
þvottavélar og þurrkarar 2017

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ormsson.is · umboðsmenn um allt land

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
verð: 99.900,-

916097949

hafnargötu 23 reykjanesbæ · sÍmi 421-1535

Húsnæðisöryggi 
sjálfsögð mannréttindi

AflA-
fréttir

Á enga samleið með 
Sjálfstæðisflokknum

4. maí 2017
8. tölublað, 6. árgangur 

Baráttan fyrir betri 
kjörum, verk að vinna
Baráttan fyrir bættum kjörum launþega hefur lengi verið háð. Margt 
hefur áunnist í bættum kjörum en enn er mikið eftir til að laga kjör 
þeirra sem verst eru settir svo sem margir aldraðir og öryrkjar og fleiri.

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi - Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Alhliða bílaverkstæði

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!

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík
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Húsnæðisöryggi 
sjálfsögð mannréttindi

Eins og venjulega var 1.maí tileinkaður baráttu launamanna fyrir 
betri kjörum. Í gegnum tíðina hefur margt áunnist til að bæta 
launakjörin og ýmis réttindamál náð fram að ganga. Enn er 

þó margt sem eftir er til að auka jöfnuð í þjóðfélaginu. Eitt af stærstu 
málunum eru húsnæðismálin. Þróunin í þeim 
efnum hefur farið versnandi fyrir stóra hópa. Hús-
næðisverð hefur á undanförnum misserum rokið 
upp þannig að nánast er útilokað fyrir venjulegt 
launafólk að geta keypt húsnæðið. Með tilkomu 
leigufélaga hefur húsaleiga rokið upp þannig að 
mjög erfitt er fyrir hinn almenna launamann að 
geta staðið undir húsaleigu.Það er ömurlega staða 
ef fólk getur ekki keypt sér eigið húsnæði og get-
ur heldur ekki leigt sér húsnæði Þetta er eittv af 
stóru málunum.Hér þar launþegahreyfingin að 
taka upp harða baráttu til að ná árangri fyrir launafólkið í landinu.

Launþegar sem eru á lágmarkslaunum svo og hópur aldraðra og 
öryrkja fær lítið í sinn hlut. Einstaklingur sem hefur t.d. 280 þúsund 
á mánuði,zsem talið er algjört lágmark til að geta framfleytt sér verður 
aðn greiða 50 þúsund í skatta á mánuði. Er einhver glóra í þessu?

Persónuafsláttur þarf að lámarki að vera 280 þúsund krónur á 
mánuði. Lunþegahreyfingin í landinu þarf að berjast mun harðar fyr-
ir því að persónuafsláttur verði hækkaður. Það er besta kjarabótt lægst 
launuðu hópanna svo og fyrir eldri borgara og öryrkja.

Vextir eru alltof háir hér á landi í samanburði við okkar nágranna-
lönd. Það er óskiljanlegt hve vextirnir eru háir miðað við að verðbólga er 
nánast engin um þessar mundir. Háir vextir hafa slæm áhrif hvað varðar 
húsnæðisverðið og alla sem eru að burðast með lán.

Á sama tíma og luanþegahreyfingi berst fyrir bættum kjörum birt-
ast fréttir um ofurlaun,arðgreiðslur og bónusa í bankakerfinu sem telja 
milljarða,sem auka svo um munar á ójönuði í landinu.

Þó margtr hafi unnist í baráttunni er enn mikið eftir.

Vantar f leiri vinstri f lokka?
Á sama tíma og Fréttatíminn undir stjórn Gunnars Smára hætti að 
koma út birti hinn sami Gunnar Smári tilkynningu um stofnun Sóselista 
flokks. Merkilegt því áður var litið á Gunnar Smára sem einn helsta tals-
mann hægri aflanna. Það er þannig með vinstri menn að þeir virðast 
aldrei geta unnið sem ein heild að sínum stefnumálu. Það hafa örugg-
lega margir talið að heppilegra væri að vinna saman heldur en að fjölga 
vinstri flokkum. Hægri menn hljóta að fagna innkomu Gunnars Smára 
í stjórnmálin.

lægra vöruverð
Nú er farið að bera á því að verslanir geta allt í einu boðið lægra vöru-
verð á mörgum sviðum. Þetta er fagnaðarefni. Væntanleg opnun Costco 
hefur þegar haft þessi áhrif og mun örugglega gera það enn betur þegar 
verslunin opnar. Kannski fáum við loksins alvöru samkeppni og þar af 
leiðandi lægra vöruverð.

Klúður og enn meira klúður
Suðurnesjamenn eru orðnir ansi langþreyttir á öllu klúðrinu hjá Kísil-
verinu Unided Silicon. Það er ekki eitt hledur all. Mengun sem angrar 
íbúa, byggingin 13 metrum of há svo eitthvað sé upptalið. Stóriðjustefn-
an í Helguvík hefur fengið falleinkunn.

Sigurður Jónsson

lEiðAri
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reykjaneshöfn ekki 
seld til einkaaðila
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 

hefur samþykkt að veita ein-
falda ábyrgð vegna lántöku 

Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitar-
félaga að fjárhæð 30.000.000 kr. til 7 
ára, í samræmi við samþykkta skilmála 
lánveitingarinnar sem liggja fyrir fund-
inum.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuld-
bindur hér með sveitarfélagið sem 
eiganda Reykjaneshafnar til að selja 
ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til 
einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til 
þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.

Fari svo að Reykjanesbær selji 
eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra 
opinberra aðila, skuldbindur Reykjanes-
bær sig til þess að tryggja að samhliða 
yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í 
hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.

frístunda-menningar 
og lýðheilsufulltrúi
Bæjarráð Garðs  hefur samþykkt 

starfslýsingu og starfsheiti Frí-
stunda-, menningar-og lýð-

heilsufulltrúa sveitarfélagsins.  Fyrra 
starfsheiti var Íþrótta-og æskulýðs-
fulltrúi, sem Guðbrandur J Stefánsson 
hefur haft með höndum undanfarin 
ár.  Sú breyting varð á starfinu um sl. 
áramót að verkefni í þágu Knattspyrn-
ufélagsins Víðis færðust frá Íþrótta-og 
æskulýðsfulltrúa til félagsins.  Með 

því skapaðist svigrúm til þess að fela 
Íþrótta-og æskulýðsfulltrúa verkefni á 
sviði menningarmála, en undanfarin 
ár hefur enginn starfsmaður sveitar-
félagsins haldið sérstaklega utan um 
menningarmálin.

Skírskotun til lýðheilsu í starfs-
heitinu á m.a. við um verkefni á sviði 
íþrótta, forvarna og æskulýðsmála al-
mennt, auk þess sem um er að ræða 
félags-og tómstundastarf eldra fólks 

og öryrkja.  Það er nýjung að vísa til 
lýðheilsu í slíku starfsheiti hjá sveitar-
félaginu, en þess má geta að um þessar 
mundir eru sveitarfélög m.a. að fjalla 
um og vinna að ýmsum þáttum varð-
andi lýðheilsu almennt.

Frístunda-, menningar-og lýð-
heilsufulltrúa er óskað áframhaldandi 
velfarnaðar í sínum störfum og eru 
bundnar sérstakar vonir við hans nýju 
verkefni á sviði menningarmála.

Leggja til að nemendur 
fái gjaldfrjáls námsgögn
fræðsluráð leggur til að 

Reykjanesbær veiti öllum 
grunnskólabörnum í grunn-

skólum Reykjanesbæjar nauðsynleg 

námsgögn frá og með næsta hausti. 
Gjaldfrjáls námsgögn styðja við 
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
sem Íslendingar hafa staðfest aðild 

sína að og Fjölskyldustefnu Reykjanes-
bæjar. Þetta skref er liður í því að vinna 
gegn mismunun barna og styður það 
að öll börn njóti jafnræðis í námi.

Ekki lengur miðað við þingfararkaup

Bæjarráð Voga hefur tekið 
ákvörðun að hætta viðmiðun 
við þignfararkaup. Bæjarráð 

samþykkir að launakjör kjörinna full-

trúa og nefndarmanna taki framvegis 
mið af þróun launavísitölu, í stað þing-
fararkaups. Bæjarstjóra falið að útfæra 
framkvæmd tillögunnar þannig að hún 

komi til umfjöllunar og afgreiðslu á 
næsta fundi bæjarstjórnar.

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 18.maí 2017

Einar Jón í 
stjórn Keilis
Stjórn S.S.S. samþykkir að til-

nefna Einar Jón Pálsson sem 
sinn fulltrúa í stjórn Keilis.  

Einar Jón Pálsson fer jafnframt með 
atkvæði Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum á aðalfundi Keilis.

Uppgreiðsla lána
Bæjarráðn Sandgerðis leggur 

til við bæjarstjórn að varið 
verði allt að 135 mkr. til fjár-

festinga og uppgreiðslu lána á árinu 
2017. Málið verður til áframhaldandi 
umfjöllunar og vinnslu í bæjarráði.
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Graníthöllin er  
flutt í Mörkina 4

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Opnunartilboð - 30% afsláttur af öllum  
legsteinum, aukahlutum og allri okkar þjónustu. 

ViðhAld & þrif lEgStEinA
30% AfSláttur Af Allri  
Vinnu og EndurMálun 

þArf Að EndurnÝJA lEtrið á  
StEininuM? grAnÍthöllin tEkur  
Að Sér Að hrEinSA og  EndurMálA 
lEtur á lEgStEinuM.  Einnig tökuM 
Við Að okkur Að réttA Af lEg- 
StEinA SEM Eru fArnir Að hAllA. 
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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

Góð afkoma 
í Grindavík
Ársreikningur Grindavíkurbæj-

ar og stofnana fyrir árið 2016 
hefur verið lagður fram til 

fyrri umræðu.
Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslu-

sviðs fór yfir helstu stærðir í ársreikn-
ingi og helstu frávik frá áætlun.

Aðrir sem til máls tóku: Kristín 
María og Páll Jóhann

Bókun
Rekstrarniðurstaða A-hluta er af-

gangur að fjárhæð 277,5 milljónir 
króna. Áætlun gerði ráð fyrir 71,3 millj-
ónum króna í rekstrarafgang. Rekstrar-
niðurstaða í samanteknum reiknings-
skilum A og B hluta, er 299,8 milljónir 
króna í afgang en áætlun gerði ráð fyrir 
89,3 milljónum króna í rekstrarafgang. 
Munar þar mestu um að rekstrartekjur 
eru 157,8 milljónum króna yfir áætlun.

Helstu frávik í rekstri saman-
tekinna reikningsskila A og B 
hluta eru:
n Útsvar og fasteignaskattur eru 44,1 
milljón króna hærri en áætlun gerði 
ráð fyrir.
n Framlög Jöfnunarsjóðs eru 159,9 
milljónum króna hærri en áætlun.
n Aðrar tekjur eru 45,8 milljónum 
króna lægri en áætlun.
n Laun og launatengd gjöld eru 36,4 
milljónum króna hærri en áætlun.
n Annar rekstrarkostnaður er 79,6 
milljónum króna lægri en áætlun gerði 
ráð fyrir.
n Afskriftir eru 13,3 milljónum króna 
hærri en áætlun.
n Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 
eru 22,6 milljónum króna hagstæðari 
en áætlun gerði ráð fyrir.

Heildareignir í samanteknum 
reikningsskilum A og B hluta eru 
8.716,8 milljónir króna. Heildarskuldir 
og skuldbindingar eru 1.543,5 milljón-
ir króna. Lífeyrisskuldbinding er 583,1 
milljón króna og þar af er áætluð næsta 
árs greiðsla 25,4 milljónir króna. Lang-
tímaskuldir eru 724,8 milljónir króna 
og þar af eru næsta árs afborganir 15,9 
milljónir króna. Eigið fé í samantekn-

um reikningsskilum er 7.173,3 millj-
ónir króna og er eiginfjárhlutfall 82,3%.

Skuldahlutfall A- og B-hluta skv. 
2. tl. 64. gr. sveitarstjórnarlaga nem-
ur 52,8% af reglulegum tekjum. Ef 
undanskilin er skuld að fjárhæð 513,0 
milljónir króna sem til er komin vegna 
kaupa á Orkubraut 3 af HS Orku hf. og 
er greidd með auðlindagjaldi og lóðar-
leigu frá HS Orku hf. , þá er skuldahlut-
fallið 16,2%.

Skuldaviðmið skv. 14. gr. reglugerð-
ar nr. 502 frá 2012 er negatíft í bæði í A-
hluta og A- og B-hluta þar sem hreint 
veltufé er hærra en heildarskuldir að 
teknu tilliti til frádráttar vegna lífeyris-
skuldbindingar. Í samanteknum reikn-
ingsskilum A- og B-hluta er skuldavið-
miðið -10,2%

Rekstur í samanteknum reiknings-
skilum A og B hluta skilaði 609,6 millj-
ónum króna í veltufé frá rekstri sem er 
20,9% af heildartekjum en áætlun gerði 
ráð fyrir veltufé frá rekstri að fjárhæð 
341,9 milljónum króna.

Fjárfesting í varanlegum rekstrar-
fjármunum í samanteknum reiknings-
skilum A og B hluta nam á árinu 2016, 
213,3 milljónum króna en áætlun gerði 
ráð fyrir 484 milljónum króna.

Á árinu voru engin ný lán tekin 
en afborganir langtímalána voru 19,9 
milljónir króna.

Handbært fé hækkaði um 299,5 
milljónir króna en áætlun gerði ráð fyr-
ir lækkun að fjárhæð 187,6 milljónum 
króna. Handbært fé í árslok 2016 var 
1.595,3 milljónir króna.

Samþykkt samhljóða að vísa árs-
reikningi Grindavíkurbæjar og stofn-
ana hans fyrir árið 2016 til síðari um-
ræðu í bæjarstjórn.

framfarasjóður Si 
úthlutar styrkjum
Guðrún Hafsteinsdóttir, for-

maður SI, og Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri 

SI, afhentu tvo styrki úr Framfarasjóði 
Samtaka iðnaðarins fyrr í dag. Annars 
vegar er um að ræða fimm milljóna 
króna styrk sem fer til verkefnis um 
þróun rafrænna ferilbóka sem unnið 
verður af Tækniskólanum í samstarfi 
við aðra framhaldsskóla, Fræðsluskrif-
stofu rafiðnaðarins, Menntamálastofn-
un og Advania. Um er að ræða verkefni 
sem á að stuðla að miklum framförum 
í öllu námi sem tengist iðn-, tækni- og 
verkgreinum. Hins vegar er um að ræða 
tveggja milljóna króna styrk til að þróa 
og yfirfæra hæfniramma innan fram-
leiðslufyrirtækja í Eyjafirði sem unnið 
verður af Símenntunarmiðstöð Eyja-
fjarðar-SÍMEY, Sæplasti, Ferrozink, 
Norðlenska og Becromal Ísland.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formað-
ur SI, segir mikilvægt að hvatt sé til 
nýjunga sem ýti undir framfarir fyrir 
iðnaðinn hér á landi.  „Samtök iðnað-
arins taka þátt í fjölmörgum verkefn-
um sem hafa það að markmiði að efla 

atvinnulífið. Framfarasjóðurinn gefur 
okkur tækifæri til að stuðla að nýjung-
um svo iðnaðurinn blómstri. Verkefnin 
sem hlutu styrki að þessu sinni hafa 
möguleika á að ná breiðri skírskotun og 
falla því vel að markmiðum sjóðsins.“

Halldór Hauksson, áfangastjóri 
Tækniskólans, segir styrkinn vera 
mikilvægan fyrir þróun verk- og 
starfsnáms á Íslandi. „Það vantar gott 
rafrænt umhverfi fyrir ferilbók sem 
heldur utan um námsframvindu nem-
anda og starfsþjálfun sem hluta af hans 
námsumhverfi. Í ferilbókina er einnig 
safnað saman upplýsingum um starfs-
feril einstaklinga til að byggja á og 
vinna raunfærnimat. Að námi loknu 
er gert ráð fyrir að einstaklingur geti 
notað ferilbókina sem persónulega 
ferilskrá alla starfsævina og skráð þar 
starfsferil sinn og viðbótarnám.“

Hólmar Svansson, fram-
kvæmdastjóri Sæplasts, segir styrkinn 
gera kleift að fá ólík framleiðslufyrir-
tæki til að samræma hvernig starfs-
menn eru metnir að verðleikum. 
„Ávinningurinn af því að staðla mat 

á færni starfsmanna auðveldar ekki 
eingöngu ráðningar í framleiðslufyr-
irtækjum heldur getur það ýtt und-
ir framgöngu starfsmanna innan 
einstakra fyrirtækja eða á milli fyr-
irtækja. Það eykur möguleika starfs-
manna að fá reynslu sína og getu metna 
sem gefur þá góðar vísbendingar um 
hversu hæfir þeir eru. Þannig er hægt 
að skapa ramma fyrir markvissa starfs-
þróun þeirra sem starfa í framleiðslu-
fyrirtækjum.“

Framfarasjóður SI var stofnaður á 
síðasta ári í þeim tilgangi að skapa far-
veg sem styður við og þróar framfara-
mál tengd iðnaði. Stofnfé sjóðsins er 
500 milljónir króna. Markmið sjóðsins 
eru í fyrsta lagi að efla menntun fyrir 
atvinnulífið með áherslu á iðn-, verk- 
og tækninám, í öðru lagi er áhersla 
á nýsköpun sem styrkir framþróun í 
iðnaði og í þriðja lagi framleiðniaukn-
ingu með áherslu á skilvirkt rekstrar-
umhverfi. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum 
fór í Microbit verkefnið þar sem hátt í 
10 þúsund börn í 6. og 7. bekk grunn-
skóla fengu forritanlegar smátölvur.

Smári McCarty þingmaður pírata

Ástand reykjanesbrautar og Grindavíkur-
vegar er hreinlega hættulegt

reykjanes sendi þingmönnum 
þrjár spurningar og bað þá um 
svör.

n Fyrir liggur að ekkert auka fjármagn 
verður sett í lagfæringar á Reykjanes-
braut eða Grindavíkurveg á þessu ári.
Fleiri vegi á Suðurnesjum þarfnast mik-
illa endurbóta. Er hægt að sætta sig við að 
þessi fjölfarnasti ferðammastaður lands-
ins þurfi áfram að bíða?

Samgöngumál eru í uppnámi víðast 
á landinu, ekki síst á fjölförnum stöðum. 
Samgönguráðherra virðist hafa lítinn 
áhuga á lausnum. Ástand Reykjanes-
brautar og Grindavíkurvegar er hrein-
lega hættulegt.

n Misserum saman hefur verið rætt 
um að innheimta gjald af þeim mikla 
fjölda erlendra ferðamanna sem kem-
ur til landsins til að standa undir hluta 
kostnaðar við uppbyggingu vegakerfis og 
aðstöðu á fjölförnum ferðamannastöðum. 
Rætt hefur verið um ferðamannapassa, 
vegatolla, hækkun á gistináttaskatti, 
komugjöld o.fl. en ekkert gerist.

Hvaða leið vilt þú fara?
Ég myndi vilja sjá gistináttaskatt 

sem hlutfall af gistiverði frekar en 
fasta krónutölu, en að það fé færi til 
sveitarfélaga. Væg komugjöld á flug til 
landsins myndu geta skilað í kringum 
2 mia kr. á ári, sem mætti verja til vega-
gerðar. Hærri komugjöld gætu verið 

skaðleg fyrir eftirspurn. Á árinu 2017 
verður varið tæplega 25 milljörðum 
króna í vegagerð, þannig að þetta yrði 
kærkomin bót, en hvergi nærri nóg. 
Við þurfum að finna meira fjármagn 
til að klára nokkur forgangsverkefni, 
þar sem vegir eru hættulegir - kannski 
samgönguráðherra geti leitað að pen-
ingum á þeim stað þar sem aukafjár-
veitingin fyrir Vaðlaheiðargöng fanst.

n Eldri borgarar eru hvattir til þátttöku í 
atvinnulífinu t.d. með því að taka að sér 
hlutastarf. Á sama tíma eru frítekjumörk 
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?

Frítekjumörkin eru augljóslega of 
lág, og skerðingarnar of miklar. Þátt-
taka eldri borgara í atvinnulífinu er af 
hinu góða, og verður mikilvægari eftir 
því sem þjóðin eldist. Það verður að 
tryggja bæði viðunandi lífskjör fyr-
ir alla og haga hvötum þannig að við 
letjum ekki fólk frá þátttöku.

á myndinni eru talið frá vinstri: almar guðmundsson, framkvæmdastjóri SI, Þór Pálsson, aðstoðarskólameistari tækniskólans, Halldór 
Hauksson, áfangastjóri tækniskólans, Hólmar Svansson, framkvæmdastjóri Sæplasts og guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI.
ljósmynd: Odd Stefán

frelsi jafnrétti 
bræðralag
Það ver vel mætt í Stapann 1.maí 

,alþjóðadegi verkafólks. Ræður 
voru fluttar,flott skemmtidag-

skrá og síðan boðið 
upp á glæsilegt kaffi-
hlaðborð.
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Æ Suðurnes
Æ Reykjavík
Æ Suðurnes

Sími 845-0900 • cargoflutningar@gmail.com • Finndu okkur á facebook

Flutningaþjónusta 
milli Suðurnesja og  
höfuðborgarsvæðis

Tvisvar 
á dag!
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ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
SEM HEFUR SLEGIÐ Í GEGN

„Ég hef verið að taka inn kísilsteinefnið og hef ekki fundið 

fyrir verkjum í bakinu síðan ég byrjaði að taka það.“ 

ELSA MARGRÉT

 

„Ég hef verið með mikinn verk í hnjánum en oft á tíðum fá 

psoriasis sjúklingar gigt útfrá sjúkdómnum, í dag er þessi 

verkur nánast horfinn. Einnig hefur sykurþörf minnkað mjög 

mikið en ég fékk mér gjarnan sælgæti á hverjum degi.“

VEIGAR ÞÓR

 

„Ég mjaðmargrindarbrotnaði illa fyrir tíu mánuðum, ég hef 

verið að taka kísilinn ykkar núna í u.þ.b. 8 mánuði og eftir 

tveggja til þriggja mánaða inntöku varð ég strax vör við 

mikinn mun. Í dag finn ég varla fyrir því að hafa brotnað.“

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR

*Kísilsteinefnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf. Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is.

Kísilsteinefni GeoSilica inniheldur hreinan 

jarðhitakísil sem unninn er á Íslandi úr 

jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. 

• Styrkir bandvefinn*

• Styrkir hár og neglur*

• Suðlar að betri myndun kollagens fyrir 

sléttari og fallegri húð.

Fæst í Heilsuvörubúðum, öllum helstu apotekum, Nettó og í

Hagkaup Kringlunni, Hagkaup Smáralind og Hagkaup Garðabæ.

Aflafréttir

Mikil togaraveiði í apríl

Hrygningarstoppið 
var núna í apríl og 
veiði bátanna fyrir 

stoppið var frekar treg.  Enn 
eftir að veiðar voru leyfðar 
aftur þá hefur verið mjög 
góð veiði , sérstaklega í net 
og dragnót.

Hjá dragnótabátunum 
þá er Sigurfari GK hæstur 
með 144 tn í 10 og mest 28,4 
tonn.  Hann er í þriðja sæti 
yfir landið.  Siggi Bjarna GK kemur 
þar rétt á eftir með 128 tn í 9 og mest 
24 tonn.  Benni Sæm GK 108 tn í 9 
og mest 21 tonn.  Aðrir bátar eru með 
minni afla.  Eins og Arnþór GK 71 tn 
í 7 og mest 16 tn, Njáll RE 51 tn í 4 og 
mest 19,5 tonn sem er nú svo til full-
fermi hjá bátnum. 

Báturinn sem eitt sinn hét Örn KE 
og var gerður út frá Sandgerði í hátt í 
16 ár var seldur til Bolungarvíkur og 
fékk þar nafnið Ásdís ÍS og líka annan 
lit.  Núna er báturinn fallega ljósblár 
að lit og kemur þá litur mjög vel út á 
bátnum.  Báturinn hefur hafið veiðar 
frá Bolungarvík á dragnót og hefur 
landað 60 tn í 11 róðrum .

Hjá netabátunum þá er Erling KE 
með 222 tn í 10 róðrum og þar ar 49,4 
tonn sem fékkst í einum róðri strax 
eftir stoppið.  Grímsnes GK 165 tn í 
16 og mest 17 tn.  Steini Sigvalda GK 
111 tn í 16 og mest 16 tn.  Maron GK 
92 tn í 15 og mest 12 tn.  Þorsteinn ÞH 
55 tn í 9 og mest 15,3 tonn.  Hraunsvík 
GK 37 tn í12 og mest 8,6 tn.  Keilir SI 
64 tn í 16 og mest 12 tonn.  Sunna Líf 
KE með 39 tn í 9 og mest 6 tonn.

Hjá stóru línubátunum þá er Jó-
hanna Gísladóttir GK  með 392 tn í 4 
og mest 145 tonn.  Sighvatur GK 355 
tní 4 og mest 94 tn.  Sturla GK 278 tn 
í 4 og mest 85 tn.  Fjölnir GK 265 tn í 
3 og mest 112 tonn.  Hrafn GK 219 tn 
í 4 og mest 89 tn.  Tómas Þorvaldsson 
GK 212 tn í 4 og mest 62 tonn. 

Hjá minni bátunum þá er Guð-
björg GK nýjsti báturinn hjá Stakkavík 
ehf með 121 tn í 15 og mest 14,3 tonn.  
Guðbjörg GK er einn af þessum kína-
bátum og var lengdur og yfirbyggður 
hjá Skipasmíðastöð Njarðvíkur.  Þar 
var líka annar bátur lengdur og yf-

irbyggður.  Faxaborg SH og saman 
eru þessir kínabátar einu kínversku 
bátarnir á landinu sem stunda línu-
veiðar og eru yfirbyggðir.  Hinir.  Siggi 
Bjarna GK,  Benni Sæm GK,  Gunnar 
Bjarnarson SH og Matthías SH stunda 
allir dragnótaveiðar. 

Auður Vésteins SU er með 118 tn í 
17, Gísli Súrsosn GK 109 tn í 17, Dóri 
GK 53 tn í 11, Daðey GK 51 tn í 11, 
Katrín GK 28 tn í 9, Gulltoppur GK 26 
tn í 5.  Andey GK 24 tn í 9. 

Mikil togaraveiði er búinn að vera 
í apríl, nema hvað að Sóley Sigurjóns 
GK hefur enguim afla landað núna í 
apríl.  Berglín GK hefur aftur á móti 
mokveitt og er búinn að landa 605 
tonn í 7 löndunum og mest 121 tonn í 
löndun sem er fullermi og vel það hjá 
þeim á Berglínu GK. 

Talandi um togara þá var ég að 
klára að skrifa og láta prenta út sögu 
togarans Ásbjarnar RE 50 sem HB 
Grandi í Reykjavík á og gerir út.  Þessi 
togari sem var smíðaður 1978 hefur 
átt feikilega fengsæla sögu og er bók-
inn þannig uppbyggð að hún segir 
sögu togarans mánuð fyrir mánuð öll 
árin sem að Ásbjörn RE var gerður 
út.  Ef vel heppnast þá er þetta fyrsta 
bókin af sirka 8 sem ég mun skrifa um 
togara.  Og miða þá við að skrifa um 
toara sem eru að hætta veiðum. 

Bókin Ásbjörn RE er núna kominn 
í bókabúð Eymundsson í Keflavík og 
fæst þar.  Um 100 blaðsíður og prent-
uð í A4 formi mestmegnis útaf því að 
það er stór tafla í bókinni og betra var 
að hafa hana á einni blaðsíðu enn að 
slíta hana upp til þess að vera á 2 blað-
síðum.

Gísli R.

keilir lækkar skólagjöld 
og breytir fyrirkomulagi

Keilir mun lækka skólagjöld 
um 40% og breyta fyrir-
komulagi, sem mun nú 

miðast við að Háskólabrú í staðn-
ámi hefjist á haustin en í fjarnámi á 
vorin. Haustið 2017 geta nemend-
ur hinsvegar í fyrsta skipti valið að 
hefja nám í Háskólabrú í staðnámi 
bæði á Ásbrú og Akureyri, eða í fjar-

námi með og án vinnu. Við þessar 
breytingar á fyrirkomulagi námsins 
hefur einnig skapast svigrúm til hag-
ræðinga og hefur Keilir því ákveðið 
að lækka skólagjöld í Háskólabrú um 
40% frá og með skólaárinu 2017 – 
2018.

Breytingin mun þannig gilda fyr-
ir alla þá sem stunda nám í Háskóla-

brú frá 
og með 
haustönn 
2017, bæði 
núverandi nemendur og nýnema. 
Eftir breytinguna mun fullt nám 
á tveimur önnum í félagsvísinda- 
og lagadeild kosta um 270.000 kr. 
(sudurnes.net greinir frá)

Tímaþjófurinn
Bjartur bókaútgáfa hefur endur-

útgefið í kilju skáldsöguna 
Tímaþjófinn eftir Steinunni 

Sigurðardóttur. Tímaþjófurinn segir 
frá Öldu Ivarsen, gáfaðri og glæsilegri 
konu, tungumálakennara við Mennta-
skólann í Reykjavík. Hún er af góðum 
ættum og býr einhleyp 
við ágætan efnahag. Líf 
hennar virðist í traust-
um skorðum þar til ást-
ir takast með henni og 
samkennara hennar. 
Sambandið umturnar 
lífi hennar og verður 
að lokum sá tíma-
þjófur sem ekkert fær 
við ráðið. Fáar skáld-
sögur hafa í seinni 
tíð orðið vinsælli og 
vakið meira umtal en 
Tímaþjófurinn eftir 
Steinunni Sigurðar-

dóttur. Allt frá því bókin kom fyrst út, 
árið 1986, hefur þessi frumlega ástar-
saga heillað lesendur víða um heim. 
Sagan og efnistökin hafa líka skapað 
henni ótvíræða sérstöðu í íslenskri 
skáldsagnagerð; stíllinn auðugur og 
ísmeygilegur, fyndni og sársauki vega 

hér salt af fágætu 
jafnvægi, og írónían 
er köld og hárbeitt. 
Þessari útgáfu fylgir 
eftirmáli eftir Öldu 
Björk Valdimars-
dóttur, bókmennta-
fræðing. Mynd á kápu 
er úr uppsetningu 
Þjóðleikhússins á 
Tímaþjófinum, sem 
nú er leikin, og hefur 
fengið afbragðs góða 
dóma. 

Fréttatilkynning

Eldingin í Heiðartún
Bæjarráð Garðs hefur fjallað 

um fundargerðir  Starfshóps 
um húsnæðismál Tónlistar-

skólans.
Í fundargerðinni leggur starfs-

hópurinn eftirfarandi til við bæjar-
stjórn, til lausnar á húsnæðismálum 
Tónlistarskóla: 

Leitað verði samninga við eiganda 
húsnæðis að Heiðartúni 2d um kaup 
á húsnæðinu. Gangi það eftir fái Fé-
lagsmiðstöðin Eldingin húsnæðið til 
afnota. Leitast verði við að aðstaða 
Auðarstofu, tómstundastarfs aldr-
aðra í Heiðartúni 2 b og c verði að 
einhverju leyti samnýtt með félags-
miðstöð og aðstaða félagsmiðstöðvar 
að einhverju leyti samnýtt með fé-
lagsstarfi aldraðra.  

 Gengið verði í að gera nauðsyn-
legar breytingar á húsnæði í Sæborgu 
þannig að Tónlistarskóli fái allt það 
húsnæði til afnota fyrir starfsemi 
tónlistarskólans. Unnin hefur verið 
frumhönnun um breytingar á hús-
næðinu, lagt er til að hönnun verði 
lokið hið fyrsta.  

 Unnið verði að því markmiði að 
félagsmiðstöðin verði flutt í Heiðar-
tún hið fyrsta og að kennsla í tónlist-
arskóla geti hafist í breyttu húsnæði 
í Sæborgu við upphaf skólastarfs í 
haust.  

 Frumáætlun um kostnað við 
framangreint gerir ráð fyrir að 
heildarkostnaður gæti orðið allt að 
50 milljónir á árinu 2017. Í fjárhags-
áætlun ársins er fjárheimild kr. 25 

milljónir.  
 Samþykkt samhljóða að leggja til 

við bæjarstjórn að tillaga starfshóps-
ins verði samþykkt. Bæjarstjóra falið 
að láta vinna nánari kostnaðaráætlun 
um verkefnið og leggja fyrir bæjarráð 
tillögu um fjármögnun þess.

Tímaþjófurinn
Steinunn Sigurðardóttir

„Einstök bók. Einstakur höfundur.“
Le Monde
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Alda Ívarsen er gáfuð og glæsi
leg kona, tungumálakennari 
við Menntaskólann í Reykja
vík. Hún er af góðum ættum 
og býr einhleyp við ágætan 
efna  hag. Líf hennar virðist í 
traust  um skorðum þar til ástir 

tak  ast með henni og samkennara hennar. Sambandið um
turn ar lífi hennar og verður að lokum sá tímaþjófur sem 
ekk  ert fær við ráðið.

Fáar skáldsögur hafa í seinni tíð orðið vinsælli og vakið meira 
umtal en Tímaþjófurinn eftir Steinunni Sigurðardóttur. Allt 
frá því bókin kom fyrst út, árið 1986, hefur þessi frumlega 
ástarsaga heillað lesendur víða um heim og eftir bókinni var 
gerð frönsk stórmynd. Sagan og efnistökin hafa líka skapað 
henni ótvíræða sérstöðu í íslenskri skáld sagnagerð; stíllinn 
auðugur og ísmeygilegur, fyndni og sárs auki vega hér salt af 
fágætu jafnvægi, og írónían er köld og hárbeitt.
Bókinni fylgir eftirmáli eftir Öldu Björk Valdimarsdóttur.
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„Tímaþjófurinn eftir Steinunni Sigurðardóttur er sennilega 
besta ástarsaga seinni tíma þegar við miðum við íslenskar 
bók menntir.“ Kolbrún Bergþórsdóttir, Fréttatíminn

„Alda verður ástinni og draumnum um ástina að bráð: 
Stein  unn lýsir upplausnarferlinu meistaralega og fellir það í 
sér  kennilega hrífandi form.“  Der Spiegel

„Meistaraverk“.  Les Inrockuptibles

„[Textinn] gerir hins vegar uppreisn með flæði sínu og grót
esku, írónísku sjónarhorni og margslungnu myndmáli, þar 
sem svo til hvert atriði frásagnarinnar fær táknræna og 
óræða vídd.“  Helga Kress, TMM

9 789935 487346
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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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páll Valur Björnsson fv.þingmaður

Á enga samleið með Sjálfstæðis-
flokknum og auðvaldselítu landsins
reykjanes heyrði aðeins hljóð-

ið í Páli Val Björnssyni úr 
Grindavík.

Páll Valur Björnsson var þingmaður 
Bjartrar framtíðar á síðasta kjörtímabili 
en náði ekki kjöri í síðustu kosninum.
n Kom það þér á óvart að ná ekki inn?

Bæði og, er ekki sagt að ekkert sé ör-
uggt í pólitík. Mér fannst ég hafa ágætis 
meðbyr og hvar sem ég kom var fólk 
jákvætt og lýsti ánægju sinni með mín 
störf sem þingmanns. En það skilaði 
sér ekki í kosningunum þrátt fyrir að 
ég hefði bætt fylgið um 2%. Þetta voru 
vissulega vonbrigði en eins og ég hef 
sagt áður; þú deilir ekki við dómarann.
n Nú hefur þú yfirgefið Bjarta framtíð. 
Hvers vegna?

Einfaldlega vegna þess að ég átti 
ekki samleið með flokknum lengur. 
Það hefur ábyggilega ekki farið fram 
hjá neinum að ég var og er mjög mót-
fallinn því að Björt framtíð skyldi 
ákveða að mynda bandalag við Við-
reisn og fara í ríkisstjórn með þeim 

og Sjálfstæðisflokknum. Björt framtíð 
með sýnar áherslur, gildi og markmið á 
enga samleið með Sjálfstæðisflokknum 
og auðvaldselítu landsins. Flokkurinn 
boðaði breytingar í stjórnmálum og 
samfélaginu og það er nú bara þannig 
að þær gerir þú ekki í samvinnu við 
Sjálfstæðisflokkinn sem gaf það meira 
segja út fyrir kosningar að hér yrði 
engu breytt væri hann við völd.
n Ert þú gengin til liðs við annan stjórn-
málaflokk?

Nei það er ég ekki.
n Gengið verður til sveitarstjórnar-
kosninga á næsta ári. Hefur þú í huga 
að bjóða þig fram til setu í bæjarstjórn 
Grindavíkur?

Hef ekki velt því fyrir mér að neinni 
alvöru ennþá en maður skyldi aldrei 
segja aldrei.
n Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks,Viðreisn-
ar og Bjartrar framtíðar hefur aðeins 
eins manns meirihluta. Hefur þú trú á 
að stjórnin nái að halda velli út kjör-
tímabilið?

Ég hreinlega átta mig ekki á því en 
mér finnst þingmenn stjórnarflokk-
anna vera ansi ósamstíga og vera með 
stórkarlalegar yfirlýsingar um hin og 
þessi málefni sem lögð hafa verið fram 
eins og t.d fjármálaáætlun. Segjast ekki 
styðja hana að óbreyttu og stjórn með 
minnsta mögulega meirihluta má ekki 
við því að einstaka þingmenn hlaupi 
útundan sér í stórum og mikilvægum 
málum. Við sjáum hvað setur.
n Eitt af stóru málunum hér á 
Suðurnesjum síðustu vikurnar er kísil-
verksmiðja Unided Silicon og megnun-
aráhrifin frá henni. Hvað finnt þér um 
þetta?

Mér finnst þetta fyrst og fremst 
sorglegt og þetta lýsir í raun hversu oft 
á tiðum við íslendingar erum að flýta 
okkur. Ætt af stað í hlutina án þess að 
allt sé klappað og klárt og fullkomlega 
staðið að öllum undirbúningi. Þetta er 
gjörsamlega óásættanlegt og því miður 
er öll þessi Helguvikursaga ein sorgar-
saga frá upphafi til enda en um leið 

dýrmæt lexía fyrir stjórnmálamenn 
um það hvernig ekki eigi að standa að 
hlutunum.  Vona samt innilega að far-
sællega rætist úr þessum málum öllum 
sem tengjast atvinnuuppbyggingu á 
svæðinu.
 n Mikil  fólksfjölgun á sér stað í 
Reykjanesbæ og fleiri sveitarfélögum 
hér. Hvernig er staðan í Grindavík?

 Það er sömu sögu að segja héðan 
frá Grindavík, það hefur átt sér stað 
veruleg fólksfjölgun á síðustu árum og 
það ætti ekki að koma á óvart. Það er 
einfaldlega gott að búa í Grindavík og 
reyndar Suðurnesjum öllum, hér eru 
góð samfélög þó ýmislegt mætti vera 
betra eins og t.d í málefnum eldra fólks 
og heilbrigðisþjónustunnar.
 n Ferðaþjónustan hefur verið í mikl-
um vexti að undanförnu. Ert þú sam-
mála að hún eigi að innheimta virðis-
aukaskatt eins og aðrar atvinnugreinar?

 Að sjálfsögðu á hún að gera það, ís-
lenskt samfélag þarf á öllum þeim tekj-
um að halda sem það getur fengið og 

stærsti atvinnuvegur landsins á að sitja 
við sama borð og allir aðrir.
n Að lokum. Sjáum við nafn þitt á fram-
boðslista í næstu Alþingiskosningum?

Það er algerlega óvíst, það eru mjög 
áhugaverðir timar framundan og mikil 
gerjun að eiga sér stað í pólitíkinni sem 
gaman væri að taka þátt í en tíminn 
mun leiða það í ljós hvort af verður.

GræNN SiGur
föstudaginn 7. apríl fór Starfs-

hlaup FS fram í 22. sinn en 
þessi keppni fór fyrst fram árið 

1994.
Fyrir þá sem ekki þekkja starfs-

hlaupið þá reyna nemendur með 
sér í n.k. boðhlaupi þar sem keppt 
er í flestum þeim námsgreinum sem 
kenndar eru við skólann auk ýmis 
konar þrauta.  Að þessu sinni kepptu 
fimm lið í hlaupinu en í hverju liði eru 
nokkrir tugir keppenda.  Fyrir hverju 
liði fara nokkrir fyrirliðar sem koma 
úr hópi væntanlegra útskriftarnem-
enda.

Þó Starfshlaupið fari alltaf fram 
síðasta kennsludag fyrir páska er það 
farið að hafa nokkurn aðdraganda. 
Í ár var nokkrum sinnum keppt á 
sal í hádeginu síðustu vikurnar fyr-
ir keppnina sjálfa. Þar var m.a. keppt 
í spurningakeppni, þrautakeppni og 
bekkpressu. Liðin taka stigin síðan 
með sér í sjálft Starfshlaupið. Alltaf 
verða einhverjar breytingar milli ára, 
einhverjar þrautir og greinar detta út 

og aðrar koma inn.
Keppnin sjálf byrjaði í Íþróttahús-

inu þar sem keppt var í reiptogi, bad-
minton, stultuhlaupi og fleiri greinum. 
Síðan var hjólað og hlaupið en að því 
loknu þeystu keppendur inn í skólann 
þar sem liðin hlupu milli kennslustofa 
og leystu verkefni auk þess að leysa 
ýmsar þrautir á göngum. Keppnin 
endaði síðan á sal þar sem liðin döns-
uðu, léku o.fl.

Eins og áður sagði var keppnin 
mjög jöfn að þessu sinni sem hefur 
reyndar verið raunin undanfarin ár. 
Að lokum fór svo að Græna liðið vann 
en Appelsínugula liðið kom þar rétt á 
eftir og hin liðin voru ekki langt á eft-
ir. Það var því Græna liðið sem hlaut 
Starfshlaupsbikarinn og pítsuveislu 
í verðlaun. Sjá má úrslit í einstökum 
greinum neðst í fréttinni.

Umsjónarmenn Starfshlaups-
ins eru íþróttakennararnir Kristj-
ana Hildur Gunnarsdóttir (Kiddý) 
og Andrés Þórarinn Eyjólfsson og 
eiga þau sannarlega hrós skilið fyrir 

skipulagningu og framkvæmd hlaups-
ins. Þá er ekki síður ástæða til að óska 
fyrirliðum allra liðanna til hamingju 
með frammistöðuna og þeirra vinnu. 
Síðast en ekki síst eru það auðvitað 
allir þátttakendur sem taka þátt í að 
gera þennan dag jafn skemmtilegan 
og hann er.m (Heimasíða FSS)

keflavík 
íslandsmeistari
Keflavík Íslandsmeistari í 

körfuknattleik kvenna, eft-
ir öruggan sigur á Snæfelli, 

70-50, á heimavelli. Þetta er sextándi 
Íslandsmeistaratitill liðsins.

Dósasel flutt á 
Hrannargötu 6
Dósasel er flutt á nýjan stað. 

Dósasel er núna á Hrannar-
götu 6 í Reykjanesbæ. Mun 

rýmra er á nýja staðnum og aðstaða 
betri. Það voru margir sem biðu með 

fulla poka af dósum og gleri þegar 
Reykjanes leit við einn daginn.

Dósasel er verndaður vinnustaður 
á vegum Þroskahjálpar.
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Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Mestu vinningslíkurnar - skynsamlegasti kosturinn
Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Vikulegir útdrættir

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti 
DAS

Vel heppnuð 
vorhátíð í 
Grindavík
Sumardaginn fyrsta var haldin 

Vorhátíð í Grindavík fyrir elri 
borgara á Suðurnesjum.Hátíðin 

fór fram í glæsilegum sal í Gjánni.Mar-
grét R.Gísladóttir bauð gesti velkomna 
fyrir hönd eldri borgara í Grindavík. 
Kvenfélagskonur í Grindavík sáu um 

glæsilegar veitingar. Ísleifur  Haraldsson 
fór með gamanmál.  Sólveig Ólafsdóttir 
formaður Kvenfélagsins færði eldri borg-
urum að gjöf þrjú taflaborð og klukkur.
Gunnar Sigurðsson tók við gjöfinni.

Mjög vel var mætt á hátíðina, sem 
tókst í alla staði mjög vel.

fimm apótek í Reykjanesbæ
Það er frekar auðvelt og þægilegt 

að nálgast lyfin og aðrar vörur 
sem seldar eru í apótekum. Í 

Reykjanesbæ eru nú starfani fimm ap-
ótek í bænum. Það er því aldrei  langt 
að fara og öll samkeppni er af hinu 
góða fyrir neytendur.

Heimsókn tveggja ráðherra 
í gagnaver á Suðurnesjum
Samtök gagnavera, DCI, buðu Þór-

dísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfa-
dóttur, ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra og Jóni Gunnars-
syni, samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra í heimsókn í dag í Mjölni, gagna-
ver Advania og gagnaver Verne Global 
sem bæði eru staðsett á Suðurnesjum. 
DCI er starfsgreinahópur innan Sam-
taka iðnaðarins sem vinnur að því að 
bæta starfsskilyrði gagnavera á Íslandi. 
Innan samtakanna eru átta aðilar en 
unnið er að uppbyggingu fleiri gagna-
vera hér á landi.  

Jóhann Þór Jónsson, formaður DCI, 
segir tilgang heimsóknarinnar hafa ver-
ið að kynna fyrir ráðherrunum starfsemi 
gagnavera á Íslandi og helstu áskoranir 
í frekari vexti þeirra. „Það hefur ítrek-
að verið fjallað um möguleika á nýjum 
grænum iðnaði á Íslandi og mikilvægt 
að horft verði til gagnavera þegar kemur 
að því að forgangsraða þeirri orku sem 
virkjuð verður á Íslandi til framtíðar. 

Rekstur gagnavera er grænn iðnaður 
og honum fylgja störf fyrir vel menntað 
fólk. Það hefur sýnt sig erlendis að á þeim 
svæðum þar sem mikið er af gagnaver-
um þá safnast saman fjöldi tækni- og 
rannsóknarfyrirtækja. Þannig hafa ná-
grannar okkar á Norðurlöndum, sér í 
lagi í Svíþjóð, séð mikil tækifæri í upp-
byggingu gagnavera og hlúð markvisst 
að þeim í gegnum skattkerfisbreytingar 
og öflugt stuðningsnet. Á Íslandi eru 
kjöraðstæður fyrir rekstur gagnavera og 
við höfum því alla burði til að verða á 
meðal leiðandi þjóða á þessu sviði en til 
þess þarf aðstoð og áhuga stjórnvalda.“

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa-
dóttur, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra, segir heimsóknina hafa 
verið fróðlega. „Þessi gagnaver hafa náð 
ágætum vexti þrátt fyrir harða alþjóð-
lega samkeppni, þau nota orðið tölu-
verða orku og eru því kærkomin viðbót 
sem eykur fjölbreytnina í hópi helstu 
orkukaupenda landsins.“

Jón Gunnarsson, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra, segir fyrirsjá-
anlegan vöxt í þessari atvinnugrein afar 
áhugaverðan.  „Það er verkefni okkar 

stjórnmálamanna að skapa greininni 
sem best starfsskilyrði hér á landi til að 
styrkja samkeppnisstöðu þeirra á al-
þjóðamarkaði. Þannig þurfi bæði að líta 

til aukinnar raforkuframleiðslu hér á 
landi sem og bættra tenginga til gagna-
flutninga til annarra landa.“ 

Fréttatilkynning

á myndinni eru talið frá vinstri: björn brynjúlfsson framkvæmdastjóri borealis Data Center, Jóhann Þór Jónsson, forstöðumaður 
rekstrarsviðs advania og formaður DCI, Isaac Kato fjármálastjóri Verne global, Jón gunnarsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 
Þórdísi Kolbrúnu reykfjörð gylfadóttur, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og almar guðmundsson, framkvæmdastjóri SI. 
ljósmyndina tók Odd Stefán

Smakkað á 
engisprettum
Nemendur í Grunnskóla 

Grindavíkur fengu áskorun 
frá náttúrugreinakennar-

anum sínum að borða þurrkaðar 
krybbur (engisprettur). Fyrst þurftu 
þau að skoða þær í smásjá og borða 
síðan eina krybbu. Til að gera þetta 
enn skemmtilegra fengu þau sem 
borðuðu krybbuna þrjú m&m að 
launum.  Krybburnar eru í sjálfu sér 
ekki með bragð svo þær eru krydd-
aðar með bbq bragði. Þetta er eins og 
að borða bbq snakk sögðu nemend-
ur, það kom þeim á óvart að þetta var 
ekki vont á bragðið og svo er þetta 
fullt af vítamínum.

Að minnsta kosti tveir milljarðar 
manna um allan heim borða 
skordýr reglulega skv. United 
Nations report 2013. 

Skordýr gætu einn 
daginn orðið nauðsynja-
vara þegar tekið er tillit til 
mikillar mannfjölgunar í 
heiminum, ásamt því 
að vatnskortur fyr-
ir uppskeru og 
búpening mun 
verða að skorn-
um skammti í 
framtíðinni.

Það er til 
mikið af skordýr-
um sem hægt er að 
borða og má þar nefna 
t.d bjöllur, fiðrildislirfur, maura, 
engisprettur og krybbur, öll þessi 
skordýr eiga það sameiginlegt að þau 
eru rík af próteini, góðu fitunni og 
afar há í járni.

Hér má sjá nokkra nemendur 
bragða á þessu sælgæti.(Heimasíða 
Grindavíkur)
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„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.

Lögbundið skuldaviðmið næst fyrir 2022:

Sóknin 
skilar árangri 
– aðlögunaráætlun samþykkt

Aðlögunaráætlun Reykjanes-
bæjar fyrir árin 2017 – 2022 
var samþykkt á bæjarstjórn-

arfundi síðdegis í dag en samkvæmt 
henni mun lögbundið skuldaviðmið 
nást á þeim tíma, en slíkt er nauðsyn-
legt samkvæmt lögum.  Núverandi 
meirihluti Reykjanesbæjar, sem tók við 
stjórn bæjarins árið 2014, hefur unnið 
að fjárhagslegri endurskipulagningu 
sveitarfélagsins frá þeim tíma, en Eft-
irlitsnefnd með fjármálum sveitarfé-
laga hafði krafið bæinn um aðlögun-
aráætlun til að uppfylla skilyrði laga 
um skuldaviðmið.

„Aðlögunaráætlunin byggir á 
þeirri framtíðarsýn að í Reykjanes-
bæ ríki áfram mikill kraftur og upp-
bygging með tilheyrandi fólksfjölgun, 
fyrsta flokks þjónustu og auknum 
lífsgæðum.  Til að ná markmiðinu 
þurftum við að lækka skuldir og auka 
tekjur með aðgerðaráætlun okkar, 
sem fékk nafnið Sóknin og kynnt 
var í október 2014. Við settum okkur 
fjögur markmið. Að reka bæinn okk-
ar með afgangi til lengri tíma en ekki 
halla eins og verið hefur um árabil. Að 
hafa hemil á fjárfestingum. Að gera B-
hluta stofnanir sjálfbærar og stöðva 
streymi fjármagns úr grunnþjónustu 
bæjarins. Og loks að endurskipuleggja 
efnahaginn með lækkun skulda. Þetta 
hefur tekist og því ber að fagna,“ segir 
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar.

 „Reykjanesbær var langt yfir 
150% skuldaviðmiði þegar við tók-

um við árið 2014 og bærinn var í 
einni erfiðustu stöðu sveitarfélaga á 
landinu.  Skuldirnar voru að mestu 
leyti til komnar vegna ýmissa verk-
efna, fjárfestinga og skuldbindinga, 
ekki síst vegna leiguskuldbindinga 
Eignarhaldsfélagið Fasteign ehf. Erf-
iðasta verkefnið var í raun að semja 
við kröfuhafa en nú liggur fyrir óund-
irritað samkomulag sem við vonumst 
til að gengið verði frá innan skamms. 
Aðlögunaráætlun okkar gerir ráð 
fyrir að tekjur Reykjanesbæjar haldi 
áfram að vaxa með fjölgun íbúa, 
hærra atvinnustigi og auknum tekjum 
Reykjaneshafnar í kjölfar aukinnar 
skipaumferðar vegna uppbyggingar 
hafnsækninnar starfsemi í Helguvík. 
Við reiknum með að lækka útsvar 
bæjarbúa til jafns við það sem gengur 
og gerist á landinu, endurfjármögnum 
skuldir Reykjaneshafnar og gerum 
ráð fyrir að Eignarhaldsfélaginu Fast-
eign ehf. verði skipt í tvennt, en á móti 
kemur talsverð útgjaldaaukning vegna 
nýrra grunn- og leikskóla svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Guðbrandur Einars-
son, forseti bæjarstjórnar Reykjanes-
bæjar.

Aðlögunaráætlun Reykjanesbæj-
ar verður endurskoðuð eftir því sem 
forsendur breytast fram til ársins 2022 
en hún og forsendur hennar hefur 
verið kynnt kröfuhöfum, eftirlitsnefnd 
með fjármálum sveitarfélag og fleiri 
aðilum sem hagsmuna eiga að gæta.

Fréttatilkynning

Jákvæðar og 
skemmtilegar fréttir
Magnús Hlynur Heiðarsson 

fjölmiðlamaður var gestu 
á Léttum föstudegi á Nes-

völlum fyrir stuttu. Magnús Hlynur 
fór yfir margar skemmtilegar fréttir 

og sagði sögur af sjálfum sér. Magnús 
Hlynur sagði að nóg væri af alvarleg-
um og oft á tíðum leiðinlegum frétta-
flutningi. Hann sagðist leggja á það 
höfuðáherlsu í sínum pistlum að vera 

jákvæður og skemmtilegur. Undir 
það geta örugglega margir tekið sem 
fylgjast með pistlum hans á Stöð 2.

óska eftir fundi með 
nýjum ráðherra
Stjórn Sambands sveitarfé-

laga á Suðurnesjum  tekur 
undir áhyggjur Öldungaráðs 

Suðurnesjum er snúa að uppbyggingu 
hjúkrunarrýma á Suðurnesjum.  
Stjórn S.S.S. hefur fundað með fyrr-

verandi heilbrigðisráðherra um málið 
og mun óska eftir fundi með nýjum 
ráðherra til að fara yfir stöðuna.  Fram-
kvæmdastjóra falið að bjóða fulltrú-
um stjórnar Öldungaráðs Suðurnesja 
á fund stjórnar.

Sterkari í 
seinni hálfleik
Á miðjum aldri eiga sér stað 

miklar breytingar í lífi okkar. 
Þá er mikilvægt að staldra 

við, taka leikhlé og íhuga stöðu okkar 
svo við getum mætt sterkari til leiks í 
seinni hálfleik. Takist okkur vel upp 
eru spennandi tímar framundan. Og 
framtíðin sem bíður þeirra sem eru 
miðaldra í dag er gjörólík þeirri sem 
blasti við fyrri kynslóðum.

Í aðgengilegum og einlægum 
texta fjallar Árelía Eydís Guðmunds-
dóttir um þessi mikilvægu ár, en hún 
hefur sökkt sér niður í rannsóknir á 
þessu skeiði í lífi fólks. Árelía horfir 
einnig til framtíðar á vinnumarkaði 
þar sem nýr og framandi veruleiki 
blasir við fólki á miðjum aldri með 
spennandi möguleikum – ef við 
spilum rétt úr okkar spilum.

Ómissandi bók fyrir alla þá sem 
vilja eiga möguleika á að njóta lífs-
ins til fulls í seinni hálfleik ævinnar 
og taka þátt í atvinnulífi og samfélagi 
framtíðarinnar af fullum krafti.

Sterkari í seinni hálfleik er 195 
blaðsíður að lengd. Eyjólfur Jónsson 

braut um og hannaði innsíður og Jón 
Ásgeir sá um kápuhönnun. Bókin er 
prentuð í EIstlandi.
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Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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Þakblásari

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

 

viftur.is
-andaðu léttar

hljóðlátu baðvifturnar

Stundum þarf maður 
bara smá frið

Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

Hitablásarar

Loftskipti-
blásarar

uppbygging við Nesvelli

Bæjarráð Sandgerðisbæjar 
tekur undir ályktanir Félags 
eldri borgara á Suðurnesjum 

og Öldungaráðs Suðurnesja um að 

sveitarfélögin á Suðurnesjum skuli 
sameiginlega stefna að frekari upp-
byggingu hjúkrunarheimilis/hjúkr-
unarrýma fyrir aldraða við Nesvelli.

fríða formaður stjórnar

S- listinn í Sandgerði tilkynnir 
breytingu í stjórn þekkingar-
seturs Suðurnesja. Fríða Stef-

ánsdóttir verður aðalmaður í stjórn 

Þekkingarseturs Suðurnesja og jafn-
framt formaður stjórnar, varamaður 
verður Ólafur Þór Ólafsson.

flugstöðin 30 ára
Í síðustu viku  var haldin afmæl-

ishátíð í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar á Keflavíkurflugvelli. Nú 

eru 30 ár liðin frá því flugstöðin var 
vígð og tekin í notkun. Saga flug-
stöðvarinnar er nokkuð merkileg og 
var uppbygging hennar á sínum tíma 
nokkuð umdeild. Í hönnunarferlinu 
þótti mörgum mannvirkið allt of 
stórt og mikið, úr varð að dregið 
var verulega úr stærð flugstöðvar-
innar áður en bygging hófst. Síðan 
hafa menn þurft að stækka hana og 
stækka. Flugstöðin og starfsemin þar 

hefur reynst vel og er mikilvæg fyrir 
okkur íslendinga, það er í raun með 
ólíkindum hvernig tekist hefur að 
mæta þeirri gríðarlegu sprengingu í 
fjölda farþega sem fer um flugstöð-
ina. Í tilefni 30 ára afmælis flug-
stöðvarinnar í gær var afhjúpað stórt 
og ótrúlega flott listaverk eftir Erró, 
sem er staðsett á þeim stað í flug-
stöðinn þar sem allir farþegar fara 
um á hverjum degi. Hér fyrir neðan 
er mynd sem tekin var af verkinu. 
(Molar Magnúsar Stefánssonar bæj-
arstjóra Garðs)

Bergsveinn 
sæmdur 
heiðursorðu
Bergsveinn Birgisson rithöf-

undur var á dögunum sæmd-
ur Konunglegri heiðursorðu 

af Haraldi Noregskonungi. Bergsveinn 
fær orðuna fyrir sín „framúrskarandi 
störf í þágu Noregs og mannkyns“, 
eins og segir í frétt frá Konungshöll-
inni. Þau störf eru fyrst og fremst 
ritstörf af ýmsu tagi, en Bergsveinn er 

doktor í norrænum fræðum 
við Háskólann í  Björgvin. Hann hefur 
jöfnum höndum skrifað fræðirit og 
skáldsögur, auk  þess sem hann hefur 
þýtt og ritstýrt útgáfum Íslendinga- 
og Konungasagna  á norsku, nú síðast 
norskri útgáfu Flateyjarbókar. Bergs-
veinn er fyrsti íslenski rithöfundurinn 
sem hlotnast þessi heiður.

Þekktasta verk Bergsveins er trú-
lega skáldsagan Svar við bréfi Helgu,  
en síðasta bók hans er Leitin að svarta 
víkingnum sem kom út hjá Bjarti  
jólin 2016 og vakti mikla athygli. Hún 
var tilnefnd til Íslensku bókmennta-
verðlaunanna og er nýlega komin út í 
kiljuútgáfu.

uppbyggingastefna Sjálfstæðis-
flokksins að skila stórauknum tekjum

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins lögðu fram eftirfarandi 
bókun sjálfstæðismanna vegna 

ársreiknings Reykjanesbæjar fyrir árið 
2016:

„Uppbyggingarstefna síðustu ára 
undir forystu Sjálfstæðisflokksins er nú 
að skila bæjarsjóði stórauknum tekjum. 
Áhersla þessarar stefnu á uppbyggingu 
mikilvægra innviða eins og leikskóla, 
grunnskóla, menningar- íþóttaaðstöðu, 
gatna, atvinnu- og íbúðarlóða, hefur búið 
bæinn undir að taka við verulegri aukn-
ingu íbúa. Það skilar nú tekjum í bæjar-
sjóð langt umfram kostnað. Við erum 
einnig stolt af þeirri áherslu á að hafa 
stórbætt sjálft leik- og grunnskólastarf, 
sem hefur skilað skólum Reykjanesbæjar 
í hóp hinna bestu á landinu.

Þekkt er sú staðreynd að undir for-
ystu sjálfstæðismanna í bæjarstjórn var 
launakostnaður bæjarins á hvern íbúa 

einn sá lægsti á meðal sveitarfélaga. 
Þetta hafði tekist að gera þrátt fyrir hátt 
þjónstustig. Það er fagnaðarefni að nýj-
um meirihluta hefur áfram tek-
ist að halda í þessa stefnu og 
veita gott rekstraraðhald, 
um leið og haldið er í gott 
þjónustustig. 

Enginn fer í grafgötur 
með að uppbyggingar-
stefnan var okkur kostn-
aðarsöm því lán þurfti til 
fjárfestinga en brotthvarf 
varnarliðsins og efnahagshrun 
voru glímur sem þýddu verulegar taf-
ir í að tekjur stæðu á móti mikilli fjár-
festingu. Þessi uppbygging fyrri ára 
hefur þó leitt til þess að við höfum getað 
mætt einni mestu fólksfjölgun á landinu 
án þess að leggja í kostnaðarsamar fram-
kvæmdir á þessu kjörtímabili. Tölur 
ársreiknings ársins 2016 sýna svo ekki 

verður um villst að nú hefur atvinnulíf-
ið tekið mikinn kipp og atvinnuleysi er 
í lágmarki. Þannig hafa tekjur bæjarins 

stóraukist á meðan kostnaður, 
m.a. af atvinnuleysi og félags-

legri þjónustu hefur lækkað 
verulega.

Skuldaviðmið lækkar 
hratt og allt útlit fyrir að 
Reykjanesbær uppfylli 

kröfur um skuldahlutfall 
innan ársins 2022 eins og 

lög gera ráð fyrir. Það mun 
gerast þrátt fyrir að ekki hafi orðið 

úr ítrekuðum fullyrðingum og stórfyrir-
sögnum um að eina leiðin til að standast 
kröfur ríkisins um ákveðið skuldahlutfall 
væri að fá milljarða af skuldum bæjarins 
eða hafnarinnar niðurfellda. Með aukn-
um tekjum erum við nú að standast þessi 
ríkisviðmið, án skuldaniðurfellinga.

Til hamingju Reykjanesbær.“
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HÁGæði oG  
HAGStætt VErð
Heitir pottar og saunavörur: Goddi, 
Auðbrekku 19, kópavogi

fyrirtækið Goddi, Auðbrekku 
19 Kópavogi, er með afar fjöl-
breytt vöruúrval og er meðal 

annars framarlega í sölu á heitum 
pottum, lokum yfir heita potta, in-
frarauðum saunaklefum og hitaklef-
um, auk hefðbundinna gufubaða og 
ýmiss konar búnaðar þeim tengdum.

Goddi selur heita potta af 
tegundunum Hydro og Ocean. Þetta 
eru afar vandaðir pottar með loki úr 
sterku leðurlíki og hlífin er gerð fyrir 
íslenskt veðurfar. Verð á potti með loki 
og tröppu er aðeins 780.000 krónur. 
Einnig eru í boði lok á heita potta í 
þremur litum og stærðunum 200x200 
cm, 208x208 cm og 213x213 cm á að-
eins 69.500 krónur – lok sem henta 
einstaklega vel fyrir íslenska veðráttu. 
Lokin eru samanbrjótanleg í miðju, 
með góðum festingum og svuntu, eru 
létt og meðfærileg.

Infrarauðir saunaklefar eru 
áhugaverð uppfinning en Goddi 
býður þessa klefa á mjög hagstæðu 
verði, eða frá rúmlega 200 þús-
und krónum. Hægt er að fá klefa 
sem eru frá tveggja manna upp í 
fjögurra manna. Infrarauðir geisl-
ar, eða IR-greislar, hafa ýmsa kosti 
fyrir heilsu manna, til dæmis örva 
þeir líkamann sem getur brennt allt 
að 600 hitaeiningum á 30 mínút-
um og fólk svitnar þrefalt meira en 
í hefðbundnu saunabaði. IR-geislar 
örva æðakerfið og auka blóðflæði, 
víkka æðar, lækka blóðþrýsting 
og fá hjartað til að slá hraðar, sem 
styrkir og eflir hjartavöðvann. IR-
geislar eru mikið notaðir til lækn-
inga, við tognun, stirðleika í liðum 
og öðrum vöðvaverkjum, og þeir 
fjarlægja mjólkursýru og koldíoxíð 
úr vöðvum.

Ítarlegri fróðleik um IR-geisla og 
IR-saunabaðklefa má finna á heima-
síðu Godda, goddi.is

Goddi býður líka upp á mikið úr-
val af hefðbundnum saunaböðum 
frá finnska gæðaframleiðandanum 
Harvia. Er þar bæði um að ræða heilu 
gufuböðin og einstaka hluta þeirra 
og fylgihluti. Gott er að fá ráðgjöf á 

staðnum um hvað til þarf og hvaða 
kostir séu hagstæðastir fyrir hvern og 
einn viðskiptavin.

Goddi Auðbrekku 19  
200 Kópavogur 

Símar: 544-5550 / 822-4150 
goddi@goddi.is 

Goddi.is 
Goddi er á Facebook

KyNNiNG
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Ársreikningur Reykjanesbæjar 
2016 hefur verið lagður fram 
til fyrri umræðu í bæjarstjórn 

Reykjanesbæjar.
Samkvæmt samanteknum rekstrar-

reikningi fyrir A og B hluta Reykjanes-
bæjar á árinu 2016 námu rekstrartekj-
ur sveitarfélagsins 19.205,8 milljónum 
króna. Rekstrartekjur bæjarsjóðs A-hluta 
námu 12.647,4 milljónum króna. Laun og 
launatengd gjöld samstæðu A og B hluta 
veitarfélagsins námu 6.586,6 milljónum 
króna. Laun og launatengd gjöld A-hluta 
bæjarsjóðs námu 5.353,1 milljónum 
króna. Meðaltal stöðugilda samstæðu A 
og B hluta var 813 og meðaltal stöðugilda 
A-hluta 718.

Veltufé frá rekstri A-hluta bæjarsjóðs 
fyrir afskriftir og fjármagnsliði var já-
kvætt um 1.759,1 milljónir króna en að 
teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða 
er rekstrarniðurstaða jákvæð um 48,9 
milljónir króna. Veltufé frá rekstri sam-
kvæmt samanteknum rekstrarreikningi 
samstæðu A og B hluta fyrir afskriftir 
og fjármagnsliði nam 4.225,9 milljónum 
króna en að teknu tilliti til þeirra liða var 
niðurstaðan jákvæð um 126,6 milljónir 
króna.

Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta 
er 208,5% og hefur lækkað úr 230,53% 
frá árinu 2015. Skuldaviðmið A-hluta 
bæjarsjóðs er 166,8% og hefur lækkað úr 
191,23% frá árinu 2015.

Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 
2016 var 16.359 og fjölgaði um 7,4% frá 
fyrra ári.

Bæjarsjóður (A-hluti):
Bæjarsjóður, sem sinnir öllum almennum 
rekstri bæjarins, skilar jákvæðu veltufé 
frá rekstri fyrir afskriftir og fjármagnsliði 
(EBITDA) um 1.759,1 milljónir króna, 
sem er 13,91% af tekjum. Eftir afskrift-
ir er veltufé frá rekstri 1.370,9 milljónir 
króna eða 10,84% af tekjum. Eftir fjár-
magnsliði,  reikningshaldslegar afskriftir 
og óvenjulega liði er rekstrarniðurstaða 
jákvæð um 48,9 milljónir króna en við-
aukaáætlun gerði ráð fyrir 486,7 milljóna 
króna rekstrarhalla á bæjarsjóði.

Eignir bæjarsjóðs eru bókfærðar 
á 26.606,5 milljónir króna. Þar af eru 
veltufjármunir 3.092,5 milljónir króna. 

Skuldir bæjarsjóðs með lífeyrisskuld-
bindingum og leiguskuldbindingum 
eru 23.502,4 milljónir króna, þar af eru 
skammtímaskuldir 2.422,5 milljónir 
króna.

Vaxtaberandi langtímaskuldir A-
hluta bæjarsjóðs við lánastofnanir eru 
1.921,5 milljónir króna og heildar leigu-
skuldbindingar eru um 14.169,9 milljónir 
króna.

Í sjóðsstreymi sést að hreint veltufé 
frá rekstri er 1.721,6 milljónir króna en 
handbært fé frá rekstri er jákvætt um 
1.219,1 milljónir króna.

Veltufjárhlutfall er 1,28 og hækkar úr 
0,67 frá árinu 2015.

Bókfært eigið fé hjá A-hluta bæjar-
sjóðs er 3.104,1 milljónir króna. Eigin-
fjárhlutfall bæjarsjóðs hækkar á milli ára 
úr 10,1% í 11,67%.

Skuldaviðmið er 166,8% og skulda-
hlutfall er 185,83%

Samstæða (A og B hluti):
Samstæða A og B-hluta skilar jákvæðu 
veltufé frá rekstri fyrir afskriftir og fjár-
magnsliði (EBITDA) um 4.225,9 millj-
ónir króna sem er 22,0% af tekjum. Eftir 
afskriftir er jákvætt veltufé frá rekstri um 
3.040 milljónir króna sem er 15,83% af 
tekjum. Eftir fjármagnsliði,  reiknings-
haldslegar afskriftir og óvenjulega liði 
er rekstrarniðurstaða jákvæð um 126,6 
milljónir króna en viðaukaáætlun gerði 
ráð fyrir 73,9 milljóna króna rekstraraf-
gangi samstæðu A og B hluta.

Eignir samstæðu eru bókfærðar 
á 51.934,7 milljónir króna, þar af eru 
veltufjármunir 6.146,6 milljónir króna. 
Skuldir samstæðu með lífeyrisskuld-
bindingum og leiguskuldbindingum 
eru 44.536,9 milljónir króna, þar af eru 
skammtímaskuldir 5.926,7 milljónir 
króna.

Vaxtaberandi langtímaskuldir sam-
stæðu við lánastofnanir eru 17.065,6 
milljónir króna og heildar leiguskuld-
bindingar eru 13.961,6 milljónir króna.

Í sjóðsstreymi sést að hreint veltufé frá 
rekstri er 2.830,6 milljónir króna. Hand-
bært fé frá rekstri er 2.996,7 milljónir 
króna.

Veltufjárhlutfall er 1,04 og hækkar úr 
0,96 frá árinu 2015.

Bókfært eigið fé hjá samstæðu með 
hlutdeild minnihluta er 7.397,8 milljónir 
króna. Eiginfjárhlutfall samstæðu hækk-
ar á milli ára úr 12,92% 14,24%.

Skuldaviðmið samstæðu er 208,5% og 
skuldahlutfall er 231,89%

Ársreikningur 
reykjanesbæjar 2016
Rekstrarniðurstaða 
bæjarsjóðs og sam-
stæðu betri en áætl-
anir gerðu ráð fyrir

Jafnt hlutfall kynja 
í nýrri stjórn Si
Í fyrsta skipti í sögu Samtaka iðnað-

arins er stjórn samtakanna skipuð 
jafnmörgum konum og körlum.  

Eyjólfur Árni Rafnsson sem verið hefur 
varaformaður samtakanna er nýr for-
maður Samtaka atvinnulífsins og hef-
ur því sagt sig úr stjórninni. Bergþóra 
Þorkelsdóttir hjá ÍSAM hefur tekið sæti 
hans í stjórninni og þar með eru fimm 
konur og fimm karlar nú í stjórn SI.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður 
SI, segir þetta ánægjuleg tímamót. „Ég 
er stolt af því að félagsmenn SI hafi á 
undanförnum árum hægt og bítandi 
aukið hlut kvenna í stjórninni án ut-
anaðkomandi þrýstings. Því er ekki að 
neita að SI eru karllæg samtök þar sem 
mikill meirihluti félagsmanna eru karl-
kyns. Í ljósi þess er sérstaklega ánægju-
legt að upplifa að hér störfum við öll 
sem eitt óháð kyni íslenskum iðnaði 

til framdráttar. Jafnréttismál eru okkur 
mikilvæg og við gætum að því í öllum 
okkar störfum. Félagsmenn SI eru mjög 
meðvitaðir um að við verðum að nýta 
hæfasta fólkið og allan þann mann-
afla sem við náum í. Því höfum við að 
undanförnu verið að hvetja stúlkur til 
að horfa til iðnnáms og gera iðn að ævi-
starfi sínu. Í íslenskum iðnfyrirtækjum 
er urmull spennandi starfa sem henta 
báðum kynjum.“

Á myndinni eru talið frá vinstri:
Ragnar Guðmundsson – Norðurál, 

Guðrún Jónsdóttir – Héðinn, Katrín 
Pétursdóttir – Lýsi, Árni Sigurjónsson – 
Marel, Agnes Ósk Guðjónsdóttir – GK 
snyrtistofa, formaður SI Guðrún Haf-
steinsdóttir – Kjörís, Bergþóra Þorkels-
dóttir – ÍSAM, Sigurður R. Ragnarsson 
– ÍAV, Egill Jónsson – Össur og Lárus 
Andri Jónsson – Rafþjónustan.

Almannavarnanefnd 
heimsækir sveitarfélögin
fyrir stuttu var Almanna-

varnanefnd Suðurnesja, utan 
Grindavíkur á ferð um utan-

verð Suðurnes. Nefndin heimsótti 
björgunarsveitirnar í Sandgerði, Garði 
og Reykjanesbæ þar sem nefndin 
hitti forystufólk björgunarsveitanna 
og kynnti sér aðstöðu og búnað sveit-
anna. Björgunarsveitirnar eru mjög 
mikilvægir hlekkir í öryggiskeðju 
samfélagsins og starfa náið með al-
mannavörnum. Heimsóknir Almanna-
varnanefndar voru ánægjulegar og 

er alltaf jafn athyglisvert að sjá hvað 
margir einstaklingar leggja mikið af 
mörkum í sjálfboðavinnu á vettvangi 
björgunarsveitanna. Fyrir það er þakk-

að. Myndin með pistlinum var tekin 
af Almannavarnanefnd og formanni 
Björgunarsveitarinnar Ægis í Garði í 
húsnæði sveitarinnar í Garði.

HSS fékk góða gjöf frá 
krabbameinsfélaginu

He i l b r i g ð i s s t o f n u n 
Suðurnesja fékk á dögun-
um góða gjöf þar sem 

Krabbameinsfélag Suðurnesja færði 
stofnuninni meðferðarstól ásamt 
aukahlutum.

Stóllinn er staðsettur á dagdeild 
sjúkrahússins og verður notaður til 
lyfjagjafa fyrir Krabbameinssjúk-
linga.

Kann forsvarsfólk HSS krabba-
meinsfélaginu miklar þakkir fyrir 

höfðinglega gjöf sem mun koma að 
góðum notum í þjónustu við íbúa á 
Suðurnesjum.

Guðmundur Björnsson, formað-
ur Krabbameinsfélags Suðurnesja, 
afhenti stólinn formlega á dögunum, 
en með honum á myndinni eru Hall-
dór Jónsson, forstjóri HSS, Þórunn 
Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar, og Bryndís Sævarsdóttir, 
deildarstjóri D-deildar.(Heimasíða 
HSS)
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HEitir pottAr Í SérfloKKi 
oG KröftuGt VAtNSNuDD

Á. óskarsson ehf.

Á. Óskarsson ehf. hefur sér-
stöðu meðal þeirra sem 
selja heita potta hér á 

landi þar sem fyrirtækið þjónar sund-
laugum landsins með dælur og ýmsan 
búnað. Fyrirtækið er einnig hið eina 
á Íslandi sem sérhæfir sig í byggingu 
sundlauga og uppsetningu hreinsi-
kerfa. Um allt land er að finna sund-
laugar, vatnsrennibrautir og annan 
sundlaugatengdan búnað og leiktæki 
frá Á. Óskarssyni og nýlega afhenti 
fyrirtækið Færeyingum sína fyrstu 
50 metra sundlaug. Það er áhugavert 
fyrir þá sem leggja mikið upp úr góðu 
vatnsnuddi að vatnsdælur sem knýja 
nudd í heitum pottum frá Á. Óskars-
syni eru sömu gerðar og vatnsdælur 
sem knýja nuddið á opinberum sund-
stöðum víða um landið. Kaupendur 
heitra potta frá Á. Óskarssyni sem vilja 
nudd geta því gengið að kraftmiklu og 
framúrskarandi vatnsnuddi vísu í sín-
um pottum.

Pottar í hæsta gæðaflokki
Á. Óskarsson hefur hátt í 40 ára 

reynslu í sölu á heitum pottum og er 
fyrirtækið því að öllum líkindum með 
þeim reynslumestu á þessu sviði hér á 
landi. Fyrirtækið býður upp á potta í 
hæsta gæðaflokki, með eða án nudds, 
fyrir heimili og sumarbústaði. Einnig 
býður Á. Óskarsson upp á potta í 
nokkrum stærðum og gerðum fyrir al-
menningslaugar, líkamsræktarstöðvar, 
hótel og ferðaþjónustuaðila. Fyrirtæk-
ið selur enn fremur lagnaefni, stúta, 
niðurföll, ristar og annað sem þarf 
fyrir hitaveituskeljar og steypta potta.

Krafla er ein vinsælasta pottaskelin 
sem Á. Óskarsson býður upp á. Hún 
er rúmgóð og glæsileg í alla staði og 
fáanleg í bláum eða grænum yrjóttum 
lit. Hönnun pottsins er einstaklega vel 
heppnuð og eru sætin afliggjandi og 
vel löguð þannig að þægilegt er að sitja 
í þeim og láta líða úr sér. Þessi pottur 
hentar vel fyrir heimilið, sumarbú-
staðinn og ferðaþjónustuaðila.

Annar stórglæsilegur pottur er 
Askja sem er hringlaga með yfirfalls-
rennu. Hann rúmar allt að sex full-
orðna og, eins og aðra potta, er hægt 
að fá hann með kröftugu vatnsnuddi 
líkt og sundlaugar gestir á Íslandi eiga 
að venjast. Enn fremur er hægt að fá 
pottinn með loftnuddi og hann er fá-
anlegur með handriðum úr ryðfríu 
stáli. Askja hentar vel fyrir hótel, ferða-
þjónustuaðila, líkamsræktarstöðvar og 

sundstaði.
Pottaskeljarnar frá Á. Óskarssyni 

eru sjálfberandi og sérstaklega þykkar 

og sterkbyggðar. Þær eru framleiddar 
úr trefja- og akrýlplasti en það efni 
veitir pottum besta gæðastimpilinn 

því það hvorki upplitast né rispast 
auðveldlega og það verður hvorki lint 
né stamt við hitabreytingar. Að auki 
hrindir það frá sér óhreinindum og 
auðveldar því þrif í alla staði.

Hægt er að lesa meira um heita 
potta frá Á. Óskarssyni á heimasíð-
unni www.oskarsson.is

Á. Óskarsson ehf. er til húsa að 
Þverholti 8 í Mosfellsbæ. Í versluninni 

er að finna mikið úrval af pottum og 
fylgihlutum. Starfsfólk Á. Óskarsson 
býr yfir mikilli þekkingu á vörunum 
og er boðið og búið að veita viðskipta-
vinum góða ráðgjöf. Opið er virka 
daga frá kl. 9 til 12 og 13 til 17. Sími: 
566-6600.

Á. Óskarsson á Facebook  
Netfang: oskarsson@oskarsson.is

Skemmtilegar 
vatnsrennibrautir 
frá á. Óskarssyni 

við sundlaugina á 
Hellu.

á. Óskarsson afhenti Færeyingum sína fyrstu 50 m sundlaug haustið 2015.

Pottaskelin Krafla er glæsileg 
og fáanleg í tveimur litum 

á. Óskarsson býður upp á kraftmikið 
nudd líkt og býðst í mörgum almenn-

ingslaugum.

KyNNiNG
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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


