
1. júní 2017
10. tölublað, 6. árgangur 

Peningarnir notaðir 
í annað

GallsúrtEinkavæðing

Sjóarinn síkáti helgina 
9.til 11.júní í grindavík
Ein af vinsælli bæjarhátíðum 

landsins Sjóarinn síkáti í Grinda-
vík hefur fest sig í sessi sem ein 

skemmtilegasta og fjölbreyttasta bæj-
arhátíð landsinsHátíðin er haldin um 

Sjómannadagshelgina, 9.-11. júní 2017 
, til heiðurs íslenska sjómanninum og 
fjölskyldu hans. Hátíðin fagnaði 20 ára 
afmæli 2016. Hátíðin hefur vaxið með 
hverju árinu, þar er fjölbreytt dagskrá 

alla helgina en mikið er lagt upp úr vand-
aðri barnadagskrá. Líkt og undanfarin 
ár verður bænum skipt upp í fjögur lita-
hverfi. Björgunarsveitin Þorbjörn kemur 
að skipulagningu og gæslu.

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Gumma Emils

893 0705

Garðaúðun
og garðsláttur

Áralöng reynsla og full réttindi.

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

Vatnaveiðin er 

komin í gang!
Ertu klár?www.veidikortid.is

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)
Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 17.000, plús vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%

Upplýsingar og pantanir  
í síma 863-0529 og 772-0030

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)
Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%

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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Peningarnir 
notaðir í annað
Til viðbótar við almenna skattheimtu ríkisins hafa stjórnmála-

menn oft samþykkt að leggja á ákveðna skatta sem sérstaklega 
eru merktir til ákveðinna verk-

efna. Oftast er talað um að þetta eigi að 
vera tímabundnir skattar og svo detta út. 
Sjaldan gerist það ,en skattarnir eru áfram 
lagðir á ár hvert. Einn af þessum sköttum 
var lagður á til að gera stór átak í byggingu 
nýrra hjúkrunarheimila um land allt. 
Sérstakur nefskattur er lagður á alla Ís-
lendinga frá 16 ára aldri til 70 ára. Stofn-
un sjóðsins var gerð 1999 og átti hann að 
stuðla að uppbyggingu. Strax árið 2004 
fara stjórnmálamenn að krukka í sjóðinn 
og leyfa að fjármagn sé notað til viðhalds. 
Árið 2011 krukka stjórnmálamenn enn í 
reglurnar. Til bráðabirgða var heimilað að láta sjóðinn standa straum 
af rekstrarkostnaði.Sú heimild hefur verið endurnýjuð á hverju ári 
síðan. Á Landsfundi eldri borgara nýlega flutti Haraldur L.Haralds-
son,bæjarstjóri í Hafnarfirði merkilegt erindi um framkvæmdasjóð 
alraðra og hvernig fjármagni úr sjóðnum hefði verið varið. Haraldur 
sagði „Fé úr sjóðnum, sem er ætlað að stuðla að uppbyggingu og efla 
öldrunarþjónustu um land allt, hefur verið nýtt til rekstrar, sem ætti 
að borga með skatttekjum en ekki mörkuðum tekjustofni sjóðsins. Nú 
er svo komið að fyrir það fé sem lagt er í sjóðinn árlega væri hægt að 
byggja hjúkrunarheimili með 60 hjúkrunarrýmum en í stað þess hefur 
rúmlega helmingi af ráðstöfunarfé sjóðsins verið veitt í rekstur í stað 
uppbyggingar árin 2008-2015 og einungis 38,7% af gjaldinu sem er 
greitt í Framkvæmdasjóð aldraðra fór í það sem sjóðurinn var upphaf-
lega stofnaður til“.

Nú liggur það fyrir að mikil þörf er fyrir nýbyggingar hjúkr-
unarheimila víða um land. Það er því ansi alvarlegur hlutur að ríkis-
valdið skuli á hverju ári innheimta verulega upphæð, sem var hugsuð 
til að byggja upp,en það nær vart helmingi sem notað er í það sem 
skattheimtan gerir ráð fyrir. Það gengur ekki að innheimta skatt sem 
sérstaklega á að fara í uppbyggingu hjúkrunarheimila og nota hann í 
annað að stórum hluta.

Við á Suðurnesjum höfum bent á að það þarf nú þegar að hefja 
undirbúning að byggingu nýs hjúkrunarheimilis á Suðurnesjum. Sam-
kvæmt fyrirliggjandi áætlun erum við ekki á blaði næstu 5 árin. Á 
Suðurnesjum búa um 7% þjóðarinnar. Það sem Suðurnesin hafa fengð 
úthlutað úr Framkvæmdasjóði aldraðra árin 2008-2016 er aðeins 1% 
af úthlutun sjóðsins, en það er ráðherra hverju sinni sem ákveður út-
hlutun.

Krafa Suðurnesjamanna um tafarlausar aðgerðir er réttmæt.

verða kjaramál eldri borgara á dagskrá launþegahreyf-
ingarinnar?
Á næstunni eru tugir kjarasamningar lausir. Launþegahreyfingin mun 
þá setjast að samningaborði til að fá leiðréttingar og bætur á sínum 
kjörum. Merkilegt hefur verið að fylgjast með hversu litla áherslu að-
ilar vinnumarkaðarins hafa lagt á bætt kjör til handa eldri borgurum 
landsins. Nú er það svo að all flestir eldri borgarar í dag hafa verið 
félagar í stéttarfélagi og borgað til þeirra félagsgjöld. Það er því mjög 
óeðlilegt að við starfslok skuli allri baráttu hætt fyrir þennan hóp. Eldri 
borgarar landsins eru rúmlega 40 þúsund. Það væri t.d.mikill stuðn-
ingur við eldri borgara ef launþegahreyfingin setti það sem skilyrði 
fyrir undirritun nýrra samninga að frítekjumarkið hækkaði strax í 100 
þúsund krónur og yrði síðna lagt niður á næstu tveimur til þremur 
árum. Það er ósanngjarnt að eldri borgurum sem vilja vinna sér inn 
nokkrar krónur sé refsað af ríkisvaldinu með skattlagningu allt að 73%.

Skattleysismörk þurfa að hækka myndarlega. Það sjá það allir að 
það gengur ekki að af 280 þúsund krónum þurfi að greiða 50 þúsund 
krónur í opinber gjöld. Rætt er um að 280 þúsund krónur sé algjör 
lágmarks framfærsluupphæð. Það stenst því ekki að greiða þurfi skatta 
af þeirri upphæð.

Hér eru tvö atriði nefnd sem launþegahreyfingin þarf að berjast 
fyrir til að styrkja stöðu eldri borgara.

 Sigurður Jónsson

lEiðari

næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 15.júní 2017
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Sumarstörf í vogum
Búið er að gefa út bækling um 

sumarstarf í Vogum og hefur 
honum verið dreift í öll hús 

í sveitarfélaginu. Þar er farið yfir það 
starf sem í boði er fyrir börn og ung-
menni í sveitarfélaginu í sumar. Má 

þar nefna leikjanámskeið, vinnuskóla, 
sumarstarf Þróttar, golfnámskeið GVS 
o.fl.

Lionsklúbbur keflavíkur gefur 
til Velferðarsjóðs suðurnesja
líknarnefnd Lionsklúbbs 

Keflavíkur ákvað þann 25. apríl 
að fengnu samþykki Lions-

klúbbsins að veita
kr. 500 þúsund til Velferðarsjóðs 

Suðurnesja. Upphæðin er í formi gjafa-
korta, sem ætluð eru skjólstæðingum 
sjóðsins. Skipting kortanna er þannig: 
20 kort að upphæð kr. 15 þúsund en 
25 kort að upphæð 10 þúsund. Upp-

hæðin verður því kr. 550 þúsund, sem 
gerist vegna þess að Nettó hvar kortin 
eru keypt, veitti klúbbnum 10% afslátt 
af hugsanlegum vörukaupum fyrir kr. 
500 þúsund.

Er það von klúbbfélaga, sem fylgst 
hafa með mikilvægu starfi Velferðar-
sjóðs til heilla fyrir fátækt fólk, að 
framlagið komi að góðum notum

LionsklúbburKeflavíkur hefur 

styrkt . Velferðarsjóðinn frá stofnun 
hann með samtals um tveimur og 
hálfri milljón króna.

Á myndinni eru Lionsfélagarn-
ir Magnús Haraldsson, Karl Steinar 
Guðnason, Hermann Friðriksson, 
Kristján A Jónsson og Jón Ólafur 
Jónsson ásamt Þórunni Þórisdóttur 
umsjónarmanni Velferðarsjóðs

vilja tveggja 
tunnu kerfi
Bæjarráð Sandgerðis leggur til við 
bæjarstjórn að farið verði að til-
lögu stjórnar Sorpeyðingarstöðvar 
Suðurnesja um að tekið verði upp 
tveggja tunnu kerfi.

Hafna 
forkaupsrétti
Á fundi bæjarráðs Garðs 24.maí s.l. 
lá fyrir lá erindi vegna forkaupsréttar 
á fiskiskipinu Arnþóri GK-20 vegna 
sölu þess úr sveitarfélaginu.

Heitloftsþurrkun 
fiskafurða hætt í 
Garði í maí 2018
Bæjarráð Garðs tóf til afgreiðslu 
fundargerð Heilbrigðisnefndar 
Suðurnesja
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DaS bandið mætti
Eins og alla föstudaga var eitt-

hvað um að vera á Nesvöllum í 
síðustu viku. DAS bandið kom 

þá í heimsókn og spilaði fyrir gesti. 
Einnig voru Suðurnesjamenn á staðn-
um. Eldri borgarar kunnu vel að meta 
heimsóknina.

Blómlegt starf 
í Vogum
Félagsstarf aldraðra í Álfagerði 

hefur verið blómlegt í vet-
ur og margir skemmtilegir 

viðburðir verið á dagskrá. Má sér-
staklega nefna að 27. apríl öttu eldri 
borgarar kappi við bæjarfulltrúa og 
nefndarfólk í FMN um Kjötsúpubik-
arinn í boccia. Þar höfðu eldri borg-
arar betur og að keppni lokinni var 
haldið í Álfagerði þar sem öllum var 
boðið í dýrindis kjötsúpu og spjall. 

Vetrarstarfið lokar föstudaginn 26. 
maí með púttkeppni, grillveislu, 
söng og fjöri. Árleg vorferð eldri 
borgara verður svo farin dagana 30. 
maí - 1. júní en að þessu sinni verður 
farið austur á Fljótsdalshérað. Áfram 
verður heitur matur í hádeginu á 
boðstólnum í Álfagerði. Unnið er 
að endurskipulagningu á starfinu í 
samráði við öldungaráð og verður 
nýtt starf auglýst í sumarlok.

Fyrir hvern er 
„svokölluð peningalykt“?
Undirrituð er annar tveggja bæj-

arfulltrúa N listans í Sveitarfé-
laginu Garði og er ein af sjö 

í bæjarstjórn. Lengi hafa 
kvartanir borist til HES sem 
og til bæjarstjórnar vegna 
ólyktar frá fyrirtækjum sem 
þurrka fiskhausa í Garðin-
um. Fyrirtækin hafa haft 
starfsleyfi frá 2012. Hins 
vegar var byrjað að þurrka 
tveimur árum áður og það 
án leyfis frá Heilbrigðis-
eftirliti Suðurnesja, HES. Í 
almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
mengandi starfsemi eru ákvæði um 
lyktarmengun. Í bæjarstjórn hefur verið 
rætt um þessi mál og vissi ég ekki betur 
en að fullur skilningur væri meðal bæj-
arfulltrúa um að nú væri nóg komið og 
íbúar fengju að njóta vafans.

Enga framlengingu á starfs-
leyfi
Afstaða N listans hefur verið alveg skýr í 
langan tíma, enga framlengingu á starfs-
leyfi til áframhaldandi hausaþurrkunar. 
N listinn óskaði eftir því á bæjarstjórn-
arfundi í byrjun maí að vera með í ráð-
um þegar fundarboð HES lægi fyrir. 
Það var ekki gert. Fulltrúi Garðs í Heil-
brigðiseftirliti Suðurnesja, sem valinn 
er af meirihluta bæjarstjórnar, tekur 
afstöðu þvert á alla fundi, umræður og 
kvartanir sem borist hafa vegna lykt-

armengunar. N listinn getur ekki bor-
ið ábyrgð á fulltrúanum og ákvörðun 
hans. Það eru Sjálfstæðismenn sem 

bera ábyrgðina og er það 
gagnrýnivert að þau taka 
ekki hag íbúanna fram fyrir 
sérhagsmunum fyrirtækja. 
Fulltrúi Garðs í stjórn HES 
situr í umboði bæjarstjórnar 
og ber bæjaratjórnin ábyrgð 
á honum og afstöðu hans. 
Bæjarstjórnin hins vegar 
hefur ekki ákvörðunarvald 
yfir nefndinni en getur hún 

ekki skipt um fulltrúa þótt niðurstöðu 
nefndarinnar sé ekki breytt? Kjörnum 
bæjarfulltrúum ber skylda til að setja 
hagsmuni íbúa sveitarfélagsins í for-
gang. Það er leitt að vita til þess að lítið 
skuli vera gert úr raunum og upplifun 
þeirra íbúa sem búa sem næst þeim fyr-
irtækjum sem þurrka hausana. Alvar-
leiki málsins er alveg skýr, vanlíðan 
fjölda íbúa, og gleymum ekki því að þeir 
greiða árlega, eins og aðrir bæjarbúar 
útsvar og fasteignaskatt.

Hvers eiga íbúar að gjalda
Enginn íbúi á að þurfa að þola slíka 
framkomu hvorki frá bæjaryfirvöldum, 
fyrirtækjunum né frá öðrum íbúum 
Garðs. Margir slá því fram að lykt sé ekki 
hægt að mæla eða flokka sem góða eða 
vonda. Á vef Umhverfisráðuneytisins er 
skýrsla um loftgæði frá 2013. Í henni er 

greint frá tilraun sem gerð var erlendis 
og útfærð samkvæmt evrópskum staðli 
til að meta gæði lyktar af mismunandi 
efnum. Þátttakendur voru 150 og gáfu 
þeir lykt, af nokkrum efnum, einkunn. 
Tilraunahópurinn gaf nokkrum efnum 
lyktareinkunn á kvarðanum frá -4 til 
+4. Nýslegið gras fékk t.d. einkunnina 
+2,14, en lykt af kattarhlandi -3,64. Í 
sömu skýrslu kemur fram að óþægindi 
vegna lyktarmengunar hefur alvarleg 
heilsufarsáhrif á fólk. N listinn er undr-
andi á þvíað fulltrúar þeir sem sveitarfé 
lögin tilnefndu pólitiskt  í HES, fulltrúi 
Garðs, Sandgerðis, Reykjanesbæjar, 
Voga og Grindavíkur virði að vettugi 
heilræði embættismanna heilbrigðis-
eftirlitsins sem og lög og reglur Um-
hverfisstofnunar, þar sem kveðið er á í 1. 
grein laga nr. 7/1998, um hollustuhætti 
og mengunarvarnir og er svohljóð-
andi: “Markmið þessara laga er að búa 
landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og 
vernda þau gildi sem felast í heilnæmu 
og ómenguðu umhverfi.”. Fulltrúi Garðs 
sýndi svo augljóslega fram á það með 
framgöngu sinni í þessu máli að hann 
áttar sig ekki á hlutverki HES sem er 
heilbriðgiseftirlit. Heilbrigðiseftirlit 
Suðurnesja starfar samkvæmt lögum 
nr. 7/1998 um hollustuhætti og meng-
unarvarnir. Hvers eiga íbúar að gjalda?

Fyrir hönd N listans 
Jónína Holm bæjarfulltrúi.

Betri bragur á þinginu

Fjármálaáætlun stærsta málið
Bragurinn á þingstörfunum í 

vetur hefur verið að mínu mati 
afar góður. Þingið hefur far-

ið vel fram, verið laust við uppþot og 
gauragang sem fylgdi oft umræðum 
undir fundarstjórn forseta á 
síðasta kjörtímabili og gekk 
langt fram úr eðlilegum 
þingstörfum sama hvernig 
litið er á það. Þá má segja að 
þingstarfið hafi siglt lygnari 
sjó og friður ríkt á stjórn-
ar- og þingheimilinu. Í 
mínum nefndum, atvinnu-
veganefnd og umhverfis- og 
samgöngunefnd hafa fjöldi 
mála komið fram, þó sérstaklega í um-
hverfisnefndinni. Bragurinn er því mik-
ið betri og gerir vinnustaðinn Alþingi 
mun betri en hann var og við Sunn-
lendingar getum verið ánægð með for-
seta Alþingis, Unni Brá Konráðsdóttir 
sem hefur stjórnað þinginu af röggsemi.

nefndarstarfið í góðum gír;
Í umhverfisnefndinni samþykktum við 
samhljóða ný lög um farm og farþega-
flutninga sem tóku á almenningssam-
göngum. Það ánægjulega gerðist var að 
við stóðum að sameiginlegu nefndará-
liti og málið rann í gegnum þingið mót-
atkvæðalaust. Stórt mál fyrir almenn-
ingssamgöngur, sveitarfélögin og fólkið 
sem nýtir sér þennan góða og áreiðan-
lega samgöngumáta og nú er sveitarfé-
lögin betur tryggð eins og leiðakerfin 
sem eru í gildi allt árið.

Í atvinnuveganefnd er verið að ljúka 
við nokkur stór mál núna fyrir þing-
lokin eins og í öllum nefndum en mér 
finnst eins og við höfum verið með færri 
mál til að moða úr en á síðasta þingi.

Fjármálaáætlun;
Stærsta málið í vetur er ný fjármálaáætl-
un ríkisstjórnarinnar til 5 ára. Það var 
auðvitað við þröngan stakk að eiga að 
leggja fjármálaáætlunina fram á réttum 
tíma í apríl, en ríkisstjórn Bjarna Bene-
diktssonar sem tók við í lok janúar og 
þrátt fyrir að hafa skamman tíma tókst 
að leggja áætlunina fram og verður hún 
samþykkt núna í þinglok. Mér finnst 
þingið hafa tekið skinsamlega á því máli 

vinnulega séð, þó eðlileg séu mjög skipt-
ar skoðanir um áætlunina í þinginu. 
Þingheimur er að feta nýjar slóðir í 
fjármálavinnunni sem verður örugglega 
til þess að bæta umræðuna og leggja 

línur í öllum málaflokkum 
Allar nefndir þingsins hafa 
fjallað um málaflokkana 
sem snerta hverja nefnd 
og skilað nefndaráliti til 
fjárlaganefndar um sína 
málaflokka. Við munum 
auðvitað takast á við það 
hvernig við forgangsröðum 
fjármálum og hvað djúpt við 
viljum seilast í vasa skatt-

borgaranna en vinnulagið er til bóta og 
við eigum eftir að slípast í vinnubrögð-
unum. Fjármálaáætlun er stóra myndin 
þar sem ekki er búið að deila niður fé 
á stofnanir eða verkefni heldur mála-
flokka í heild sinni og ráðuneyti.

ríkisstjórnarsamstarfið;
Ég upplifi ríkisstjórnar samstarfið á 
jákvæðan hátt. Það er þriggja flokka 
ríkisstjórn í landinu. Ríkisstjórn stjórn-
málaflokka sem lögðu mismundandi 
áherslur fram í síðustu alþingiskosn-
ingum og eðlilega er skoðanamunur á 
milli þeirra í einhverjum málum. Sum 
málin stærri en flest minniháttar að 
mínu mati. En það mikilvægasta er að 
sameiginleg niðurstaða er það sem við 
stöndum vörð um og leggjum þannig 
óhrædd málin fram þrátt fyrir aðeins 
eins manns meirihluta. En það er ver-
kefni minnihlutans að strá salti í sárin 
og taka á veikleikum en það mun í enda 
dagsins verða til að styrkja samstarfið 
og við ætlum okkar að halda því út kjör-
tímabilið eins og lagt var upp með.

Mörg járn í eldinum;
Eins og áður verða mörg mál á dag-
skrá komandi þings í haust og verður 
málaskrá lögð fram í þingbyrjun í sept-
ember. Það koma örugglega mörg mál 
sem ekki tekst að ljúka á þessu þingi 
en stefnt er að þinglokum samkvæmt 
starfsskrá í lok maímánaðar. Stóru mál-
in í haust eru fjárlögin og væntanlega 
verður lögð fram ný samgönguáætlun. 
Miklar umræður eru í samfélaginu 

um samgöngumálin og nýjar leið-
ir í fjármögnun nýframkvæmda. Jón 
Gunnarsson ráðherra samgöngumála 
er að láta skoða þá kosti sem gætu 
orðið til að flýta uppbyggingu sam-
göngumannvirkja út frá höfuðborginni 
eins og fram hefur komið. Mikilvægt er 
að taka þá umræðu þegar fyrir liggja 
þeir kostir sem gætu komið til greina 
og taka ákvörðun um framhaldið. Þar 
getur einn kosturinn verið að gera 
ekki neitt í því að leita nýrra leiða, en 
þá verðum við líka að sjá hvernig við 
ætlum að byggja upp vegakerfið fyrir 
langa framtíð. Mín skoðun er að klár-
lega að við skoðum nýjar leiðir sem 
byggja á því að kostnaður okkar veg-
farenda verði aldrei meiri en ávinn-
ingurinn af gjaldtökunni. Þar á ég við 
ef við spörum 3-4 lítra af bensíni þá er 
3-400 króna veggjald lægra en ávinn-
ingurinn.

Þá er gjaldtaka í ferðaþjónustunni 
stórt mál og samkvæmt fjármálaá-
ætlun er væntanlegt frumvarp um 
breytingar á lögum um virðisaukaskatt 
en þangað til að það liggur fyrir fer 
fram mjög mikil umræða um það mál 
þar sem skiptast skoðanir en mikilvægt 
er að skoða málið vel áður en tekin er 
ákvörðun.

Staða útflutningsgreina;
Staða íslensku krónunnar er enn að 
styrkjast sem gerir útflutningsgreinun-
um afar erfitt fyrir. Ástæðan er mikill 
gjaldeyrir sem streymir til landsins, 
vöruskiptajöfnuður hagstæður, litil 
verðbólga og mikill hagvöxtur. Þá hafa 
gjaldmiðlar veikst eins og Breska pundið 
sem hefur margfeldisáhrif á lækkun á 
viðskiptum sem við eigum við Breta. Við 
finnum það öll að það er auðveldara að 
ná saman endum í heimilisbókhaldinu 
og mikilvægt að halda áfram á sömu 
braut. En það þarf að gera ráðstafanir svo 
gengið haldi ekki áfram að styrkjast og 
veikja þannig afkomu útflutningsgrein-
anna þar með talið ferðaþjónustunnar 
sem er að skapa langmest af þeim gjald-
eyri sem til þjóðarbúsins rennur.

Ásmundur Friðriksson 
alþingismaður.

Fish House er veitingastaður í Grindavík sem 
býður upp á fisk sem er veiddur og unninn á  

staðnum ásamt grillmat.  
Gott og slakað andrúmsloft þar sem þú getur 

notið góðs matar, bolla af kaffi eða  
úrvals af innlendum bjórum.

Við erum í göngufæri frá höfninni í Grindavík

Hafnargata 6, 240 Grindavik  |  Sími 426 9999
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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: 149.900

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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Einkavæðing, verk-
lagsreglur og yfirsýn
Í leiðara hér nýverið spurði Sig-

urður Jónsson hvað sé að því að 
einkavæða framhaldsskóla og 

sjúkraþjónustu og veltir því fyrir sér af 
hverju vinstri menn séu á móti slíku. Nú 
er ég ekki vinstrisinnaður, 
enda þykir mér margt eft-
irsóknarvert við frjálsan 
markað og í sumum mála-
flokkum ætti ríkið ekki 
að starfa. Það sem ég og 
margir aðrir píratar sjáum 
athugavert við einkavæð-
ingu heilbrigðisþjónustu 
og menntakerfis er að hún 
fer fram án gagnsæis, lang-
tímaáætlana eða mark-
miða.

Nýverið var afar fróðlegt viðtal við 
Friðrik Sophusson á útvarpi Sögu þar 
sem hann sagði frá fyrstu einkavæð-
ingum ríkisfyrirtækja á árunum upp 
úr 1990. Hann nefndi Viðtækjaverslun 
ríkisins, vélsmiðjuna Landssmiðjan, 
Grænmetisverslun ríkisins, Ferðaskrif-
stofu ríkisins, Lyfjaverslun ríkisins, 
Skipaútgerð ríkisins, Prentsmiðjuna 
Gutenberg, Síldarverksmiðjur ríkisins, 
Jarðboranir ríkisins og Íslenska Aðal-
verktaka. Þarna var um að ræða starf-
semi á samkeppnismarkaði sem manni 
finnst eðlilegt að starfi án ríkisafskipta.

Friðrik talaði einnig um markmið, 

skýra stefnu og valddreifingu frá ríki 
til einkarekinna fyrirtækja. Þar stopp-
ar maður við og spyr sig: Af hverju 
ekki að valdefla einstaklingana beint? 
Af hverju á ríkið að styðja við fyrir-

tæki umfram það selja 
frá sér verkefni sem passa 
á samkeppnismarkaði. 
Framkvæmdanefnd um 
einkavæðingu var mynd-
uð árið 1996 og má finna 
ýmsa upplýsingar um störf 
hennar á vef Forsætis-
ráðuneytis undir flipanum 
"Verk sem er lokið", því 
lauk árið 2005.

Eftir 2012 fór 
einkavæðingarferlið aftur af stað, en 
virðist nú eingöngu fylgja geðþótta til-
tekinna ráðherra. Aftur er hafið að selja 
hluta ríkisins í fjármálastarfsemi, stuðla 
að einkavæðingu heilbrigðisþjónustu, 
menntakerfis og nú síðast húsnæðis-
markaðar, þar sem íbúðir í eigu Íbúða-
lánasjóðs voru seldar í knippum, allt 
saman án samræmdra verklagsreglna 
né yfirsýnar.

Ef einkavæðingarnefnd tókst ekki 
að fullu að stýra einkavæðingarferlum 
vegna ógagnsæi og pólitískrar hags-
munagæslu á árum áður, þrátt fyrir 
skýrar verklagsreglur um útboð og sölu 
ríkisfyrirtækja, eins og fram kemur í 
skýrslu Ríkisendurskoðunar árið 2003, 
má ætla að einkavæðing eftir Hrun njóti 
jafnvel meiri íhlutunar og ósamræmis 
en fyrri einkavæðingarferli.

Það má vel líta svo á að nú þegar sé 
búið að einkavæða allan markaðshæfan 
rekstur ríkisins og því er því eðlilegt að 
fólk hafi áhyggjur af frekari einkavæð-
ingum ríkiseigna og óski eftir skýr-
ingum og jafnvel aukinni aðkomu að 
ákvörðunum, ferlum og markmiðum. 
Nú er nefnilega verið að ræða sölu á 
innviðum sem þjóna íslensku samfélagi 
þar sem ekki er markaður fyrir og mik-
il hætta á einokun, fákeppni og hags-
munagæslu fjárfesta sem bitnar hvað 
verst á þjónustuþegum.

Að mínu mati hefur einkavæðing 
síðustu misserin lítið með hægri-vinstri 
að gera, né er þetta spurning um hvort 
einhver hagnast. Spurningin nú er hvert 
er verið að stefna, hvaða áætlun er verið 
að fylgja, hvar á að stoppa og hvort verið 
að höggva í knérunn þeirrar þjónustu 
sem heilbrigði, velferð og öryggi þorra 
fólks byggir á.

Í fyrrnefndu viðtali við Friðrik Soph-
usson nefnir hann einmitt að málin 
horfi öðru vísi við eftir kreppu, þó enn 
vilji hann koma áhætturekstri í hend-
ur á einkaaðilum þá þurfi skýra stefnu 
og markmið sem nú eru ekki til staðar. 
Einnig sé í lagi að fara sér hægt, þar sem 
innlendir fjárfestar séu fáir. Aðspurð-
ur nefndi hann að einfalt væri að færa 
söluandvirði ríkiseigna til almennings 
með því að allir landsmenn fái hlutabréf 
um leið og einkavætt er.

Í lokviðtalsins sagði Friðrik að það 
ætti að: "Draga sem mest úr opinber-
um afskiptum og styrkja frekar frelsi og 
ábyrgð einstaklingana í samfélaginu." 
Þarna er hann gjörsamlega á par við 
stefnur Pírata sem vilja einmitt minnka 
miðstýringu, auka réttindi borgara 
og valdefla þá, með auknu beinu lýð-
ræði og kanna kosti upptöku neikvæðs 
tekjuskatts fyrir einstaklinga í anda 
hugmynda Milton Friedman og fleiri 
hagfræðinga.

Hjá Pírötum er ekki verið að óska 
sérstaklega eftir því að stöðva einkavæð-
ingu ríkisins, heldur er kallað eftir 
gagnsæi, gæðaeftirliti og langtímamark-
miðum. Það kemur hvergi fram í stefn-
um Pírata að einkavæðing á tilteknum 
hlutum heilbrigðis- og menntakerfis sé 
ótæk, svo fremi sem ferlið stýrist ekki af 
geðþótta, hagsmunapoti og sinnuleysi 
gagnvart þeim sem minna mega sín. 
Enda telja Píratar að eitt af hlutverkum 
ríkisins sé að vernda hina valdaminni 
gegn ágangi valdameiri eru.

Albert Svan Sigurðsson, 
ritari Pírata á Suðurnesjum

Bæjarráð Garðs tók fyrir á síð-
asta fundi sínum tillögu um 
þóknun til kjörinna fulltrúa. 

Eftirfarandi tillaga lögð fram um 
breytingar á launakjörum kjörinna 
fulltrúa:  

Í kjölfar þess að Kjararáð hækk-
aði þingfararkaup þann 1. nóvem-
ber 2016, hefur verið til skoðunar 
hvernig leiðrétta skuli launakjör 
kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins. 
Þróun launakjara hefur fylgt þróun 
þingfararkaups. Þess í stað er lagt til 
að breytingar á launakjörum kjörinna 
fulltrúa taki mið af þróun launavísi-
tölu.  

Ef miðað er við þróun launavísi-
tölu í stað þingfararkaups, hækki föst 

mánaðarlaun kjörinna fulltrúa í bæj-
arstjórn Garðs um 26%, í stað 44,3% 
ef miðað væri við ákvörðun Kjararáðs 
þann 1. nóvember 2016. Breyting 
þessi taki gildi frá og með 1. janúar 
2017.  Föst mánaðarlaun kjörinna 
fulltrúa í bæjarstjórn munu framveg-
is uppreiknast eftir þróun launavísi-
tölu og fer útreikningur fram þann 1. 
janúar ár hvert.  

Um launakjör kjörinna fulltrúa 
fer eftir tillögu um þóknun kjörinna 
fulltrúa og nefndalaun Tillagan sam-
þykkt samhljóða.

Blómleg starfsemi í 
félagsmiðstöð í vogum

Mikið og blómlegt starf hefur 
verið í vetur fyrir krakka í 5. 
- 10. bekk. Í vetur var próf-

að að bjóða 5. bekkingum í félagsmið-
stöðina einu sinni í mánuði. Óhætt er 
að segja að þetta hafi gefið góða raun 
og verður þessu haldið áfram næsta 
vetur. Ungmennaþing var einnig 

haldið í félagsmiðstöðinni og stofn-
að ungmennaráð. Ungmennaþing er 
kjörinn vettvangur fyrir ungmenni til 
að hafa lýðræðisleg áhrif á sitt nærum-
hverfi. Elstu nemendur grunnskólans 
mættu vel á ungmennaþing og sýndu 
mikinn áhuga en mæting var síðri hjá 
ungmennum á framhaldsskólaaldri.

Hafa úthlutað 3,4 
milljörðum frá upphafi

isavia hélt nýlega fund um ferða-
mannasumarið framundan .Ólöf 
Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri fór 

yfir starf Ferðamálastofu og úthlutan-
ir úr Framkvæmdasjóði ferðamanna-
staða. Alls hefur 3,4 milljörðum króna 
verið úthlutað úr sjóðnum frá stofnun 
hans árið 2012 og sýndi Ólöf einnig 
hvernig úthlutanir hafa dreifst yfir 
allt landið. Einnig kynnti Ólöf þær 
breytingar sem eru fyrirhugaðar á lög-
um um Framkvæmdasjóð ferðamanna 
og fór yfir gæða- og umhverfiskerfið 
Vakann sem hefur það að markmiði að 
efla fagmennsku, öryggi og umhverfis-
vitund ferðaþjónustunnar á Íslandi. Eitt 
stærsta og viðamesta verkefni Ferða-
málastofu eru talningar og rannsókn-
ir innan ferðaþjónustunnar og er gott 
samstarf við Isavia þar afar mikilvægt. 

Ólöf lagði ríka áherslu á mikilvægi 
samvinnu og að samræma aðgerðir 
aðila innan ferðaþjónustunnar. Þannig 
vinnur Ferðamálastofa nú t.d. í sam-
vinnu við Stjórnstöð ferðamála að gerð 
svonefndra stefnumarkandi stjórnun-
aráætlana áfangastaða eða Destination 
Management Plans - DMP. Um er að 
ræða heildstætt ferli þar sem litið er til 
skipulags og samhæfingar í þróun og 
stýringu allra þeirra þátta sem geta haft 
áhrif á upplifun ferðamanna á viðkom-
andi svæði/áfangastað, þ.m.t. þarfir 
gesta, heimamanna, fyrirtækja og um-
hverfis. Að lokum beindi Ólöf sjónum 
að endurskoðun á upplýsingaveitu til 
ferðamanna og hvernig hægt væri að 
bæta upplýsingaþjónustuna til þess að 
auka öryggi og stuðla að umhverfis-
vernd.

laun bæjarfull-
trúa hækka um 
26% ekki 44,3%

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.

PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

LEGOPLAYMO SUMARVÖRUR FÓTBOLTAMYNDIR

NÝJAR VÖRUR

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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nauðsynlegt 
að bregðast við 
húsnæðisskorti
1. Við erum enn-
þá að leggja mikla 
áherslu á að ná niður 
skuldum sveitarfé-
lagsins og hefur það 
gengið framar vonum. Við erum að 
ljúka við fráveituna okkar, sem hefur 
verið kostnaðarsöm en nauðsynleg að-
gerð. Áætlað er að hún verði fullkláruð 
árið 2018. Bygging þjónustuíbúða 
fyrir fólk með fötlun er loks að verða 
að veruleika og munu framkvæmdir 
hefjast í sumar. Ég er stolt af þeirri að-
gerð okkar að sveitarfélagið leggur til 
ritföng og önnur gögn fyrir nemend-
ur grunnskólans þeim að kostnaðar-
lausu og stuðlar þannig að enn meiri 
jöfnuði meðal nemenda. Þá finnst 
mér Sandgerðiskortið sem við gáfum 
íbúum vera góð viðbót þar sem íbúar 
Sandgerðis fá frí afnot af sundlauginni 
sinni og bókasafninu. Nú er stýrihópur 
að vinna að því að kortleggja kosti og 
galla þess að sameinast sveitarfélaginu 
Garði, það verður því eitt af stóru 
málunum nú við lok kjörtímabils.

2. Það er nauðsynlegt að bregðast við 
húsnæðisskorti í bæjarfélaginu. Mikil-
vægt er að tryggja ungum sem öldnum 
sem kjósa að búa í Sandgerði húsnæð-
isframboð við hæfi. Þá er mikilvægt að 
halda áfram ábyrgri fjármálastjórnun 
og ná skuldum sveitafélagsins niður 
án þess að skerða þjónustu við íbúa. 
Þegar það tekst þarf að lækka álögur á 
fasteignaeigendur, en þeir tóku mikinn 
skell á sig með auknum álögum til að 
ná niður skuldum sveitarfélagsins.

Fríða Stefánsdóttir Sandgerði

Framtíðin 
sérstaklega 
björt fyrir 
reykjanesbæ
Tíminn líður hratt. Nú er farið að síga 
verulega á kjörtímabil sveitarstjórn-
armanna. Það er aðeins eitt ár þar til 
við göngum að kjörborðinu til að velja 
okkur að nýju sveitarstjórnarfulltrúa. 
Reykjanes leitaði til nokkurra bæj-
arfulltrúa á svæðinu af 
þessu tilefni.

1. Stærsta mál líð-
andi kjörtímabils í 
Reykjanesbæ er glím-
an við kröfuhafa bæjar-
ins sem enn hefur ekki verið leidd til 
lykta eftir 3ja ára samningaviðræður. 
Fjárhagsstaðan hefur þó lagast að 
miklum mun og hafa allar ytri aðstæð-
ur hjálpað verulega til. Atvinnustig 
hefur gjörbreyst frá því að vera mesta 
atvinnuleysi á landinu í það ástand 
að nauðsynlegt þykir nú að flytja inn 
starfsfólk þar sem vinnuafl er af skorn-
um skammti. Íbúafjölgun síðustu ára 
er sú mesta á landinu og samfélagið er 
í miklum vexti. Við bjuggum svo vel að 
geta tekið við þessari öru fjölgun þar 
sem allir innviðir voru klárir.

2. Framtíðin er sérstaklega björt fyr-
ir Reykjanesbæ og með auknum íbúa-
fjölda fylgja aukin verkefni sem við 

þurfum að takast á við. Stóru verkefn-
in munu snúa að skólasamfélaginu þar 
sem nýr grunn- og leikskóli mun rísa 
í Dalshverfi á næsta tímabili. Einnig 
er fyrirsjáanleg mikil aukning íbúa á 
Ásbrúarsvæðinu og þarf að bregðast 
við því með styrkingu Háaleitisskóla. 
Síðan þarf að huga að staðsetningu og 
skipulagningu næsta skólahverfis því 
íbúafjölgunin mun halda áfram.

Við þurfum að vanda okkur vel 
í umhverfis- og skipulagsmálum og 
gera átak í að skapa gott umhverfi fyrir 
verslun og þjónustu. Efla þarf miðbæ-
inn með öllum ráðum og dáðum til að 
sinna þörfum íbúanna og gera hann 
aðlaðandi fyrir þann aukna fjölda 
gesta sem heimsækir landið okkar.

Verkefnin eru fjölmörg, áhugaverð 
og krefjandi og stefnum við að því að 
Reykjanesbær verði áfram góður stað-
ur til að búa á.

Baldur Guðmundsson
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í 

Reykjanesbæ

Málefni aldr-
aðra verður stór 
þáttur í um-
ræðunni
1. Á þessu kjör-
tímabili hafa 
skipulagsmálin ver-
ið fyrirferðamikil hér 
innan þéttbýlisins allt að Garðskaga 
og þá hefur einnig verið mikil vinna 
lögð í að ná samkomulagi með ná-
grannasveitarfélögunum og ríkinu 
varðandi uppbyggingu í landi Garðs 
næst flugstöðinni. Þá má nefna að í 
upphafi kjörtímabilsins var unnin 
stefnumótun í ferðaþjónustu sem er 
mikilvæg til að vera undirbúin þeim 
mikla fjölda ferðamanna sem sækir 
okkur heim.

Fyrir okkur í bæjarstjórn þá hefur 
verið ánægjulegt hve vel hefur tekist 
til við rekstur bæjarins og að þær 
áætlanir sem hafa verið settar fram 
hafa gengið vel eftir. Þarna eiga for-
stöðumenn og starfsmenn ekki síður 
en við bæjarfulltrúar mikinn heiður 
skilið fyrir góð og öguð vinnubrögð  

Ég held þó að stærsta málið á 
kjörtímabilinu sé það sem er í um-
ræðunni núna, en það er möguleg 
sameining Garðs og Sandgerðis. 
Úttekt á þessum kosti hefur verið 
unnin af ráðgjöfum frá KPMG og 
hefur verið jákvætt að sjá hvernig 
umræðan hefur fengið að þróast án 
þess þó að tilfinningar okkar íbúana 
hafi tekið yfir. Þegar þetta er skrifað 
eru kynningarfundir framundan og 
verður gaman að sjá hvaða stefnu 
umræðan tekur að þeim loknum.

2. Það er ekki gott að segja hver 
verða stærstu málin að ári liðnu enda 
mun það hafa mikil áhrif hvort af 
sameiningu verði við Sandgerði. Ég 
held þó að sama hvort af sameiningu 
verði eða ekki þá verða skipulagsmál 
áfram mjög stór þáttur enda mikil 
tækifæri á svæðinu samfara aukinni 
atvinnuuppbyggingu.

Þá held ég að málefni aldraðra 
verði stór þáttur í umræðu fyrir 
næstu kosningar enda mikilvægt 
að samhæfa þjónustu við aldraða 
og auka verulega. Fjármálin munu 
áfram vera stór þáttur, sama hve vel 

gengur og þá má gera ráð fyrir að 
áfram muni ríkið vilja flytja verkefni 
til sveitarfélaganna.

Einar Jón Pálsson,
forseti bæjarstjórnar Garðs

Stórar ákvarð-
anir krefjast 
stefnufestu

Megináhersla Frjáls afls 
var að innleiða ábyrga 
fjármálastjórn hjá 
bæjarfélaginu með 

hagræðingu í rekstri að 
leiðarljósi. Það hefur tek-

ist með Sókninni, þannig að framlegð í 
rekstri bæjarins árið 2016 er tæp 14% 
og hefur hún ekki verið svo há um háa 
herrans tíð.

Þá lagði Frjálst afl upp með metn-
aðarfulla stefnuskrá fyrir síðustu 
sveitastjórnarkosningar hvað varð-
aði málefni barnafjölskyldna og unga 
fólksins. Þar hafa hvatagreiðslur vegna 
íþrótta- og tómstundastarfs og tón-
menntar verið rúmlega tvöfölduð og 
er nú kr. 21.000 á hvert barn. Þar að 
auki hefur stuðningur við barnmargar 
fjölskyldur verið aukinn verulega með 
því að afsláttur á matargjöldum og 
fleiru ná nú til barna milli skólastiga 
þ.e. milli leikskóla og grunnskóla. Þá 
munu grunnskólar bæjarins afhenda 
skólagögn gjaldfrjást á næsta skólaári 
en foreldrar hafa greitt fyrir þau u.þ.b. 
kr. 7.000 fyrir hvert barn í grunnskóla. 
Kaupin verða boðin út af bæjarfélaginu 
og má reikna með að samfélagið spari 
nærri 30% af kostnaði með þessu. Þessi 
stuðningur vegur að einhverju leiti upp 
þá lækkun sem orðið hefur á barnabót-
um.

Frjálst afl vildi stuðla að öflugu 
atvinnulífi og draga úr atvinnuleysi. 
Það markmið hefur náðst þannig að 
atvinnuleysi í Reykjanesbæ heyrir 
sögunni til og kaupmáttur hefur sjald-
an verið meiri.

Frjálst afl lagði einnig áherslu á að 
koma auðu húsnæði og tilbúnum lóð-
um í not. Nú er hvorutveggja að verða 
að veruleika  

Þá var lögð áhersla á umhverfis-
vitund íbúa og fyrirtækja. Á síðasta 
bæjarráðsfundi var samþykkt að hvert 
heimili skyldi flokka sorp í tvær tunnur. 
Þá hafa verið haldnir íbúafundir bæði 
um skipulags- og umhverfismál á veg-
um Reykjanesbæjar.

Frjást afl lagði upp með að ráða bæj-
arstjóra sem væri ekki jafnframt í bæj-
arstjórn sem var gert. Lögð var áhersla 
á að lækka skuldir bæjarfélagsins sem 
eru allt of háar. Nú hefur verið gerð 
aðlögunaráætlun sem gerir ráð fyrir að 
lögbundið skuldaviðmið, 150%, náist 
fyrir tilskilinn tíma fyrir árslok 2022. 
Þetta ræðst m.a. af árangri í viðræð-
um við kröfuhafa bæjarins um lækk-
un á greiðslum til þeirra m.a. með því 
að lækka háa vexti sem þeir taka nú af 
kröfum sínum og færa þá í eðlilegt horf.

Hvað varðar helstu málefni næsta 
kjörtímabils þá hefur meirihluti bæj-
arstjórnar tekið ákvörðun um að lækka 
útsvarið þannig að það verði jafnhátt 
og það má vera skv. reglum ríkisins, 
en Reykjanesbær hefur verið á undan-
þágu að hafa það örlítið hærra en í 
reglur segja til um. Nauðsynlegt er að 
mínu mati að lækka álögur enn frekar 
á íbúa bæjarins í nánustu framtíð. Þá 
verða skólamálin fyrirferðamikil, en 

ný ForySTa 
ElDri Borgara
Á landsfundi eldri borg-

arare var Þórunn 
Sveinbjörnsdóttir í 

Reykjavíkurfélaginu kosin for-
maður Landssambands eldri 
borgara og Sigurður Jónsson á 
Suðurnesjum kosinn vararfor-
maður Landssambands eldri 
borgarar til næstu tvegga ára.

Hvað vilja 
eldri borgarar?
landsfundur eldri 

borgara landsins var 
haldinn í síðurstu viku.

Fulltrúar alls staðar af landinu 
voru mættir. Eldri borgarar 
landsins eru rúmlega 40 þús-
und á landinu. Reykjanes birtir 
hér nokkrar af þeimk fjölmöru 
samþykktum sem gerðar voru 
á Landsfundinum.

Eitt ár til kosninga
Tíminn líður hratt. Nú er farið að síga verulega á kjörtímabil sveitar-
stjórnarmanna. Það er aðeins eitt ár þar til við göngum að kjörborðinu 
til að velja okkur að nýju sveitarstjórnarfulltrúa. Reykjanes leitaði til 
nokkurra bæjarfulltrúa á svæðinu af þessu tilefni.

1. Hver hafa verið stærstu málin það sem af er kjörtímabili?
2. Hver telur þú að verði stærstu málin í þínu sveitarfélagi í kosningabar-
áttunni vorið 2018?

Haldið í fá-
tækragildru
Það er óviðunandi að Trygginga-
stonun lækki greiðslur til eftirlauna-
fólks afli það sér viðbótartekna,af-
leiðing þess er að fjölmörgum í 
þessum aldurshópi er haldið í fá-
tækragildru og hvatinn til að vinna 
hverfur.Þessi staða hvetur til þess 
að launamenn færi sig inn í svarta 
hagkerfið.Landsfundurinn krefst 
þess að staðið verði við ákvæði lág-
markslauna hvað varðar lágmarks-
kjör aldraðra.

Frítekjumark 
eldri borgara 
verði afnumið
Landsfundur LEB krefst þess að lög 
um almannatryggingar verði endur-
skoðuð þannig að frítekjumark eldri 
borgara verði afnmumið nú þegar. 
Skattar til samfélagsins eiga að 
fara eftir tekjum fólks,en ekki eftir 
aldri.Landsfundurinn telur að það 
stangist á við jafnræðisreglu stjórn-
arskrárinnar að beita sérstökum 
skatti á fólk sem hefur náð ákveðn-
um aldri.Jaðarskattar á eldra fólk,afli 
það sér viðbótartekna geta í dag 
numið allt að 73%.

Fjölga þarf 
heimilislæknum
Landsfundur LEB skorar á stjórn-
völd að leggja meira fjármagn í að 
efla heilbrigðisþjónustuna. Fjölga 
þarf heimilislæknum,hjúkrunar-
fræðingum og öðru fagfólki,svo 
allir eigi völ á viðeigandi þjónustu.
Bið eftir tíma hjá lækni og læknisað-
gerðum er óheyrilega löng,auk þess 
sem læknaskortur er víð.

Eldri borgarar 
vilja í sveitar-
stjórnir
Landsfundur LEB leggur áherslu á 
að málefni eldri borgara séu ávallt 
uppi á borði í sveitarstjórnum lands-
ins. Nauðsynlegt er að fulltrúar eldri 
borgara komi meira að ákvörðunum 
sveitastjórna en nú er.Landsfund-

urinn skorar því á eldri borgara að 
berjast fyrir því að rödd þeirra heyr-
ist í sveitarstjórnum landsins.Besta 
leiðin til þess er að eldri borgari skipi 
eitt af efstu sætunum á framboðslist-
um sveitarfélaganna.Stefnum að því 
í sveitarstjórnarkosningunum 2018.

Persónuaf-
sláttur hækki
Landsfundur LEB krefst þess að 
persónuafsláttir verði hækkaður 
þannig að hann fylgi hækkunum 
launavísitölu frá árinu 1988. Síð-
an verði tryggt að persónuafsláttur 
hækki árlega í samræmi við launa-
vísitölu.

Tekjur renni 
að fullu til ný-
bygginga
Landsundur LEB lýsir megnri óá-
nægju með hevrnig fé úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra hefur verið 
varið og krefst þess að tekjur sjóðsins 
renni að fullu til nýbyggingar hjúkr-
unarheimila. Milli þrjú og fjögur 
hundruð manns um land allt bíða nú 
eftir plássi á hjúkrunrheimilum. Það 
er algerlega óviðunandi að stór hluti 
af tekjum sjósins renni til annarra 
verkefna á meðan aldraðir bíða ým-
ist heima eða á göngum,salernum 
og jafnvel geymslum sjúkrastofnana 
eftir hjúkrunarplássum.Tryggja þarf 
rekstur hjúkrunarheimilanna og að 
þau séu mönnuð fagfólki.

réttargæsla 
hluti af fé-
lagsþjónustu 
sveitarfélaga
Landsfundr LEB leggur áherrslu á 
að réttindagæsla fyrir aldraða verði 
hluti af félagsþjónustu sveitarfélaga.
Knýjandi nauðsyn er að til sé aðili 
sem aldrða fólk og aðstandendur 
geti leitað tiol með spurningar varð-
andi ýmis réttinamál og mál sem 
koma upp í samskiptum við þjón-
ustuaðila.

Jafnframt minnir Landsfundur-
inn á fyrri samþykktir um Umboðs-
mann aldraðra.
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jafnframt þurfum við að huga að meiri 
fjölbreitni í atvinnumálum.

Gunnar Þórarinsson
oddviti Frjáls afls.

Áframhaldandi 
uppbygging 
sveitarfélagsins
1. Stærstu málin hafa verið kæru-
mál vegna legu háspennulína og önnur 
kærumál vegna uppbyggingar á skipu-
lögðu iðnaðarsvæði í Sveitarfélaginu og 
svo að það sé eitthvað jákvætt þá var nú 
á dögunum byrjað á gatnagerð á svoköll-
uðu miðbæjarsvæði og verðum lóðum 
úthlutað þar í haust.

2. Áframhaldandi 
uppbygging í Sveitar-
félaginu, áframhaldandi 
aðhald í rekstri Sveitarfé-
lagsins og skipulagsmál, kominn er tími 
til að endurskoða aðalskipulag Sveitar-
félagsins með tilliti til uppbyggingar 
svo mun örugglega eitthvað vera rætt 
um sameiningu sveitarfélaga ef íbúum 
hugnast svo.

Ingþór Guðmundsson 
forseti bæjarstjórnar Voga

reykjavík er 
ekki nafli al-
heimsins
1. Hægfara upp-
bygging byggð á 
grunni ákvörðunar 
sem tekin var í lok fyrra 
kjörtímabils. Á því kjörtímabili var rek-
in mikil varúðarstefna og stór viðsnún-
ingur varða í fjármálum sveitarfélagsins 
með kaupum á fasteignum sveitarfé-
lagsins af Fasteign ehf. á árinu 2013. 
Rekstur sveitarfélagsins Voga hefur ver-
ið jákvæður síðan það ár. Sú bæjarstjórn 
sem starfað hefur síðan 2014 hefur verið 
samhent og ekki hafa verið nein stór 
álitamál milli meirihluta E listans og 
minnihluta D lista og og L listans.

2. Ríkið á land á Keilisnesi og þar fyrir 
ofan sem nú er skipulagt sem iðnaðar-
svæði, Þetta er síðan ríkið keypti upp 
landið á níunda áratug síðustu aldar og 
byggja átti álver þarna. Á Keilisnes er 
stórt óbyggt svæði sem breyttir tímar 
í dag gætu kallað á nýtt deiliskipulag, 
en svæðið er skv. núverandi skipulagi 
iðnaðarsvæði.

En af hverju er ekki svæðið skipulagt 
upp á nýtt með aðra nýtingu í huga, t.d. 
íbúðarhúsnæði og/eða eitthvað annað ?

Mikill húsnæðis og lóðaskortur er á 
höfuðborgarsvæðinu, sem er m.a. vegna 
ofurverðs á byggingarlóðum. Þarna gæti 
ríkið komið inn sem eigandi og selt eða 

leigt út byggingalóðir á hóflegu verði. 
Þetta gæti leyst húsnæðisvandann sem 
til staðar er á stór höfuðborgarsvæðinu. 
Ekki má gleyma að þarna framhjá er 
fyrirhuguð hraðlest milli Keflavíkur-
flugvallar og Reykjavikur. Ein stoppistöð 
hraðlestarinnar á að vera þarna í næsta 
nágrenni.

Reykjavík er ekki nafli alheimsins og 
það er fínt að búa í næsta nágrenni við 
borgina, það þekkja þeir sem það gera.

Hvernig væri nú að ráðamenn horfi 
út fyrir kassann?

Ég tel ljóst að sú þensla sem er í nú 
er í atvinnulífi og byggingu íbúðahús-
næðis á Íslandi mun snerta starfsemi 
og rekstur Sveitarfélagsins Voga á næsta 
kjörtímabili. Með góðum samgöngum 
við höfuðborgarsvæðið og nálægð við 
Keflavíkurflugvöll verður góður val-
kostur að búa í Vogum. Sama má segja 
um atvinnustarfsemi af ýmsum toga  

Lítið hefur verið á það minnst nema 
af fulltrúum L-listans að sameining 
sveitarfélagsins við annað eða önnur 
sveitarfélög gæti verið hagkvæmur val-
kostur.

Jóngeir Hlínason bæjarfulltrúi Vogum

Það er gott 
að búa í 
reykjanesbæ
1. Helstu mál á yfirstandandi kjör-
tímabil eru lækkun skulda og viðræður 
við kröfuhafa. Það hafur tekið langan 
tíma að ná samkomulagi við kröfuhafa 
um niðurfellingu skulda Reykjaneshafn-
ar og bæjarsjóðs til að skuldahlutfallið 
fari undir 150% árið 2022. Samkomulag-
ið er ekki undirritað enn.

Deilan um stóriðju í Helguvík. 
Deiliskipulags tillagan undir lóð Thorsil 
og íbúakosningin tók veruleg á. Meng-
un frá kísilverksmiðju United Sílikon, 
og erfiðleikar tengdir gangsetningu 
verksmiðjunni hafa bitnað á íbúum 
Reykjanesbæjar. Ég treysti Umhverfis-
stofnun til að leiða málið til lykta og 
vona að verksmiðjan ná tökum á meng-
uninni þannig að búandi verði í ná-
grenni hennar.

2. Áskoranir sem fylgja mikilli fjölgun 
íbúa síðust ára og í fyrirsjáanlegri fram-
tíð. Nú í haust hefst bygging nýs leik og 
grunnskóla í Dalshverfi. Fyrsta áfanga 
hans lýkur og hann tekin í notkun 
haustið 2018. Uppbygging í Hlíðarhverfi 
krefst annað hvort stækkunar Holta-
skóla eða byggingu nýs grunnskóla. Þá er 
þörf á fleiri leikskólaplássum sem mætt 
verður með stækkun eða nýbyggingum.

Fjölgun hjúkrunarrýma 
fyrir sjúka aldrað verð-

ur baráttumál allra 
sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum. Samtal 
og stefnumótun og 

í kjölfarið átak í um-

hverfismálum verður vona ég eitt af 
stærri málum næsta kjörtímabils.

Með bættum fjárhag verður hægt að 
bæta þjónustu íbúa, en áfram verður að 
gæta aðhalds í rekstri bæjarfélagsins.

Það er gott að búa í Reykjanesbæ og 
áskorun næsta kjörtímabils er hvernig 
við gerum það betra.

Kristinn Jakobsson 
bæjarfulltrúi Framsóknarflokks

Húsnæðismálin 
munu brenna á 
fólki
1. Það má segja að á 
núverandi kjörtímabili 
höfum Sandgerðingar 
haldið áfram í þeirri vinnu 
sem hófst á síðasta kjörtímabili við að 
rétta af rekstur sveitarfélagsins og laga 
skuldastöðuna um leið og við reynum 
að tryggja að bæjarbúar njóti eins góðr-
ar þjónustu og mögulegt er. Þetta hefur 
gengið vel hjá okkur og erum við nú loks 
kominn á þann stað að geta lagt eitthvað 
í framkvæmdir og fjárfestingar sem eru 
hverju sveitarfélagi nauðsynlegar og 
margt sem kallar hjá okkur í Sandgerði. 
Núna er afrakstur vinnu síðustu ára að 
koma í ljós. Við sjáum t.d. fram á það að 
geta klárað fráveituframkvæmdir á þessu 
kjörtímabili og að reisa íbúðir fyrir fólk 
með fötlun í samstarfi við Þroskahjálp, 
hvoru tveggja verkefni sem ég ákaflega 
ánægður með. Svo hafa verkefni sem 
tengjast hinum mikla og hraða vexti sem 
nú er á Suðurnesjum orðið sífellt meira 
aðkallandi núna síðustu misserin. Þar er 
nærtækast að nefna húsnæðismálin þar 
sem staðan hefur gjörbreyst á mjög stutt-
um tíma og nú er svo komið að mikill 
skortur er á íbúðarhúsnæði í Sandgerði.

2. Það getur margt gerst á heilu ári og 
erfitt að spá hvað verður efst á baugi í 
kosningum vorið 2018. Hvernig samein-
ingarmál fara mun líka ráða miklu um 
stöðuna í kosningabaráttunni í Sand-
gerði. Ég held að mér sé þó óhætt að spá 
því að húsnæðismálin muni brenna á 
fólki og svo öll þau fjölbreyttu verkefni 
sem felast í því að byggja upp blómlegt 
samfélag.

Ólafur Þór Ólafsson 
forseti bæjarstjórnar Sandgerðis

Stækkun 
skólahúsnæðis 
og nýr leikskóli
Eftir síðasta kjörtímabil þar sem náðist 
að snúa fjárhagsstöðu bæjarins í rétt 
horf er mikilvægt að halda rétt á spilun-
um og veita ákveðið aðhald.

Við sem sveitarfélag verðum að vera 
ábyrg og því er mikilvægt að halda að 

sér höndum og fjárfesta 
rólega meðan þenslan 
gengur yfir.

Stærsta málið á 
kjörtímabilinu er án efa 
hafnarframvæmdir en verið er að vinna 
að endurnýjun viðlegukants við Mið-
garð. Framkvæmdin kostar í kringum 
milljarð en einnig var farið í dýpkun á 
höfninni þannig að þjónusta megi bet-
ur flotann.

Fyrirsjáanleg er þörf á stækkun 
skólahúsnæðis og byggingu nýs leik-
skóla. Ef Grindavík heldur áfram að 
stækka, en öll skilyrði eru til staðar fyrir 
aukna íbúafjölgun þá verða skólamálin 
stærstu málin í næstu kosningabaráttu. 
Helst vildum við hefja undirbúnings-
vinnu fyrir bættri aðstöðu í leikskóla- 
og skólamálum sem fyrst enda er þetta 
grunnþjónusta sem ber að veita.

Ásrún Kristinsdóttir 
bæjarfulltrúi Grindavík

Mjög eftir-
sóknarvert að 
búa í grindavík

1. Stærstu málin hafa 
m.a. verið ábyrg stjórn-
un fjármuna og að halda 
áfram góðum rekstri. 

Núverandi bæjarstjórn 
hefur verið samstíga í því að 

halda útsvari lágu og reyna eftir fremsta 
megni að sinna góðri þjónustu ásamt 
því að halda gjaldskrám í hófi. Grinda-
víkurbær hefur verið að koma mjög vel 
út í þjónustukönnun Gallup og hefur 
ánægjan verið að aukast meðal bæjarbúa 
sem er mjög jákvætt. Stór mál í samn-
ingi meirihlutans voru framvkæmdir 
við Víðihlíð en til stendur að fjölga þar 
íbúðum um sex. Þá er í undirbúningi 
bygging nýs íþróttahúss en allur undir-
búningur slíkra verka tekur sinn tíma. 
Endurbætur og dýpkun Grindavíkur-
hafnar er stórt mál sem nú er í fullum 
gangi. Þar skiptir hlutur ríkisinsmikli 
máli og mjög jákvætt að hægt hafi ver-
ið að fara í þá framkvæmd enda löngu 
tímabær. Grindavíkurvegurinn hefur 
verið mikið í umræðunni og mjög brýnt 
að hann verði lagaður sem fyrst. Við 
höfum á þessu ári átt samtal við yfirvöld, 
bæði Vegagerðina og ráðherra og bind-
um við vonir um að gerðar verði ásætt-
anlegar úrbætur. Þeirri baráttu er hvergi 
nærri hætt og verðum við ekki róleg fyrr 
en vegurinn fer á samgönguáætlun.

2. Í Grindavíkurbæ hefur verið tölu-
verð fjölgun íbúa. Hér er barnvænt 
samfélag og mjög eftirsóknavert að 
búa í Grindavík. Farið er að þrengja að 
skólahúsnæði, bæði grunn- og leikskóla 
og það verður því mjög líklega verkefni 
næstu bæjarstjórnar að hefja undirbún-
ing að annað hvort viðbyggingu við þá 
leikskóla sem fyrir eru eða byggja nýjan. 

Þá verður verkefni að leysa húsnæð-
isþrengsli við grunnskólann en hann 
er í tveimur byggingum og m.v. næstu 
árganga sem koma inn í grunnskól-
ann verðureinhvern fjölgun þar. Eftir-
spurn eftir húsnæði hér í Grindavík er 
langt um fram framboð. Sem stendur 
erum við að láta gera húsnæðiskönnun 
því okkurlangar að kanna það hvort 
forsenda sé til þess að fara í svokall-
að leiguheimili, þar sem hægt væri að 
komast í íbúðir á viðráðanlegu verði. 
Ríkið kæmi að í stofnkostnaði, um 18% 
og framlög sveitarfélagsins yrðu 12%. 
Um er að ræða langtímaleigu þar sem 
húsnæðisleiga eru um 20-30% lægra en 
markaðsleiga er í dag.

Kristín María Birgisdóttir 
bæjarfulltrúi Grindavík

Stjórnmál snú-
ast um forgangs-
röðun
Hjá okkur í 
Reykjanesbæ hefur 
mestur tími farið í að 
ná tökum á fjármálum 
sveitarfélagsins, ræða við 
kröfuhafa um breytingar á lánakjör-
um og mögulega lækkun vaxta á mikl-
um skuldum sveitarfélagsins. Einnig 
höfum við verið að bregðast við þeirri 
miklu fólksfjölgun sem orðið hefur hér 
á Suðurnesjum og kallað hefur á aukna 
þjónustu af hálfu sveitarfélagsins.

Fjárhagsstaða sveitarfélagsins verður 
örugglega stórt mál í kosningabarátt-
unni. Við erum undir eftirliti fjárhags-
nefndar til ársins 2022 skv. aðlögun-
aráætlun og því hlýtur það að vera efst á 
baugi hvernig við högum okkar málum, 
til þess að uppfylla þau skilyrði sem við 
höfum undirgengist.  Einnig geri ég ráð 
fyrir að atvinnuuppbygging í Helguvík 
verði talsvert til umræðu í kosningabar-
áttunni en   vonandi verður búið að ná 
tökum á því vandræðaástandi sem þar 
hefur ríkt innan tíðar. 

En við munum einnig geta talað 
um þá miklu uppbyggingu sem hér er 
að eiga sér stað, nýjar skólabyggingar, 
lækkun á útsvars-álagi sem þá verð-
ur orðið að veruleika og þann forgang 
sem núverandi meirihluti hefur lagt 
áherslu á til að styðja við fjölskyldurnar 
í sveitarfélaginu. Það hefur m.a. komið 
fram í mikilli hækkun hvatagreiðslna 
og  gjaldfrjálsum ritföngum grunnskóla-
barna, sem verður orðið að veruleika frá 
og með næsta skólaári. Stjórnmál snúast 
um forgangsröðun og við komum   að 
sjálfsögðu til með að ræða forgangs-
röðun núverandi meirihluta sem setið 
hefur eitt kjörtímabil og þess fyrri, sem 
fékk þrjú kjörtímabil eða 12 ár til þess 
að sanna sig með þeim afleiðingum sem 
hafa ekki farið fram hjá neinum. 

Guðbrandur Einarsson
Oddviti Beinnar leiðar.

Sjómannadagurinn 
á Kaffi Duus
Kaffi, kleinur, vöfflurog tertur alla sjómannahelgina

Bjóðum upp á glæsilegan kvöldverðarseðil 
frá kl. 18:00 - 22:00 - Borðapantanir í síma 421 7080 

Starfsfólk Kaffi Duus óskar öllum 
sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
til hamingju með sjómannadaginn

Kaffi Duus með alvöru útsýni!

duus@duus.is
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silja dögg Gunnarsdóttir þingmaður framsóknarflokks

gallsúrt andrúms-
loft í ríkisstjórn
Framsóknarflokkurinn hélt ný-

lega miðstjórnarfund sem vakti 
athygli margra. Fréttir af fund-

inum bera þess merki að um átakafund 
hafi verið að ræða. Þingflokkurinn virð-
ist alls ekki vera samstíga. Samþykkt var 
að flýta flokksþingi um mánuð. Silja 
Dögg Gunnarsdóttir þingmaður flokks-
ins á Suðurnesjum sat fundinn. Við 
höfðum samband.

Er allt upp í loft í Framsóknarflokkn-
um um þessar mundir?

Nei, það er alls ekki þannig. En 
stjórnmál snúast í eðli sínu um skoðanir 
og þær geta verið ólíkar, bæði innan og 
á milli flokka. Ég held að átökin innan 
Framsóknarflokksins séu hvorki meiri 
eða minni en í öðrum stjórnmálaflokk-
um, þótt ágreiningur hafi verið áberandi 
upp á síðkastið. Hann er þó ekki um 
málefnin. Átökin snúast fyrst og fremst 
um að ákveðnir einstaklingar innan 
flokksins sætta sig ekki við niðurstöðu 
formannskosninga á flokksþinginu í 
október. Einhverra hluta vegna telur 
þessi hópur að niðurstaðan sé ekki lýð-
ræðisleg og minnihlutinn eigi að ráða en 
ekki meirihlutinn   

Það lítur út fyrir að veruleg óánægja 

sé með forystu Sigurðar Inga Jóhannsson-
ar í flokknum. Telur þú líklegt að hann 
láti af formennsku í janúar n.k.?

Ég hef ekki orðið vör við að veru-
leg óánægja sé með forystu Sigurðar 
Inga Jóhannssonar, þvert á móti. Hann 
hefur styrkt stöðu sína á undanförnum 
mánuðum. Hann stóð sig áberandi vel 
sem forsætisráðherra eftir að þingflokk-
ur Framsóknarflokksins fól honum að 
taka við embættinu í apríl 2016. Ég heyri 
ekki betur á þeim Framsóknarfund-
um sem ég hef sótt, að fólk sé almennt 
ánægt með frammistöðu hans sem for-
manns flokksins.

Vika er langur tími í stjórnmálum 
hvað þá, tæpt ár. Ég er því ekki í stöðu 
til að spá fyrir um hvað gerist á flokks-
þinginu í janúar 2018. Tíminn verður að 
skera úr um það.

Er líklegt að Framsóknarflokkurinn 
geti verið samstíga á haustþinginu?

Í haust höldum við að venju mið-
stjórnarfund okkar, en þeir fundir 
eru haldnir tvisvar á ári, að vori og að 
hausti. Þar hittast trúnaðarmenn flokks-
ins og ræða málin. Ég skynja andrúms-
loftið þannig að flokkurinn sé samstíga 
og einhuga um málefnin og stefnuna, 
eins og fyrr segir. Við Framsóknarmenn 
erum flest í stjórnmálastarfi vegna þess 
að við höfum trú á því að okkar stefna 
eigi erindi í íslensku samfélagi, nú sem 
fyrr. Félagar í aldargömlum flokki vita 
að formenn koma og fara.

Aðeins að öðrum málum. Fram-
sóknarmenn gagnrýna harðlega hugs-
anlega sölu á húsnæði og rekstri flug-
stöðvarinnar. Þetta sé eign almennings. 
Hvað segir þú þá um sölu sveitarstjórn-
armanna á hlut bæjarbúa í Hitaveitu 
Suðurnesja á sínum tíma. Var það röng 
ákvörðun?

Ég hefði viljað halda eignarhaldinu 

á Hitaveitu Suðurnesja hjá sveitarfé-
lögunum. En hvað flugstöðina varðar 
og hugsanlega einkavæðingu á henni þá 
erum við Framsóknarmenn andsnúnir 
slíkur hugmyndum sem og hugmynd-
um um vegatolla.

United Silicon er aftur að fara af stað. 
Heldur þú að það verði einhvern tímann 
friður um þessa starfsemi eða aðra stór-
iðju í Helguvík?

Stjórnendur kísilversins hafa ekki 
staðið sig nógu vel, hvorki í uppsetningu 
á verksmiðjunni né í öryggismálum. Ég 
tel einnig að samtal við bæjarbúa og 
bæjaryfirvöld hefði átt að vera opnara 
frá byrjun. Íbúar eiga alltaf að njóta vaf-
ans og ég vona að menn búi þannig um 
hnútana að þessu sinni að verksmiðjan 
geti gengið á öruggan hátt gagnvart íbú-
um og náttúru.

Hefur þú trú á að núverandi ríkis-
stjórn nái að starfa út kjörtímabilið?

Vandi er um slíkt að spá. Menn tala 
um að andrúmsloftið í Framsókn sé 
súrt en ég held að menn ættu að kanna 
an d r ú m s l of t i ð í 
ríkisstjórninni. 
Þar virðist 
mér and-
rúmsloftið 
gallsúrt.

góður árangur hefur 
náðst í Sandgerði

Ársreikningur fyrir árið 2016 
var afgreiddur á fundi bæj-
arstjórnar Sandgerðisbæjar 

2. maí. Bæjarstjórn lýsti yfir ánægju 
með þann árangur sem náðst hefur í 
rekstri Sandgerðisbæjar og þakkar það 
sameiginlegu átaki allra þeirra sem að 
málum koma, og eftirfarandi bókun 
var gerð við afgreiðslu ársreikningsins:

„Fyrir sex árum mótaði bæjar-
stjórn Sandgerðisbæjar sameiginleg 
stefnu um að vinna markvisst að því 
að lækka skuldir bæjarfélagsins, ná 
jafnvægi í rekstri og veita íbúum á 
sama tíma góða þjónustu. Með að-
haldi í rekstri og virkri fjármálastjórn 
auk ýmissa hagstæðra ytri þátta hefur 
góður árangur náðst. Fjárhagsstaða 
sveitarfélagsins hefur styrkts jafnt 
og þétt eins og sjá má af því að í árs-
lok 2015 var skuldaviðmið 161% og 
rekstrarniðurstaða neikvæð um 5,6 
mkr. en í árslok árið 2011 var skulda-
viðmið 310% og rekstrarniðurstaðan 
neikvæð um 447 millj. kr. Áætlað er 
að viðmiðum sveitarsjórnarlaga um 
skuldaviðmið og rekstrarjafnvægi 
verði náð árið 2019 sem er nokkru 
fyrr en langtímaáætlun frá árinu 2012 
gerði ráð fyrir. Áfram verður haldið 
við að styrkja stöðu bæjarfélagsins.“

Rekstrarniðurstaða A og B hluta 
Sandgerðisbæjar fyrir árið 2016 er 36 
millj. kr. betri en fjárhagsáætlun gerði 
ráð fyrir þrátt fyrir að lífeyrisskuld-
bindingar hafi hækkað um 45 mkr. 
umfram áætlun.

Rekstrartekjur á árinu 2016 námu 
1.919,4 milljón króna samkvæmt sam-

anteknum rekstarreikningi fyrir A og 
B hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð 
fyrir rekstrartekjum um 1.850 millj-
ónum króna. Rekstrartekjur A hluta 
námu 1.749,9 milljónum króna en 
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrar-
tekjum um 1.544,5 milljónum króna.

Laun og launatengd gjöld námu 
um 799 milljónum króna en meðal-
fjöldi stöðugilda var á árinu 102.

Rekstrarniðurstaða samkvæmt 
samanteknum rekstarreikningi A og B 
hluta var neikvæð að fjárhag 5,8 millj-
ónir króna en samkvæmt fjárhagsáætl-
un var gert ráð fyrir um 41,7 milljóna 
króna neikvæðri afkomu. Rekstar-
niðurstaða A hluta var neikvæð að 
fjárhæð 12,8 milljónum króna en fjár-
hagsáætlun gerði ráð fyrir neikvæðri 
afkomu um 69 milljónir króna.

Framlegð var rúm 15% í A og B 
hluta en um 11% í A hluta. Veltufé frá 
rekstri í A og B hluta var 244 millj. kr. 
sem er 42 millj. kr. umfram áætlun. 
Veltufjárhlutfallið hækkar milli ára úr 
1,33 í 1,47.

Fjárfestingar námu 60 millj. kr. 
Handbært fé í árslok var 241 millj. kr.

Skuldir og skuldbindingar A og B 
hluta nema 3.473 millj. kr. Skuldavið-
mið í árslok 2016 er tæpt 161% en var 
í árslok 2015 189%.

Eigið fé í árslok nam 902,8 milljón-
um króna samkvæmt efnahagsreikn-
ingi en eigið fé A hluta 1.518,6 millj-
ónum króna.

Íbúafjöldi 1. desember 2016 var 
1.708 og var fjölgun um 138 einstak-
linga frá fyrra ári.

Una gefur 
reykskynjara
Slysavarnardeildin Una í Garði 

heimsótti á dögunum 8.bekk 
í Gerðaskóla og afhenti þeim 

reykskynjara og upplýsingabækling 
um eldvarnir heimilisins. Þessar 

myndir voru teknar af því tilefni.
Það eru Kristjana Kjartansdóttir og 
Ásta Arnmundsdóttir sem afhentu 
reykskynjarana og spjölluðu við 
nemendur.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Þetta er Hannes.  Honum hefur 
alltaf gengið vel í lífinu. Hann 
hefur óskeikula eðlisávísun sem 
beinir honum í átt að peningum.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Það eru 
1000 milljónir!

Hannes Hannesson er skynsamur og spilar í Happdrætti DAS

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Meira en milljarður í vinningum ár hvert



Sveitafélagið Garður Sandgerðishöfn Grindavíkurbær



12   1. júní 2017

Aflafréttir

Dragnótabátarnir hafa 
fiskað mjög vel
Ég er staddur víða um landið 

þegar ég skrifa þessa pistla mína 
í Reykjanes. Sjaldan er ég nú 

á sjónum eins og núna. Var að sækja 
40 sæta rútu til Portúgal og 
þurfti að aka henni til Hirts-
hals í Danmörku alls 3100 
km leið. Það gekk vel og þessi 
pistill er skrifaður um borð í 
Norrænu þar sem við erum á 
siglingu í blankalogni til Fær-
eyja og þaðan til Íslands  

Það fór lítið fyrir togar-
anum Sóley Sigurjóns GK núna í mars 
og apríl. Togarinn var frá veiðum í um 
2 mánuði vegna þess að skipið lá við 
bryggju í Hafnarfirði þar sem verið var 
að skipta um spil í togaranum. t.d voru 
togspilin og gislaspilin endurnýjuð og 
voru sett í togarann 40 tonna togspil.

Og togarinn fór á veiðar og heldur 
betur mokveiddi. Hefur landað núna 658 
tonn í 5 löndunum. Algjör mok var í ein-
um túrnum því þá fengu þeir 135 tonn á 
aðeins 36 klukkutímum. Það er ótrúlegur 
afli. Engin risahöl voru þó tekin og var 
stærsta halið bundið við í kringum 10 
tonn.

Berglín gk hefur landað 341 
tn í 4  
Dragnótabátarnir hafa fiskað mjög vel, 
og núna eru svo til allir bátarnir hérna 
á suðurnesjunum bátar í eigu Nesfisks. 
Sigurfari GK var með 192 tn í 10, Siggi 
Bjarna GK 180 tn í 10, Arnþór GK 140 tn 
í 10 og Benni Sæm GK 131 tn í 10. Einn 
til viðbótar er svo á veiðum og er það 

Svanur KE sem var með 59 ton í 14 og 
mest 10,7 tonn.

Ennþá eru nokkrir netabátar á veið-
um. Erling KE er með 114 tn í 4. neta-

bátarnir hans Hólmgríms fór 
allir austur í Þorlákshöfn og 
voru þá að veiðum þar austur 
af og í kringum Vestmanna-
eyjar þar sem þeir voru að 
einbeita sér að löngu. Og 
gekk það nokkuð vel. Gríms-
nes GK með 111 tn í 12 og 
mest 19 tonn. Steini Sigvalda 

GK 111 tonn í 11 og mest 24,6 tonn. 
Maron GK 78 tonn í 13 og mest 11 tonn.

Nú fer að líða að því að minni línu-
bátarnir héðan fari austur til veiða og 
Von GK frá Sandgerði er farinn austur 
ásamt Dóra GK. Von GK fór á Breiðdals-
vík og hefur landað alls 74 tn í 13 róðr-
um og er stór hluti af þeim afla landaður 
fyrir austan. Dóri GK er á neskaupstað 
og hefur landað 52 tn í 7. Ekki eru allir 
farnir austur og nokkur floti fór vestur til 
Ólafsvíkur og fiskaði vel þar. Helst ber að 
nefna Guðbjörgu GK sem hefur landað 
168 tonn í 20 róðrum og þar af 63 tonn 
í 6 róðrum landað í Ólafsvík. Gísli Súrs-
son GK er með 92 tn í 12 og þar af um 
32 tonn í Ólafsvík. Gulltoppur GK er í 
Grindavík og hefur landað 63 tn í 10  

Loksins kom svo nýjasti Stakkavíkur 
báturinn á veiðar. Þessi bátur fékk nafnið 
Óli á Stað GK er samskonar bátur kom 
á flot árið 2014 og fékk þá nafnið Óli 
á Stað GK . Smíði tók langan tíma og 
tafðist mikið af ýmsum örsökum. Samið 
var um smíði á tveimur bátum og gamli 

báturinn var seldur til Fáskrúðsfjarðar 
og heitir í dag Sandfell SU. Óðinn Arn-
berg er skipstjóri á nýja bátnum og hefur 
nú þegar hafið veiðar. Þótt hann sé ekki 
kominn suður, því Óðinn hefur haldið 
bátnum til veiða frá Siglufirði og hefur 
landað þar 23 tn í 6 róðrum og mest 7,8 
tonn  

Strandveiði tímabilið hófst svo núna 
í maí og er nokkur fjöldi báta á þessum 
veiðum. Alltaf merkilegt að hugsa til 
þess að Hornafjörður er á sama svæði og 
bátarnir á Suðurnesjunum eða svæði D 
eins og þetta heitir, þótt svo að bátarnir 
frá Hornafirði veiði á t.d sömu miðum 
og bátarnir frá Djúpavogi. Djúpavogur 
tilheyrir svæði C sem er austurlandið  

Minni svo á lokum enn og aftur á 
bókina um Ásbjörn RE. Það er nefnilega 
þannig að ég ætla mér ekki að eiga neinn 
lager af þessari bók eftir. Heldur munið 
þið sjá um að klára lagerinn fyrir mig. Er 
það ekki bara fjandi góði díll eða samn-
ingur. 

Gísli R.

Sandgerðishöfn 
staða og framtíð

Bæjarráð leggur til að í 
ljósi minnkandi tekna 
við Sandgerðishöfn verði 

fjöldi stöðugilda endurskoðaður 
og breytingar gerðar á vaktafyrir-
komulagi. Bæjarráð leggur til að gert 
verði samkomulag við Fiskmarkað 
Suðurnesja um vigtarmál og sam-

starf um þjónustu 
á hafnarsvæðinu. 
Bæjarráð leggur einnig til að unnið 
verði að því að opnunartími Sand-
gerðishafnar og Fiskmarkaðar verði 
samræmd eins og verða má. Bæj-
arráð leggur til að gjaldskrá hafnar-
innar verði tekin til endurskoðunar.

Ungmennaráð fundaði 
með bæjarstjórn
Fulltrúar ung-

mennaráðs Sand-
gerðisbæjar komu 

á fund bæjarstjórnar 
2. maí síðastliðinn. Á 
fundinnum héldu þau 
erindi sem þau málefni 
sem hafa ákveðið að beita 
sér fyrir fyrir hönd ungs 
fólks í Sandgerði. Ung-
mennaráðið var búið að 
undirbúa sig vel og voru 
málefnin ákveðin með lýðræðisleg-
um hætti. En fulltrúar ungmenn-
ráðsins fóru með hugmyndakassa í 
grunnskólann þar sem nemendum 
í 7. bekk og eldri gafst kostur á að 
koma með hugmyndir til að breyta 
eða bæta bæinn okkar. Málefnin 
voru ákveðin út frá hugmyndum úr 
kassanum.

Málefnin sem ungmennráðið 
lagði áherslu á voru; auknar stræt-
óferðir á kvöldin og um helgar, að 
laga gangstéttina á Holtsgötunni, að 
settur verði upp hjólabrettaaðstaða 
og hoppudýna á skólalóðinni. Bæj-
arstjórn tóku vel í erindin og voru 

þau öll sett í ákveðin farveg. Bæjar-
stjórnin var sérstaklega ánægð með 
góð erindi og frambærilega fulltrúa 
sem stóðu sig frábærlega og sögðu 
að mögulega væri einhver þeirra 
framtíðar bæjarfulltrúar.

Hlutverk unmennaráða, 
samkæmt æskulýðslögum sem 
tóku gildi árið 2007 er m.a. að vera 
sveitastjórnum til ráðgjafar um mál-
efni ungs fólks í viðkomandi sveitar-
félagi. Þessi grein laganna endur-
speglar 12. grein Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna sem kveður á 
um rétt barna til að láta skoðanor 
sínar í ljós og til að hafa áhrif.

Kælar - frystar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Þakblásari

www.viftur.is  ∑ 566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

 

viftur.is
-andaðu léttar

Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

íshúsið

hljóðlátu baðvifturnar

Stundum þarf maður 
bara smá frið

Handþurrkari
Tilboð

frá kr19.990

2100 wött



Ýmis skemmtiatriði, leiktæki og sýningar fyrir börnin. 
Tónleikar,  listviðburðir, leiktæki og uppákomur alla helgina.

Lifandi fiskar, furðufiskar og krabbar í sullubúrum fyrir alla  krakka. 
Golfmót, knattspyrnumót, körfuboltamót, pílukastmót o.fl.
Undanriðill í kraftakeppninni Sterkasti maður í heimi.

Sjá dagskrá og allar nánari 
upplýsingar á 
www.sjoarinnsikati.is

Villi og Gói

Gunni og Felix

Lína Langsokkur

Einar Mikael töframaður

Siggi sæti, Goggi Mega 
og íþróttaálfurinn
Spinkick hópurinn 

...og margt fleira. 

Stanslaust stuð alla helgina

Páll Óskar
Jón Jónsson
Friðrik Dór
Ellert úr The Voice

Ingó Veðurguð með brekkusöng
Rokktónleikar 
...og margir fleiri
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Nýtt og sérhannað tjaldsvæði í Grindavík sem slegið hefur í gegn. 

200 m2 tjaldsvæðishús ásamt 220 m2 palli við húsið með allri nauð-
synlegri þjónustu.

Grindavík og nágrenni er heillandi fyrir ferðafólk. Hvernig væri að 
skella sér á þetta flotta tjaldsvæði í Grindavík og sjá hvað þessi vina-
legi og skemmtilegi bær hefur upp á að bjóða fyrir alla fjölskylduna?

Tjaldsvæði Grindavíkur

Jarðorkan: Afar fræðandi og vönduð sýning fyrir alla þá sem 
hafa áhuga á eldgosi, jarðorku og kraftinum í iðrum jarðar.

Saltfisksetur Íslands: Lifandi og fróðleg saga saltfisksverkunar á 
Íslandi í afar metnaðarfullri sýningu sem vakið hefur mikla athygli.

Í SÉRFLOKKI

Guðbergsstofa í Kvikunni er safn og sýning um 
Guðberg Bergsson  rithöfund og heiðursborgara 
Grinda víkur, eins virtasta rithöfunds Íslendinga 
fyrr og síðar.

Guðbergur fæddist í Grindavík árið 1932 og 
ólst þar upp. Guðbergur hefur alla tíð tengst 
 Grindavík sterkum böndum. 

Á sýningunni er að  finna allar bækur og verk 
sem  gefin hafa verið út eftir Guðberg á Íslandi.  
Jafnframt sýnishorn af  bókum og verkum 
Guðbergs sem þýdd hafa verið á erlend 
 tungumál og sýnishorn af óútgefnum verkum 
Guðbergs. Þar er einnig að finna; ljós myndir, 
verðlaunagripi, viður kenningar og ýmsa 
 gamla muni, auk þess er ferill Guðbergs rakinn 
á stórum veggskiltum.

Hafnargata 12a - Sími 420 1190 - kvikan@grindavik.is
www.grindavik.is/kvikan - Opið alla daga frá kl. 10:00-17:00

Þrjár fróðlegar sýningar undir einu þaki

GuðbergsstofaNÝSÝNING

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

Austurvegi 26
Sími: 420 1100
grindavik@grindavik.is
www.visitgrindavik.s

www.grindavik.is

9.-11. JÚNÍ

Sirkus Íslands

Skoppa og Skrítla

Hoppukastalar

Andlitsmálning

Siggi sæti, Solla stirða

og félagar

......og margt fleira 
 

Rokktónleikar með fræknum Grindvíkingum

Ingó Veðurguð með brekkusöng

og Veðurguðirnir sjá um gleðina

...og margt fleira
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Fyrirtækið Kerecis jók veltu um 
100% milli ára og hlaut Vaxt-
arsprotann 2017. Fyrirtækið fékk 

viðurkenningu fyrir öfluga uppbyggingu 
sprotafyrirtækis á síðasta ári þegar ferða-
mála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadótt-
ir, afhenti Vaxtarsprotann í gær í Kaffi 
Flóru í Grasagarðinum í Laugardal. Vaxt-
arsprotinn er samstarfsverkefni Samtaka 
iðnaðarins, Samtaka sprotafyrirtækja, 
Háskólans í Reykjavík og Rannsóknar-
miðstöðvar Íslands. Þetta er í 11. skiptið 
sem viðurkenningarnar eru veittar en 
tilgangur verkefnisins er að vekja athygli 
á góðum árangri sprotafyrirtækja í örum 
vexti og skapa þannig aukinn áhuga og 
skilning á uppbyggingarstarfi þessara fyr-
irtækja.

Kerecis sem var stofnað 2009 er dæmi 
um vaxtarsprota sem byggst hefur upp á 
nokkrum árum og tekur nú flugið með 
auknum umsvifum á erlendri grundu en 
starfsmannafjöldi hefur vaxið úr 18 í 26 og 
útflutningur nemur yfir 91% af veltu. Ker-
ecis er lækningavörufyrirtæki sem notar 
roð til að græða sár og styrkja líkamsvefi, 
til dæmis við endurgerð á brjóstum og til 
viðgerðar á kviðslitum. Fyrirtækið hefur 
verið að hasla sér völl í Bandaríkjunum 
sem er einn kröfuharðasti markaður í 

heimi fyrir lækningavörur. 
Vöxtur í sölu fyrirtækisins 
kemur fram þremur árum eftir 
að markaðsleyfi fengust fyrir 
fyrstu vöru fyrirtækisins sem 
var til meðhöndlunar á sykur-
sýkissárum. Kerecis er með 
skráð einkaleyfi í Bandaríkj-
unum og fleiri löndum og hafa 
meira en 10 þúsund sjúklingar 
verið meðhöndlaðir með sára-
roði félagins á undanförnum 
árum.

Hugmyndin að baki notk-
unar á roði til sárameðferðar 
kemur frá Guðmundi F. Sigurjónssyni 
og voru fyrstu verkefnin unnin á Ísafirði 
þar sem fyrirtækið er enn með aðsetur 
og framleiðslu en fyrirtækið er einnig 
með starfsemi í Reykjavík og Arlington 
í Virginiu í Bandaríkjunum. Læknarn-
ir Baldur Tumi Baldursson og Hilmar 
Kjartansson eiga einnig stóran þátt í hug-
myndinni ásamt Dóru Hlín Gísladóttur 
sem frá upphafi hefur séð um rekstur 
félagsins á Ísafirði. Kerecis vinnur að 
því að þróa betri meðferðarúrræði við 
brunasárum og njóta nokkur verkefna 
fyrirtækisins stuðnings varnarmálaráðu-
neytis Bandaríkjanna en brunasár eru 
meðal algengustu slysa og sára í hernaði. 

Kerecis er í eigu íslenskra, bandarískra, 
breskra og franskra hluthafa. Um það 
bil helmingur hluthafa eru upphaflegir 
stofnendur fyrirtækisins en aðrir hlutir 
eru í dreifðri eignaraðild.

Við athöfnina í gær var einnig veitt 
sérstök viðurkenning til sprotafyrirtæk-
is sem á síðasta ári náði þeim áfanga að 
velta í fyrsta sinn meira en einum millj-
arði króna. Að þessu sinni hlaut fyrirtæk-
ið Valka viðurkenninguna en áður hafa 
CCP, Betwere, Nimblegen, Naust Marine, 
Nox Medical og Vaki fiskeldiskerfi náð 
þessum áfanga. Valka hannar og fram-
leiðir hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski 
með það að markmiði að auka afköst, 

nýtingu og framleiðni í 
samræmi við óskir við-
skiptavina sinna. Fyrir-
tækið var stofnað árið 
2003 af Helga Hjálm-
arssyni verkfræðingi 
sem hefur frá upphafi 
leitt fyrirtækið og ver-
ið framkvæmdastjóri 
þess. Starfsmenn fyrir-
tækisins voru rúmlega 
40 talsins um síðustu 
áramót og hafði þá 
fjölgað um um fjórðung 
á árinu.

Tvö önnur sprota-
fyrirtæki, Kvikna og TeqHire, hlutu 
einnig viðurkenningar fyrir vöxt í veltu. 
Lækningatækja- og hugbúnaðarfyrir-
tækið Kvikna var stofnað 2008 af Garðari 
Þorvarðssyni, Heiðari Einarssyni, Guð-
mundi Haukssyni og Hjalta Atlasyni en 
seinna bættist Stefán Péturrsson við sem 
meðeigandi. Kvikna vinnur að þróun og 
markaðssetningu á ýmsum vörum tengd-
um heilalínuriti til greiningar á flogaveiki 
auk þess sem fyrirtækið selur rannsókn-
ar- og þróunarvinnu til annarra fyrir-
tækja, bæði hérlendis og erlendis. Helstu 
viðskiptavinir hugbúnaðarþjónustunnar 
eru í Noregi og Bandaríkjunum og hef-

ur fyrirtækið þróað ýmsan hugbúnað 
tengdan olíuiðnaði auk hugbúnaðar fyrir 
lækningatæki. Hjá Kvikna eru 22 starfs-
menn og er fyrirtækið í meirihlutaeigu 
frumkvöðlanna en einnig er Norbit AS 
hluthafi.

TeqHire var stofnað árið 2013 af 
Kristjáni Má Gunnarssyni og Stefáni 
Erni Einarssyni. Síðustu fjögur ár hef-
ur fyrirtækið sérhæft sig í ráðningum 
og ráðgjöf með áherslu á upplýsinga-
tæknimarkað. Félagið stendur að þróun 
á mannauðsmiðaðri hugbúnaðarlausn 
sem meðal annars einfaldar og bætir 
ráðningarferla þekkingarstarfsfólks. Frá 
stofnun hafa tæplega 50 íslensk fyrirtæki 
og fjölmörg erlend fyrirtæki nýtt sér þjón-
ustu TeqHire, allt frá sprotum í hröðum 
vexti til rótgróinna upplýsingatæknifyr-
irtækja. Ráðningarstarfsemi fyrirtækisins 
á Íslandi er í höndum Kristjáns Péturs 
Sæmundssonar og Kathryn Gunnarsson. 
Þeim til viðbótar starfa að jafnaði um 
8-10 starfsmenn og verktakar við ráðgjöf, 
ráðningar og hugbúnaðargerð.

Dómnefndina skipa Lýður Skúli Er-
lendsson fyrir Rannís, Páll Kr. Pálsson 
fyrir Háskólann í Reykjavík og Davíð 
Lúðvíksson fyrir Samtök iðnaðarins en 
hann er jafnframt formaður nefndar-
innar.

Metnaðarfullur Útskáladagur í garði
Útskáladagurinn var haldinn 

hátíðlegur síðasta sunnudag 
28.maí. Í Útskálakirkju bauð 

Hörður Gíslason frá Hollvinum Útskála 
gesti velkomna. Þar á eftir fæutti Dr. 
Gunnar Kristjánsson einstklega fróðlegt 
erindi um Martin Luther siðabótamann 
og ræddi hugmyndafræði hans og bar-
áttu.Séra Bára Friðriksdóttir sóknar-
prestur flutti bæn og lokaorð.

Fram kom í máli þeirra að nauðsyn-
legt væri að hefja að nýju baráttuna fyrir 
að gera veg Ústskálahússins,sem mestan 
og rætt um fyrri hugmyndir að þarna 
muni í framtíðinni verða prestsetrasafn.

Einar Jón Pálsson,forseti bæjarstjórn-
ar Garðs, gerði grein fyrir hugmyndum 
bæjaryfirvalda um átak í umhverfi Út-
skála svo og stækkun kirkjugarðsins. 
Einnig kom fram hjá Einari Jóni að bær-

inn hefði eignast Útskálahúsið 
og hugur bæjaryfirvalda stæði 
til að gera húsið innandyra í 
gott stand.

Ragnheiður Hjálmarsdótt-
ir færði sókninni gjöf fyrir hönd 
systkina sinna til minningar um 
foreldra þeirra þau Sigrúnu Oddsdóttur 
og Hjálmar Magnússon. Gjöfin er bekk-
ur sem komið er fyrir utan Útskálahúsið.

fréttatilkynning

Vaxtarsproti ársins er kerecis sem jók veltu um 100% milli ára

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

Fullbúin 
sjávarútvegslausn

í áskrift
Microsoft Dynamics NAV 

Wise er leiðandi í þróun 
hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er 

vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir í áskrift á navaskrift.is
Bjóðum einnig  í áskrift.

Við óskum 
sjómönnum 

innilega til hamingju 
                með daginn



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



MÁNUDAGUR - 29.05
ÞRIÐJUDAGUR - 30.05
MIÐVIKUDAGUR - 31.05
FIMMTUDAGUR - 01.06
FÖSTUDAGUR - 02.06

1
2
3
4
5

Um 1000 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum - á völdum módelum.

AEG ryksugur með 20% afslætti, úrval AEG kæliskápa og frystiskápa, ofnar, helluborð 
með 30% afslætti, viftur og háfar (Airforce, 50% af völdum módelum). 

AEG smáraftæki með 20% afslætti. Verið velkomin í miðstöð AEG á Íslandi.

DAGAR - AðEins þEssA VikU

10          GámAR á 5 DöGUm

Alveg einstök gæði

90
ÁR 

HJÁ

1927-2017

90
ÁR 

HJÁ

1927-2017

Sölumenn okkar eru í samningsstuði - þið komið og ræðið við sölufólk okkar, sem er í góðu skapi eins og 
alltaf og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs og greiðsluskilmála, jafnvel vaxtalaust. 

Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.

(Lokað laugardaga í sumar)

Aðeins 
þessi vika!

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 11-18.

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
nýr vefur


