikils kostnaðar við kerfis-
breytinguna að með henni 

lækkaði frítekjumark at-
vinnutekna úr rúmum 

100,000 kr. á mánuði 
í 25.000 en 25.000kr. 
frítekjumark og 45% 
s ke rð i n g a h lut f a l l 

var tekið upp á líf-
eyrisgreiðslur og fjár-

magnstekjur. Þá lá fyrir 
að breytingin var kostnað-

arsöm en að sama skapi sagt að 
við fyrsta tækifæri verði frítekjumark 
atvinnutekna hækkað. Samkvæmt 5 ára 
ríkisfjármálaáætlun og stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar 
verður frítekjumarkið hækkað í 50,000 
kr. um næstu áramót og verður orðið 
100.000 kr. við lok kjörtímabilsins. Það 
er gríðarlega mikilvæg skref og ég tek 
undir það sem kemur fram í spurn-
ingunni að atvinnuþátttaka eldri borg-
ara er afar mikilvæg og því nauðsynlegt 
að stíga þessi skref að hækkuðu frí-
tekjumarki sem fyrst.

Ásmundur Friðriksson þingmaður 
Sjálfstæðisflokks

Glæsileg  
fermingartilboð!

Allt að 30% afslætti
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reiknað með 200 
þúsund gestum
nú hillir undir að Hotel 

Lighthouse Inn opni, en 
framkvæmdir við upp-

byggingu hótelsins hafa staðið yfir í 
allan vetur. Ferðaþjónustan á Garð-
skaga er í uppbyggingu og hefur 
verið vart við stöðuga aukningu á 
umferð út á Garðskaga síðustu vik-
ur. Veitingahúsið Röst hefur not-
ið mikilla vinsælda og stutt er í að 
kaffihúsið í gamla vitanum opni 
aftur eftir lokun í vetur. Að undan-
förnu hafa nokkrir ferðalangar sleg-
ið upp tjöldum og gist á Garðskaga, 
svo ekki sé minnst á húsbílana og 
Camper gistibílana. Gera má ráð 
fyrir að umferð ferðafólks í Garðinn 
aukist jafnt og þétt næstu vikur, en 
samkvæmt mælingum er áætlað að 
vel yfir 200.000 gestir komi á Garð-
skaga á ári. Það voru því mikil von-
brigði að umsókn um endurbætur á 

bílastæðum á Garðskaga hlaut ekki 
náð hjá Framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða, en mjög aðkallandi er 
að lagfæra aðkomu og bílastæði á 
Garðskaga. Margir leggja leið sína á 
Garðskaga til að upplifa fegurð nátt-
úrunnar, hér fyrir neðan er mynd 
tekin á Garðskaga í gærkvöldi og 
sýnir fallegt sólsetur með Snæfells-
jökul í forgrunni.(Molar Magnúsar 
bæjarstjóra í Garði)

sveitarstjórnar-
menn á vorfundi
samband sveitarfélaga á Suðurnesj-

um hélt vorfund sinn síðasta 
föstudag.Á fundinum vra rætt 

um stefnumótandi stjórnunaráætlanir 
í ferðamálum áfangastaða. Einnig um 
hvort  ímynd íslands sé að breytast. Svo og 
var rætt um DMP áætlun fyrir Reykjanes 
og verkefnin framundan.

spark-
völlur við 
Gerðaskóla
Ungmennaráðið í Garðifelur 
starfsmanni ráðsins að afla upplýs-
inga um stöðu mála í vinnu við að 
hreinsa upp og endurnýja gúmmí 
á vellinum. 

útskáladagur verður 28.maí 2017
reykjanes hafði samband við 

Jón Hjálmarsson formann 
sóknarnefndar Útskála.

Er séra Sigurðar Grétar að koma 
aftur til starfa 1.sept.n.k.?

Já, Sigurður kemur 1.sept.
Eru einhverjar framkvæmdir 

framundan í Útaskálahúsinu?
Mér skilst að það sé á áætlun að 

gera eitthvað í húsinu á þessu ári en 
það er líklega betra að bæjarstjórinn 
svari þessu.  

Reykjanes hafði samband við 
Magnús bæjarstjóra . Hann segir: „Í 

fjárhagsáætlun ársins fjárheimild kr 
5.000.000 vegna Útskálahússins.  Gert 
er ráð fyrir að fara í frágangsverkefni 
innanhúss.  Það á t.d. eftir að klæða 
útveggi að innan o.fl“.

Hvað segir þú Jón. Eru einhverjar 
framkvæmdir fyrirhugaðar varðandi 
umhverfi Útskálakirkju?

Varðandi umhverfið þá er reiknað 
með einhverjum fjármunum í það á 
þessu ári og verður væntanlega byrj-
að eitthvað á þeim framkvæmdum en 
þetta verk er einnig í höndum bæjar-
ins og sér Einar Friðrik um það ver-

kefni. 
Verið er að 

undirbúa Út-
skáladag sem 
hollvinafélag Út-
skála stendur fyrir, 
stefnt er að að hann 
verði 28.maí nk. , 
þar er gert ráð fyr-
ir að kynna stöðu 
mála varðandi um-
hverfið, Útskálahús-
ið og stækkun kirkjugarðsins og áætl-
un um framkvæmdarhraða.

óvissa með suðurnesjalínu ii 
eftir dóm Hæstaréttar

Öll framkvæmdaleyfi fyrir 
Suðurnesjalínu II hafa verið 
felld úr gildi, að því er fram 

kom í fréttum RÚV í gær. Óvíst er því 
hvenær hægt verður að hefjast handa við 
lagningu línunnar, en hana átti að leggja 

við hlið Suðurnesjalínu I. Reykjanesbær 
hafði veitt framkvæmdaleyfi fyrir línuna.

Héraðsdómur Reykjaness hafði fellt 
úr gildi framkvæmdaleyfi sem sveitarfé-
lagið Vogar hafði gefið Landsneti þar sem 
láðist að setja framkvæmdaáætlun í um-

hverfismat. Það var staðfest í Hæstarétti í 
febrúar sl. Á grunni þess úrskurðar felldi 
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamál úr gildi framkvæmdaleyfi sem 
Reykjanesbær, Grindavík og Hafnarfjar-
bær höfðu veitt fyrir línuna.
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Blikkfittings

300 mm

Tilboð
án barka kr35.000

Loftskipti-
blásarar

Loftristar

 

Loftviftur

Tilboð
frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Handþurrkari Hljóðlátur

Tilboð
frá kr19.990

Tilboð
frá kr29.990

Allar stærðir - með eða án vélakerfa

2100 wött 100 mm

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Baðviftur Varmaendurnýting

-Ferskt loft
-Takmarkað varmatap

Rakatæki
Mikið úrval!

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Haltu lágu  loftrakastigi

Hljóðlátar og öflugar

Mygla - ryk - loftræsting

Mikið úrval af viftumRakamælir fylgir með!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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tíu ára afmæli fagnað
Á dögunum fagnaði Norræna 

félagið í Garði 10 ára af-
mæli með heilmikilli veislu 

í Samkomuhúsinu. Jónína Hólm var 
formaður afælisnefndar. Ávarp fluttu 
Erna M.Sveinbjarnardóttir formaður 
félagins og Magnús Stefánsson bæj-
arstjóri í Garði. Víkingarnir sungu 
nokkur lög. Una Vignisdóttir og Sand-
ra Þorsteinsdóttir sungu en þær eru 
nemendur í Listaháskóla Íslands.

Í tilefni afmælisins gaf Norræna fé-
lagið í Garði út myndarlegan bækling.

Í tíu ár hefur norræna deildin í 
Garði tekið að sér ýmislegt skemmti-
legt fyrir hendur. Deildin hefur í mörg 

ár tekið þátt í Norrænu bókasafnsvik-
unni með Bókasafninu í Garði.Í 
samstarfi við deildirnar í Vogum og 
Reykjanesbæ hafa verið viðburðir eins 
og Norrænir bíó dagar,í tvígang efnt til 
kynningar á norrænu samstarfi í Fjöl-
brautarskólanum,haldin hefur verið 
vorhátíð. Deildin hefur haldið úti fés-
bókarsíðu þar sem ýmsan fróðleik er 
að finna.

Norrænu dagarnir voru örugg-
lega stærsta verkefni deildarinnar. 
Í Garðinn komu gestir frá norrænu 
vinabæjunum.Vinabæir Garðs eru: 
Lernvig í Danmörku, Nybro í Svíþjóð 
og Jefnaker í Noregi.

spilavist á 
nesvöllum
Alla miðvikudaga kl 14:00 er spil-
uð félagsvist á Nesvöllum. Þar er 
vel mætt af eldri borgurum, en allir 
eru velkomnir. Aðgangur er aðeins 
200 kr og svo er kaffihúsið opið. 
Veitt eru verðlaun til þeirra sem 
hæstir eru. Miðvikudaginn 12,apr-
íl verða svo veitt nokkur páskaegg í 
aukavinninga.

skorað 
á jón
Á íbúafundi í Stapa var skorað  á 
samgönguráðherra Jón Gunnars-
son að telja holurnar á heimleið 
af fundinum til að finna á eigin 
skinni þörfina á endurbótum á 
Reykjanesbraut.
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Weber-UK hágæða múrkerfi

Weber-UK múrkerfið hefur farið sigurför um Ísland í yfir 15 ár. 

Fagmenn treysta Weber-UK kerfinu við Íslenskar aðstæður.

Seljum einnig hágæða flotefni og viðgerðarefni til fagmanna á góðu verði.

Sími 517 9604 · Flugumýri 34 ·  www.murefni.is 
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        6-12 ára: 1. flokkur: 20.-30. júní (10 sólarhringar). Verð: 58.900 kr. 
                – 2. flokkur: 4.-12. júlí (8 sólarhringar). Verð: 48.900 kr. 
                – 3. flokkur: 16.-26. júlí (10 sólarhringar). Verð: 58.900 kr. 

       13-15 ára: Unglingavika: 2.-10. ágúst (8 sólarhringar). Verð: 45.900 kr.
                       Verð er um 6000 kr. á sólarhring. Allir flokkar blandaðir. Systkinaafsláttur.

Upplýsingar og pantanir:
astjorn.is eða 462 3980
facebook.com/astjorn

Stofnaðar 1946Kristilegar sumarbúðir

Einstakar sumarbúðir í 70 ár
í stórkostlegri náttúru

kaldur pottur í Garðinum
Bæjarráð Garðs tók fyrir Í er-

indi forstöðumanns Íþrótta-
miðstöðvar þar sem  ósk-

að er eftir viðbótar fjárheimild til 
endurnýjunar búnaðar vegna leik-

fimikennslu að fjárhæð kr. 300.000. 
Jafnframt er óskað eftir fjárheimild 
til þess að koma upp potti með köldu 
vatni á sundlaugarsvæði, fjárhæð kr. 
430.000.  

 Samþykkt samhljóða að verða 
við erindinu, jafnframt samþykktur 
framlagður viðauki við fjárhagsáætl-
un nr. 3/2017 til að fjármagna fram-
angreint.

Merkir suðurnesjamenn
Þorbergur friðriksson fæddist á Látrum í 
Aðalvík 18. október 1923. Hann lést árið 2011.

Hann var Íslendingur, frjálsíþróttamaður, 
listunnandi, umhverfissinni og hóf-
samur jafnaðarmaður.

Þorbergur var virkur í félagsmálum og gegndi 
ýmsum trúnaðarstörfum fyrir félag sitt og bæj-
arfélagið. Hann átti sæti í stjórn Iðnnemafélags 
Keflavíkur frá 1952, var formaður þess í ellefu ár 
og sat í stjórn Landsambands iðnaðarmanna í 
níu ár. Þorbergur tók sæti í Bæjarstjórn Keflavík-
ur sem varabæjarfulltrúi Alþýðuflokksins og 
átti sæti í nefndum bæjarfélagsins. Hann sat í 
skólanefnd Iðnskólans í Keflavík og var formað-
ur hennar um skeið. Ekki er ofmælt að segja að 
Þorbergur hafi haft forgöngu um að sveitarfélögin á Suðurnesjum hófu sam-
starf um byggingu Iðnskólans i Keflavík sem nú er Fjölbrautaskóli Suðurnesja.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
„Þetta voru uppgangstímar og eftir starfa á málaraverstæði verkafyrirtæk-

isins „Hamilton“, á Keflavíkurflugvelli í nokkur ár sem verkstjóri tóku íslensk 
stjórnvöld ákvörðun um að Íslendingar tækju við starfsemi Hamilton á flug-
vellinum og var hann þá einn af forgöngumönnum um stofnun Keflavíkur-
verktaka og framkvæmdastjóri Málaraverktaka Keflavíkur. Í því starfi starfi 
var hann upp undir fjörutíu ár og lét af störfum rúmlega sjötugur að aldri.

Í stundarkyrrð morgunsins þegar bylgjur tímans anda í eilífð sinni horfi 
ég í spegil samtíðarinnar og virði fyrir mér mynd af sögufróðum samferða-
manni, sem ég hef þekkt lengi, manni sem hafði þann dýrmæta eiginleika 
að geta sagt söguna á svo sannfærandi hátt að áheyrendum fannst þeir vera 
í miðri atburðarásinni og það var sama hvar var borið niður hvort sem var á 
söguslóðum Njálu eða annarra Íslendingasagna, umgjörð þeirra gerði hann 
svo ljóslifandi að maður sjálfur var orðin þátttakandi. Jafnvel heimssagan öll 
fannst mér liggja fyrir honum eins og opin bók. Hann var víðförull og hafði 
ferðast um allar heimsins álfur, naut þar lystisemda lífsins og lyfti huganum 
hátt yfir hversdagsleikann. En hvert sem hann fór var Ísland landið hans dýr-
mæta sem lifði lengst í draumum hans“.

„Hans vestfirska arfleifð er óhögguð verðmæti sem lifa munu ofar svipti-
vindum nútímans og í honum lifði sú verðmæta gjöf að hafa gaman af til-
verunni þrátt fyrir amstur daga. Skemmtilegur á alla lund og smitaði út frá 
sér svo maður hlaut að dást að þeim eiginleika. Hann minntist oft á æsku-
slóðir sínar og unglingsár í Aðalvík og þegar hann var spurðu nánar um þau 
tímaskeið ævinnar leiftraði frásagnargleðin og hann var aftur kominn heim í 
Ystabæ á Látrum. Á sólbjörtum og fegurstu sumardögum í júnímánuði fyrir 
nokkrum árum bauðst okkur Hrefnu að dveljast þar með ástvinum okkar í 
nokkra daga, dögum hinna gullnu stunda. Þar var Þorbergur á heimavelli, 
og naut sín vel þar þekkti hann hverja hæð, hvern hól, víkur og voga með 
örnefni öll“.

Páskaganga Bláa lónsins 
og Grindavíkurbæjar
Á annan í páskum, þann 17. 

apríl, verður boðið upp á 
gönguferð með leiðsögn um 

stórbrotið umhverfi Bláa Lónsins. 
Gangan hefst kl. 11.00 við bílastæði 
Bláa lónsins og er áætlað að hún taki 
um 3 klukkustundir. Hægt er að fara 
rúmlega hálfan hring og fá akstur til 
baka. Gangan er í boði Bláa Lónsins 
og Grindavíkurbæjar og enginn þátt-
tökukostnaður er í gönguna.

Gengið verður m.a. um mosagró-
ið Illahraun, framhjá Rauðhól (gígn-
um sem hraunið kom úr á sögulegum 
tíma), farið með Skipstíg, fornri þjóð-
leið, haldið austur með norðurhlíð-
um Þorbjarnarfells og inn á Baðsvelli. 
Þar er ætlunin m.a. að kíkja á þjófa-
slóðir og hin gömlu sel Grindvíkinga. 
Þá verður gengið um hið litskrúðuga 
lónssvæði að lækningalindinni og 
endað í heilsulind.

Þátttakendum í göngunni sem 
hafa hug á að fara í Bláa Lónið að 
göngu lokinni er vinsamlegast bent 
á að ganga tímanlega frá bókun 
á heimasíðu Bláa Lónsins. Góður 
skófatnaður er æskilegur og gott er 

að taka með sér smá nesti.
Allir þátttakendur eru á eigin 

ábyrgð. Sigrún Franklín verður leið-
sögumaður í göngu.

(Heimasíða Grindavíkur)

vettvangur 
fræðslu og 
þekkingar
í síðustu viku komu fulltrúar frá 

U3A,sem er háskóli þriðja ævi-
skeiðsins. Hér er ekki um háskóla 

í venjulegri merkingu að ræða. Þetta er 
félagsskapur,sem vinnur að þekkingu 
og fræðslu. Hgaldnir eru fyrirlestrar,-
kaffi spjall fundir, skoðunarferðir farn-
ar og í utanlandsferpir.Félagsskapur-
inn er fyrir alla 50 ára og eldri.Félagið í 
Reykjavík var stofnað 16.mars 2012 og 
voru stofnfélagar 49,en nú eru félagar 
415.

Hans Kristján Guðmundsson og 
Ingibjörg Guðlaugsdóttir fræddu 
fundarmenn um starf og tilgang U3A.

Áhugi er á að stofna félag hér á 
Suðurnesjum og stefnt á september. 
Þeir sem vilja fræðast nánar er bent á 
heimasíðuna www.u3a
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnafjörður – Sími: 544-5100
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900
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HREINT OG KLÁRT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

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

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

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


