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Framsókn aftur 
í ríkisstjórn

Sameining já 
eða nei

Missa 71% af  
tekjum sínum

Fram hefur komið varðandi umræður um kísilverin tvö sem gert er ráð fyrir að starfi í Helguvík að þau munu á ári brenna um 3000 
tonnum af kolum. Nú er það spurning hvort þeir sem samþykktu leyfi fyrir rekstur tveggja kísilvera í Helguvík  hafi vitað af þessu. 

Var vitað að brenna 
ætti 3000 tonnum 
af kolum

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!

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

þvottavélar

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 
notendahandbók.
verð: 139.900,- 

914550046

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

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg 
þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.
verð: 99.900,-

914913410

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

Hafnargata 23, reykjanesbær - s. 421-1535ormsson.is · umboðsmenn um allt land

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.
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Ætla Logi og Oddný 
líka að skipta um nafn

eins og allir vita sem fylgjast eitthvað með stjórnmálum þá 
þurrkaðist Samfylkingin nánast út í síðustu alþingiskosn-
ingum. Flokkurinn rétt skreið yfir 5% og hefur nú aðeins 

3 þingmenn. Samfylkingin var 
einu sinni stór og ætlaði sér stórt 
hlutverk í stjórnmálum landsins. 
Samfylkingin fékk tækifæri á að 
stjórna landinu í fjögur ár en setti 
Evrópumet í fylgistapi eftir það.

Skipt var um formann,Oddný 
G. Harðardóttir leiddi flokkinn í 
síðustu tap kosningum og sagði 
af sér formennsku og við tók Logi 
Einarsson, og honum hefur  aðeins 
tekist að lyfta fylginu upp. Langt 
er þó í að flokkurinn geti talist ná 
eyrum kjósenda. Samfylkingin leit-
ar nú með logandi ljósi skýringa á 
þessu mikla hruni.

Getur verið að áherslan á ESB 
geti verið röng. Getur verið að kjósendum finnist það alls ekki lausn 
allra mála að ganga í ESB og taka upp Evru. Ekki lítur út fyrir að 
foystan telji þetta ástæðu fygishruns.

Getur verið að eldri borgurum og öryrkjum finnist skerðingar 
ríkisstjórnar Jóhönnu hafi verið allt of miklar. Þessir hópar treysta 
ekki Samfylkingunni. Ekki er að sjá að forystunni finnist þetta 
ástæðan.

Getur verið að kjósendum finnist Samfylkingin hafi gengið allt of 
langt í að svelta heilbrigðiskerfið, þegar flokkurinn stjórnaði. Ekki er 
að sjá að forystunni finnist þetta eiga neinn þátt í fylgistapinu.

Getur verið að Samfylkingin hafi tapað trausti þegar flokkurinn 
vildi endilega samþykkja Icesave. Ekki er að sjá að forystan telji það 
ástæðuna.

Getur verið að framganga þingmanna í Landsdómsmálinu og 
hvernig Samfylkingin hagaði sér eigi þátt í fylgistapinu. Ekki er að 
sjá að forystan telji svo vera.

Getur verið að bruðlið og vitleysisgangurinn í stjórnarskrármál-
inu sé hluti af skýringunni á hruni Samfylkingarinnar. Ekki er að sjá 
að forystan telji það.

Getur verið að reynslan af óstjórninni í Reykjavík geti verið ein af 
stóru ástæðunum að flokkurinn nær engan veginn að rétta sinn hlut. 
Ekki er að sjá að forystan telj það ástæðu.

Hvað er það þá sem forystan telur ástæðu þess að Samfylkingin 
nær ekki sínum fyrri styrk. Eftir mikla rannsóknarvinnu, nefnda-
starf,hópastarf og samræðupólitík hefur forystan komist að því 
að nafnið á flokknum er rangt. Það dettur ekki nokkrum manni í 
hug að kjósa flokk sem heitir Samfylking. Það verður að breyta um 
nafn,kalla flokkinn Jafnaðarmannaflokk, þá mun fylgið rjúka upp.

Væntanlega komast svo einhverjir gáfumenn í flokknum að því 
að ef Logi og Oddný breyta líka um nafn mun fylgi flokksins rjúka 
upp. Flokkurinn með nýja nafnið og nýju nöfnin á forystumönnum 
verður þá stærstur allra flokka.

Ætli nokkrum manni í herbúðunum hafi dottið í að vænlegra 
væri að breyta um stefnu og fólk í brúnni eigi fylgið að aukast.

 
Sigurður Jónsson

leiðari
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ReykjANes eR dReiFT í 10.000 eiNTökUM  
ókeypis í ALLAR íBúðiR Á ReykjANesi.

næsta blað Nú verður smá sumarhlé 
á útgáfunni. Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 5.október 2017.

Bæjarfélag Íbúafjöldi á Suðurnesjum 
fyrsta janúar  2017                 

Fjölgun íbúa frá 1. janú-
ar  2016

reykjanesbæ 16.350 1.117

garði 1.511 86

Vogum 1.206 53

Sandgerði 1.708 131

grindavik 3.218 92

Samtals 23.993 1.479

Mikil íbúafjölgun
Íbúrfjöldi á Suðurnesjum 1.september 2017 hefur fjölgeð frá 1.lanúar 2017 í 25.084 og hefur fjölgað um eitt þúsund á 

átta mánuðum.

er hægt að byggja 
Fyrir enga peninga?
eldri borgurum fer fjölgandi á 

næstu árum. Þrátt fyrir betra 
heislufar og lengri aldur er það 

svo að sumir þurfa á því að halda að 
dvelja á hjúkrunarheimilum. Þrátt fyrir 
að við viljum öll stefna á að aldraðir geti 
búið sem lengst á sínu heimili verður 
ekki hjá því komist að hafa framboð á 
hjúkrunarrýmm. Staðan í dag er sú að 
víða um landið er þörf á fleiri hjúkr-

unarheimilum. Hér á Suðurnesjum 
þarf nú þegar að hefja undirbúning að 
byggingu nýs hjúkrunarheimili.

Í landinu er starfandi Fram-
kvæmdasjóður aldraðra sem á að hafa 
það hlutverk að stuðla að byggingu 
nýrra hjúkrunarheimila og að veita 
fjármagni til viðhalds.

Sérstakur skattur er lagður á alla 
einstaklinga sem eru á aldrinum 16 til 

70 ára. Tekjur sjóðsins eru rúmir tveir 
milljarðar. Þrátt fyrir að sjóðurinn sé 
hugsaður til að byggja notar ríkið á ári 
hverju einn þriðja af tekjunum til að 
nota í rekstur. Það munar um 600-700 
milljónir á ári hverju.

Þetta gengur ekki. Það er útilok-
að að byggja ný hjúkrunarheimili ef 
stór hluti tekna sem hugsaðar voru til 
bygginga eru notaðar í rekstur.

skilar sér margfalt til baka
Íþrótta- og tómstunda-

ráð Reykjanesbæjar  fór yfir 
stefnumótunarvinnu íþrótta-

bandalags Reykjanesbæjar sem er 

afar metnaðarfull á fundi sínum 
12.sept.s.l. Ráðið telur mikilvægt að 
fjármagn fáist til framkvæmda í þágu 
íþrótta- og tómstunda sem nýtist öllu 

samfélaginu. Enda löngu sannað að 
fjármagn sem veitt er í þágu íþrótta- 
og æskulýðsmálwa skilar sér margfalt 
til baka til samfélagsins.

eldri borgarar sem fá greiðslur frá 
Tryggingastofnun mega í dag 
aðeins vinna fyrir 25 þúsund á 

mánuði. Eftir það skerðast greiðslur frá 
Tryggingastofnun. Fróðlegt er að skoða 
hvert fr´tekjumarkið ætti að vera ef það 

hefði haldið verðgildi sínu frá 2009.
Þann 1. janúar 2009 ákváðu stjórn-

völd að frítekjumark atvinnutekna yrði 
109.000 kr.á mánuði.

Þá var launavísitalan 355,7.
Launavísitala júlímánaðar 2017 er 

hins vegar komin upp í 623,9.
Vísitalan hefur því hækkað um 

75,4%
Það merkir að frítekjumarkið vegna 

atvinnutekna ætti nú að vera 191.187 
kr. á mánuði.

FrÍtekjumarkið ætti að 
Vera 191 þúSund krónur

nú er farið að síga á seinni hluta 
gatnagerðaframkvæmda á 
miðbæjarsvæðinu. Glöggir 

bæjarbúar og vegfarendur geta nú séð að 
göturnar eru farnar að taka á sig mynd, 
og það styttist í að lóðirnar verði tilbún-
ar til úthlutunar. Nú er gert ráð fyrir að 
lóðirnar verði auglýstar til úthlutunar í 

næstu viku, en um er að ræða lóðir fyrir 
einbýlishús, parhús og lítil fjölbýlishús. 
Miðað við þá miklu eftirspurn sem er í 
sveitarfélaginu eftir húsnæði má gera ráð 
fyrir að áhugi á lóðum verði talsverður, 
ekki síst fyrir fjölbýlishúsalóðir. Nokkrir 
aðilar hafa þegar lýst yfir áhuga sínum 
á slíkum lóðum. Þetta verður kærkom-

in viðbót við húsnæðissamsetninguna 
í Vogum, því fram til þessa hefur verið 
skortur sérstaklega á minni íbúðum. 
Það er einnig viðbúið að á næstu tveim-
ur árum muni íbúum sveitarfélagsins 
fjölga, til viðbótar við umtalsverða fjölg-
un þeirra undanfarin tvö ár.(Vogahrað-
ferð Ásgeirs bæjarstjóra í Vogum)

komið að úthlutun lóða í Vogum

SVara Í næSta 
blaði
Vegna þess hvernig allt landslagið breyttist á einni nóttu í stjórn-

málunum hafa nokkrir þingmenn óskað eftir að svara frekar í næsta 
Reykjanesi. 



RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi Gæðarúm í miklu úrvali

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll
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glæSilegt tilboð á ligthauSe inn 
hótelinu og VeitingaStaðnum 
röStinni Í garðinum

eins og fram hefur komið 
fram áður hefur fyrsta hótel-
ið í Garðinum tekið til starfa. 

Ágætlega hefur gengið í sumar og 
mikið er bókað fyrir næsta ár. Það hef-

ur verið mikil umferð í sumar á Garð-
skaga og margir gestir notað tækifærið 
og heimsótt þann ágæta veitingasað 
sem heitir Röstin og er í sama hús-
næði og Byggðasafnið er í.

Nú ætla þessir tveir st6aðir aðm 
gera eldri borgurum verulega glæsi-
legt tilboð. Vonandi koma sem flestir 
til með að mnýta sér þetta.

dans er heilsubætandi. 
Danskennsla er hluti af 
íþróttakennslu í Fjölbrauta-

skóla Suðurnesja. Hér er skyggnst inn 
í tíma hjá Kristjönu Hildi Gunnars-
dóttur íþróttakennara.

Heilsu- og forvarnarvika verður 
nú í fyrsta sinn haldin sameiginlega á 

Suðurnesjum og fer hún fram 2. – 8. 
október nk. Markmiðið með heilsu 
og forvarnarviku er að draga úr þeim 
áhættuþáttum sem einstaklingar geta 
staðið frammi fyrir á lífsleiðinni og 
hlúa að verndandi þáttum með þátt-
töku allra bæjarbúa.

Reykjanesbær hefur fram að þessu 

einblínt á íbúa bæjarfélagsins þó öllum 
hafi að sjálfsögðu verið frjálst að taka 
þátt. Nú ætla nágrannasveitarfélögin 
að vinna saman að heilsueflingu íbúa á 
Suðurnesjum.

Fyrirtæki og stofnanir í sveitarfé-
lögunum á svæðinu eru hvött til að 
bjóða íbúum upp á fjölbreytta heilsu- 

og forvarnardagskrá. Nú þegar er For-
eldrafélag grunnskólanna í Reykjanes-
bæ, FFGÍR, búið að bóka Rannsókn 
og greiningu til að vera með kynningu 
fyrir foreldra 3. október.

Skila þarf inn upplýsingum varð-
andi þátttöku fyrir 22. september á 
tengiliði sveitarfélaganna. Þeir eru 

Hafþór Barði Birgisson, hafthor.birg-
isson@reykjanesbaer.is, Guðbrandur 
Stefánsson, gudbrandurjs@svgardur.
is, Björg Erlingsdóttir, bjorg@grinda-
vik.is, Stefán Arinbjarnarson, stefan@
vogar.is, Rut Sigurðardóttir, rut@sand-
gerdi.is

á fundi Íþrótta og tómstunda-
ráðs Reykjanesbæjar 12.sept-
.s.l. var tekið fyrir erindi frá 

Knattspyrnudeild Keflavíkur óskar eftir 
að horft verði til uppbyggingar á æfinga-
svæði við Reykjaneshöll og litið verði til 

þess í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 
2018 að þar komi nýr gervigrasvöllur í 
fullri stærð.

Íþrótta- og tómstundaráð er með-
vitað um að æfingasvæði við Iðavelli er 
víkjandi á skipulagi og að æfingatímar á 

besta tíma í Reykjaneshöll eru fullnýttir. 
Ráðið tekur undir beiðni knattspyrnu-
deildarinnar og vonar að hægt sé að 
tryggja fjármagn til hönnunar og undir-
búnings á þessu verkefni sem muni nýt-
ast báðum félögunum til framtíðar.á 200 hundraðstam fundi Umhverfis-og Skipulagsráðs Reykjanesbæjar,-

sem haldinn var 12.september voru 44 mál tekin til afgreiðslu.

Fjöldi mála

undirbúningur að heilsu- og forvarnarviku hafinn

Vilja nýjan gervigrasvöll

páll Valur Björnsson úr Grinda-
vík náði ekki kjöri í síðustu 
Alþingiskosningum fyrirm 

Bjarta framtíð. Nú segist Pálla Valur 
vera að íhuga framboð að nýju. Hann 
segir Bjarta framtíð vera alltof hægri-
sinnaðan flokk fyrir sinn smekk. Það 
verður því spennandi að fylgjast með 
á hvað mið Páll Valur ætlar að róa til 
vinstri.

Hvað gerir páll Valur?



BRYGGJAN
KAFFIHÚS                    CAFÉ 

ALLIR VELKOMNIR MEÐAN 
HÚSRÚM LEYFIR

ADHD 
Fimmtudagur 21. september kl. 21.00
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makrílinn er ansi sérstakur 
fiskur.  Í ágúst þá var allt 
vitlast að vera í Keflavík 

og bátar voru að tví og jafnvel þrí-
landa sama daginn.  Síðan kemur 
1.september og þá bara púff fiskurinn 
svo til horfin og veiðinn hrynur nið-
ur.  Reyndar þá fór makrílinn ekki 
langt  því hann synti yfir Faxaflóann 
og bátar við Ólafsvík og Rif voru 
að mokveiða hann fram til sirka 10 
sept.  Bjössi á Andey GK sem stefnir 
í að verða aflahæstur makrílbátanna 
hélt sig þó á heimamiðum og gekk 
illa framan af.  Það var ekki fyrr enn 
eftir 10 sept sem að veiðin fór að 
glæðast hjá honum.  Bátunum hefur 
reyndar fækkað mikið sem á þessum 
veiðum eru.

Það er reyndar frekar lítið um 
að vera í höfnum á Suðurnesjunum 
núna enda eru mest allir t.d línu-
bátarnir útum allt landa að landa 
afla.  t.d Jóhanna Gísladóttir GK með 
217 ton í 3 og mest 127 tonn.  Sturla 
GK 214 tn í 3.  Kristín GK 199 tn í 3.  
Páll Jónsson GK 187 tn í 3,  Tómas 
Þorvaldsson GK 145 tní 4.    allir að 
landa á Djúpavogi.  Sighvatur GK 
182 tn í 2.  

Af minni bátunum þá er Guð-
björg GK hæstur með 95 tn í 12, 

mest 11 tonn, landað á 
Neskaupstað.  Gísli Súrsson 
GK 63 tn í 11.  

Erling KE sem var í sum-
ar að veiða grálúðu í leigu 
fyrir Samherja á Dalvík er 
kominn suður aftur og hef-
ur því hætt veiðunum.  Við 
tekur svo við hefðbundnar 
netaveiðar á heimamiðum.  
Grímsnes GK er kominn 
á veiðar aftur eftir stutta 
viðveru í slippnum.  Hef-
ur hann landað 10 tn í 2 
róðrum.    Maron GK hefur 
gengið nokkuð vel, því að 
báturinn hefur landað 40 
tn í 11 rórðum og mest 5,6 
tonn í róðri.  Hraunsvík GK 14,4 tn 
í 9.

Dragnótabátarnir eru komnir af 
stað og þar eru reyndar frekar slæm-
ar fréttir.  Njáll RE er búinn að róa 
frekar stíft og fiska vel.  Hefur landað 
93 tní10 rórðum og mest 15,5 tonn í 
einni löndun.  Þessi bátur er búinn 
að viðloðandi Sandgerði núna í yfir 
30 ár. Áhöfn Njáls hefur verið að 
mestu skipuð Sandgerðingum.  

Núna hafa eigendur ákveðið að 
áhöfn bátsins muni fiska nokkuð 
duglega núna og klára kvótann.  

Verður 
bátnum síðan silgt til Reykjavíkur 
og honum lagt og kvótinn seldur af 
bátnum.  Enn um er að ræða liðlega 
250 tonna þorskígildiskvóta.   

Þá er staðan orðin þannig hérna á 
Suðurnesjunum að einungis eru eftir 
3 bátar sem eru á dragnótaveiðum.  
Siggi Bjarna GK,  Benni Sæm GK og 
Sigurfari GK.  Allt þetta eru bátar 
sem eru í eigu Nesfisks.

 Já þetta er þróun sem er 
búinn að vera í gangi undanfarin 
ár.  Og ef við förum í smá ferðalag 
20 ár aftur í tímann og skoðum hvað 
þá voru margir dragnótabátar að 
gera út í september árið 1997 þá sést 
þetta mjög vel.

Grindavík.  Árið 2017 er enginn 
dragnótabátur.  1997 var þar Þröstur 
RE sem var með 42 tn í 13.  

Sandgerði.  Þar eru núna 4 bátar.  
Voru líka 4 bátar árið 1997.  Baldur 
GK sem var með 9,8 tn í 3.  Sandafell 
HF 45 tn í 9, Siggi Bjarna GK 32 tn í 
10 og Erlingur GK 52 tn í 18.

Keflavík.  Enginn dragnótabát-
ur að róa árið 2017.  Þeir voru ansi 
margir árið 1997 enda var þá mik-
ill fjöldi báta að gera út á bugtina í 
Faxaflóa.  Njáll RE var með 5,8 tn í 2. 
( landaði í Reykjavík restina af sept-
ember árið 1997.).  Guðbjörg GK 
7,3 tn í 5.  Reykjaborg RE 33 tní 16.  
Dagný GK 47 tn í 17.  Benni Sæm 
GK 58 tn í 15.  Haförn KE 64,5 tn 
í 16.  Farsæll GK 76 tn í 16.  Arnar 
KE 78 tní 15 og Eyvindur KE sem 
var aflahæstur 80 tn í 15.  Alls eru 
þetta um 450 tonn sem landað var 
í Keflavík í september árið 1997.  
núna í ár í Keflavík allavega enn 
sem komið er.  Engum afla landað af 
dragnótabáti í Keflavík

   Gísli R

aflafréttir

lítið um að vera í 
höfnunum

isavia hefur nú úthlutað úr samfé-
lagssjóði sínum og hlutu þrettán 
verkefni styrk að þessu sinni. Veitt 

er úr sjóðnum tvisvar sinnum á ári. Við 
val á styrkþegum er áhersla lögð á um-
hverfismál, mannúðarmál, forvarnir, 
flugtengd málefni, listir, menningu og 
menntamál og barst sjóðnum fjöldinn 
allur af umsóknum. Voru styrkirnir 
afhendir í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
dögunum.

Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia:
„Okkur hjá Isavia finnst afar mikil-

vægt að láta gott af okkur leiða og eru 
úthlutanir úr samfélagssjóði okkar 
stór þáttur í því. Það er einnig ánægju-
legt að geta styrkt hin ýmsu verkefni á 
Suðurnesjunum í nánd við Keflavíkur-
flugvöll en þar eins og annarsstaðar á 
landinu er af fjölmörgum frambærileg-
um verkefnum er að taka. Við hlökkum 
til að fylgjast með gangi mála og sjá 
hvernig styrkveitingarnar úr sjóðnum 
munu hjálpa þessum þrettán verðugu 
verkefnum sem hlutu styrkinn að þessu 
sinni.“
VerkeFnin Sem Fengu Styrk 
eru:
Vinnuskóli reykjanesbæjar og FS fengu 
styrk til að kynna verknám fyrir 9. bekk í 
gegnum vinnuskólann.

Steinbogi kvikmyndagerð fékk styrk við 
gerð heimildarmyndarinnar „guðni á 
trukknum“ sem fjallar um guðna Ingi-
mundarson, heiðursborgara garðs.

gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs (gFF) 
fékk styrk fyrir samstarfsverkefni við 18 
grunn- og framhaldsskóla um uppgræðslu í 
landnámi Ingólfs.

Stuðningsfélagið Kraftur fékk styrk vegna 
átaksins „lífið er núna“ sem aðstoðar 
krabbameinssjúka á aldrinum 18-40 ára.

abCD fékk styrk til að þýða og staðfæra 
alþjóðlegt námsefni í fjármálalæsi fyrir 6-14 
ára.

Plastlaus september fékk styrk við árveknis 
átak sitt sem er ætlað að vekja almenning til 

umhugsunar um plastnotkun.

ungir umhverfissinnar fengu styrk við kynn-
ingar í menntaskólum um umhverfismál.

Ylhýra hlaut styrk við gerð á tölvu- og smá-
forriti í snjallsíma fyrir íslenskukennslu.

Söngvaskáld á Suðurnesjum fengu styrk við 
framkvæmd á tónleikaröð sinni.

Vinaliðar fengu styrk til verkefnis þar sem 
nemendur gerast vinaliðar og taka þátt í 
verkefnum sem snúa að einelti.

borgarhólsskóli fékk styrk við kaup á tækni-
lego fyrir börn og unglinga.

töfrahurðin, íslensk tónlistarútgáfa fékk 
styrk við gerð jazzútgáfu af sögu Péturs og 
úlfsins og munu bjóða 600 grunnskóla-
börnum á prufu í Hörpu í nóvember 2017.

Fjölsmiðjan á Suðurnesjum fékk styrk fyrir 
sérverkefni sem ætlað er að styrkja sam-
stöðu og uppbyggingu.

 
um StyrktarSjóði iSaVia:
Isavia styrkir góð málefni á hverju ári 
eftir afmarkaðri stefnu sem er í sam-
ræmi við samþykkt stjórnar félagsins. 
Styrkirnir skiptast í þessa þrjá flokka: 
Styrktarsjóður Isavia hjá Landsbjörgu 
veitir styrki til björgunarsveita um allt 
land. Sveitirnar eru styrktar til kaupa 
á hópslysabúnaði og er sérstök áhersla 
lögð á björgunarsveitir nálægt flugvöll-
um og fjölförnum ferðamannastöðum. 
Styrktarsjóðir Isavia hjá HÍ og HR veita 
styrki til nemenda á meistara- og dokt-
orsstigi sem vinna að lokaverkefnum 
tengdum flugi eða ferðaþjónustu. Há-
skólarnir annast úthlutun úr sjóðunum. 
Í gegnum samfélagssjóð leggur Isavia 
sitt af mörkum til þess að metnaðarfullt 
starf á ýmsum sviðum samfélagsins fái 
að dafna. Til að skerpa á málaflokknum 
hefur félagið lagt áherslu á: Forvarnar-
verkefni fyrir ungmenni, líknarmál, 
góðgerðarmál, umhverfismál og verk-
efni sem tengjast flugi.

ÞReTTÁN VeRkeFNi 
FeNGU úTHLUTAð úR 
sAMFÉLAGssjóði isAViA

nú hefur Alþingi hafið störf 
að nýju eftir sumarhlé. 
Reykjanes kannaði hjá 

nokkrum þingmönnum Suðurkjör-
dæmis hver verða helstu málin á 
haustþinginu. Einnig voru þingmenn 
sourðir hvaða mál þeir ætli að leggja 
áherslu á.
 
hVer Verða helStu málin  
á hauStþinginu?

á hVaða mál ætlar þú að 
leggja áherSlu á?

hvað verður rætt 
á alþingi í haust?
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Okkar þekking nýtist þér

Varmadælur
 

Hagkvæmur kostur til 
upphitunar

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2..

• Kyndir húsið á veturna 
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir
• Hægt að fá WiFi sendi 
   svo hægt sé að stjórna 
   dælunni úr GSM síma
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SELJUM FASTEIGNIR UM ALLT LAND OG Á SPÁNI Í SAMSTARFI  VIÐ 

ZALT PROPERTIES          

Dalabyggð 24
Nýlegt sumahús í fallegum dal milli Gullfoss og Geysis og Flúða. Eld-
hús, stofa, þrjú svefnherb., bað og heitur pottur. V-25,5 millj.

Ömmukaffi Blönduósi - veitinga/kaffihús og bar. Húsið er kjallari og 2 
hæðir.  Mjög vel staðsett og við  hliðina á sundlaug bæjarins.Miklir og 
góðir tekjumöguleikar. V- 40 millj.

Tvö Lúxus einbýli í Doña Pepa. Húsin eru 113-120m² að stærð með 
stórum garði á 426-476m² lóð með möguleika á sundlaug. 

Nýbygging í lúxus íbúðar þyrpingu á lokuðu öruggu svæði. 2 svefnherb. 
2 baðherb. Upphituð innilaug og 2 úti sundlaugar, nuddpottur, íþrótta- 
og leiksvæði fyrir börn.

Traust og góð þjónusta í 15 ár
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Stofnfundur U3A Háskóla 
þriðja æviskeiðsins var 
haldinn 16. september s.l. í 

sal MSS, Miðstöðvar símenntunar 
á Suðurnesjum. Fundurinn var afar 
ánægjulegur, hópur stofnfélaga og 
annarra góðra gesta sátu fundinn. 
Undirbúningshópur stofnfundar-
ins hafði hugsað vel fyrir öllu. Í 
fundarhléi var gott meðlæti með 
kaffinu og yndislegur fiðluleikur 
ungrar stúlku úr Vogunum, Eyju 
Þorvaldsdóttur.  Í undirbúnings-
hópnum voru Jónína Holm, Garði, 
Halldóra Magnúsdóttir, Vogum, 
Sæunn Hulda Guðmundsdótt-
ir, Sandgerði, Magdalena Olsen, 
Reykjanesbæ, Jenný Emilía Olsen, 
Reykjanesbæ og Erna M. Svein-
bjarnardóttir, Garði

Á fundinn komu góðir gestur 
úr Reykjavík, Hans Kristján Guð-
mundsson og fleira stjórnarfólk 
frá samtökunum í Reykjavík. Flutti 
Hans afar fróðlegt erindi og kom 

færandi hendi með stóran blóm-
vönd. Stofnun samtaka U3A á 
Suðurnesjum er í raun merkur 
áfangi, samtökin í Reykjavík voru 
stofnuð 2015 og hefur vaxið og 
dafnað á þessum fimm árum sem 
liðin eru síðan.

Fundarstjóri var Jónína Holm 
og fundarritari Halldóra Magnús-
dóttir. Í Upphafi fundar rakti Erna 
M. Sveinbjarnardóttir aðdraganda 
stofnunar U3A Suðurnes sem er 
ætlað fólki yfir fimmtugt. Allar 
rannsóknir sýna að það er öllum 
sem hafa heilsu afar hollt að tileinka 
sér nýja þekkingu á hvaða aldri sem 
er.

Samþykkt samtakanna var sam-
þykkt samhljóða og síðan var geng-
ið til kosninga. Í stjórn voru kosin 
Hrafn A. Harðarson frá Garði, 
formaður, aðrir stjórnarmenn eru 
Halldóra Magnúsdóttir frá Vog-
um, Magnús Ó. Ingvarsson frá 
Sandgerði, Magdalena Olsen frá 

Reykjanesbæ og Hildur Harðardótt-
ir frá Reykjanesbæ. Skoðunarmenn 
reikninga voru kosnir Jónína Holm 
og Eysteinn Eyjólfsson.

Að kosningum loknum tók nýr 
formaður við keflinu. Honum voru 
afhent nöfn á fimmta tug stofnfélaga 
en hægt er að gerast stofnfélagi  allt 
til áramóta. Nokkrar umræður urðu 
undir liðnum önnur mál. Almenn 
ánægja var með fundinn og það 
framtak að stofnuð væri samtökin 
U3ASuðurnes.

Erna M. Sveinbjarnardóttir

eins og aðrir þingmenn VG 
mun ég leggja áherslu á nokk-
ur höfuðmál hreyfingarinnar; 

að vinna að efnahagsstöðugleika í 
þágu

launafólks, aldraðra og öryrkja, 
berjast fyrir því kolefnisjöfnuðu Ís-
landi fyrir árið 2040 og útrýma fátækt.

Af öðrum málum sem ég mun 
halda á lofti má nefna fráveitumál, 
loftslagsmál með minnkandi losun 

gróðurhúsalofttegunda,
orkuskipti í samgöngum og útgerð, 

sjálfbærar orkunytjar og þolmörk og 
aðgangsstýringar í ferðaþjónustunni, 
ásamt því að reyna

að tryggja betri aðgang að fram-
haldsmenntun utan höfuðborgar-
svæðisins, meiri vísindarannsóknir 
þar og eflingu náttúrustofa.

Ari Trausti Guðmundsson
6. þingmaður Suðurkjördæmis

það vakti athygli eftir síðustu 
Alþingiskosningar að Björt 
framtíð og Viðreisn mynd-

uðu náið bandalag og komu fram 
sem einn flokkur. Þau sögðust ekki 
rjúfa þessa samstöðu,annað hvort 
færu báðir flokkar í ríkisstjórn eða 
hvorugur.

Það kom því hressilega á óvart 

eitt kvöldið fyrir skömmu þegar 
myrkur var komið að Björt framtíð 
tilkynnir einhliða án nokkurrar um-
ræðu við hina flokkana að þau séu 
hætt í ríkisstjórninni.

Þetta hlýtur að hafa verið ansi sár 
rýtingur í bakið á Viðreisnarfólkinu. 

 StoFnFundur u3a 
á SuðurneSjum

björt framtíð sýndi 
Viðreisn puttann

í þágu efnahagsstöðuleika 
launafólks ,aldraðra og öryrkja

Rólegheita gróðursetning
á dögunum fór hópur út-

skriftarnemenda í hina hefð-
bundnu gróðursetningu ásamt 

nokkrum kennurum.
Að venju var góð stemning í hópn-

um og plönturnar runnu ofan í jörðina.  
Farið var að Rósaselsvötnum fyrir ofan 

Keflavík en þar á skólinn skika þar sem 
útskriftarhópar gróðursetja plöntur til 
minningar um veru sína í skólanum.

Svæðinu sem um ræðir fékk skólinn á 
sínum tíma úthlutað hjá Skógræktarfélagi 
Suðurnesja. Þeir nemendur sem útskrif-
ast frá skólanum gróðursetja þar plöntur 

tvisvar á ári; nemendur sem útskrifast á 
haustönn fara í upphafi haustannar en 
hópar sem útskrifast að vori gróðursetja 
þá. Þetta hefur verið gert í þó nokkur ár 
og er búið að gróðursetja þó nokkuð af 
plöntum sem eiga vonandi eftir að vaxa 
þar og dafna. (Heimasíða FS)

Allskonar form í umhverfinu 
nemendur í fyrsta bekk 

eru að læra um form, 
þríhyrninga, ferhyrn-

inga, ferninga, hringi og fleira. Í 
morgun skelltu þau sér svo út 
á skólalóð og leituðu a ð 
allskonar formum í um-
hverfinu. Bekknum var 
skipt í tvennt og 
meðan stelpurnar 
leituðu að formum 
á skólalóðinni 
léku strák-
arnir sér 
í allskyns 

leikjum á sparkvell- i n -
um og síð- a n 
f u n d u 
strák-
arnir 
form 
með-

an stúlkurnar fóru í stórfiskaleik 
og fleira.  Þeim fannst þetta rosa-
lega skemmtilegt eins og sjá má á 
meðfylgjandi mynd. (Heimasíða 
Grindavík)
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Í Silfrinu hjá Agli Helgasyni síðasta 
sunnudag var m.a. Páll Magnússon 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Páll 

kom einstaklega vel út úr viðtalinu og 
sagði m.a. eftirfarandi um  mál síðustu 
viku :

„Við hefðum getað haldið betur á 
þessu því að sannarlega er það ekki svo-
leiðis að að það sé meiri biðlund, meiri 
samúð hjá fólki í Sjálfstæðisflokknum 
með barnaníðingum eða minni samúð 
með fórnarlömbum þeirra en hjá öðru 
almennilegu fólki. En fyrir marga virk-
aði þetta þannig að við værum að svara 
þessu með lagastagli. Það er mín skoðun 
að þegar það verður ljóst í júlí að faðir 
forsætisráðherra og formanns Sjálfstæð-

isflokksins hafi skrifað undir þetta um-
sagnarbréf, þá er ég þeirrar skoðunar að 
það hefði átt að segja frá því strax og ef 
menn teldu einhverja lagalega skavanka 
á því þá, þá átti að reyna að fá Benedikt 
Sveinsson til að gera þetta bara að eigin 
frumkvæði. Þetta hefði verið betur séð.“ 

Það er mikill munur á málflutningi 
Páls Magnússonar heldur en Brynjars 
Níelssonar þingmanns Sjálfstæðisflokks-
ins frá Reykjavík. Brynjar sparar ekki 
stóru orðin og kallar menn alls konar 
nöfnum. Almenningi finnst hann sýna 
hroka. Best færi á því að Brynjar tæki sér 
frí frá því að vera talsmaður Sjálfstæðis-
flokksins. Páll Magnússon er mun betur 
til þess fallin að vera talsmaður.

nú stöndum við frammi fyr-
ir því, örfáum dögum eftir 
þingsetningu að stjórnin er 

sprungin og nýjar kosningar til Al-
þingis eftir örfáar vikur. Sú sem þetta 
ritar bjóst ekki við að ríkisstjórnin 
yrði langlíf. En það að komast ekki 
í gegnum fyrstu umræðu á sam-
eiginlegum fjárlögum er örugglega 
heimsmet. Staða Framsóknarflokks-
ins hefur styrkst síðustu mánuði en 
árið 2016 var verulega erfitt. Fram-
sóknarflokkurinn var skilinn útundan 
í stjórnarmyndunarviðræðum og lítil 
eftirspurn var eftir samstarfi. Nú hefur 
staða flokksins snúst við. 

Samvinna og stöðugleiki
Við vitum auðvitað ekki hvernig næstu 
kosningar fara en ég tel að Fram-
sóknarflokkurin gæti orðið í lykilstöðu 
við myndun næstu ríkisstjórnar. Flokk-
urinn er orðinn aldargamall og byggir 
á sterkum innviðum. Ég held að það 
sé eftirsóknarvert nú í ljósi þess um-
róts sem verið hefur að undanförnu í 
íslenskum stjórnmálum. Fólk vill stöð-
ugleika og traust fólk við stjórnvölinn. 
Það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp 
á að þurfa að ganga til kosninga árlega. 

Áherslumál okkar Framsóknar-
manna verða fyrst og fremst heil-
brigðismálin, málefni eldri borgara, 
menntamál og síðast en ekki síst 
byggðamál og samgöngur. 

Vitlaust gefið
Hvað mig sjálfa varðar þá hyggst ég 
gefa aftur kost á mér og mun leggja 
mig alla fram um að vekja athygli á og 
reyna þar með að leiðrétta þá misskipt-
ingu sem Suðurnesjafólk á að gjalda frá 
ríkisvaldinu. Það er auðvitað ekki í lagi 
að samfélag sem telur á þriðja tug þús-
und íbúa, glímir við íbúafjölgun sem 
er fordæmalaus og er með alþjóðlega 
flugstöð á síðu svæði sem er einnig í 
örum vexti, fái enn aðeins lítinn hlut 
af kökunni. Íbúum á Suðurnesjum 
hefur fjölgað um tæp 20% á sl. þrem-
ur árum. Óréttlætið er æpandi 
þegar litið er til þess að 
heilbrigðisstofnun-
in okkar, HSS, fær  
næst lægst framlög 
frá ríkinu af öllum 
heilbrigðisstof-
unum landsins. 

Minnst framlög fær heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða. Þar eru um 8 þúsund íbúar 
og fólksfækkun um árabil. Það er vit-
laust gefið og því þarf að breyta.

Sjö mál
Ég ætla að leggja fram að nýju fjögur 
frumvörp og þrjár þingsályktunar-
tillögur. Að auki er ég að vinna að 
nýrri þingsályktunartillögu er lítur 
að sjúkraflutningum. Ég mun leggja 
áherslu á breytingar á fæðingarorlofi 
sem mitt fyrsta mál. 

FrumVörpin:
1. atvinnuleysistryggingar (bótaréttur 
fanga) . Frumvarpið fjallar um að breyta 
lögum á þann hátt að þeir fangar sem 
stunda vinnu innan fangelsis og/eða 
nám ávinni sér rétt til atvinnnuleysisbóta. 
Þannig að þegar þeir ljúka afplánun þá 
hafa þeir eitthvað að hverfa að á meðan 
þeir leita sér að atvinnu. Ég tel að slík 
lagabreytingin sé hvetjandi fyrir þá sem 
lokið hafa afplánun til að nýta tímann í 
fangelsinu til betrunar og að þeir leiðist 
síður til þess að brjóta af sér þar sem þeir 
hafa einhverja afkomu.

2. brottnám líffæra (ætlað samþykki) . Þetta 
frumvarp hefur verið lengi í umræðunni 
og meira að segja verið afgreitt í þinginu. 
afgreiðslan var 
á þann veg 
að ráð-
herra 
skip-
aði 

starfshóp til að skoða málið betur. Ég leiddi 
þann starfshóp og við skiluðum skýrslu til 
ráðherra 2015. Samt sem áður hefur ekkert 
gerst. Ég er mjög hissa á að ráðherra hefur 
ekki sjálfur lagt fram frumvarp með laga-
breytingu þannig að ég mun halda áfram 
að berjast fyrir þessu máli.

3. Fæðingar- og foreldraorlof 
(fæðingarhjálp). Frumvarp um að breyta 
lögum þannig að það fólk sem þarf að 
fara um langan veg til að fæða barn, t.d. 
íbúar í Vestmannaeyjum og á Höfn, fái 
viðbótarfæðingarorlof sem nemur þeim 
tíma sem þau þurfa að bíða fæðingar fjarri 
heimili. lagabreyting sem snýr að jafnræði 
búsetu.

4. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerk-
ið (fánatími). að fáninn megi vera uppi yfir 
hásumarið og við opinberar byggingar, ef 
upplýstur.

og þingSályktunartillög-
ur:

1. Fjarfundir á vegum ráðuneyta og notk-
un fjarfundabúnaðar. að farið verði í alls-
herjar stefnumótun innan stjórnarráðsins á 
nýju verklagi varðandi fjarfundi. Væri mun 
skilvirkara ef sveitastjórnarfólk þyrfti ekki 
að fara langar leiðir í öllum veðrum á fundi 
í ráðuneytum. tæknin er til staðar og við 
eigum að nýta hana betur og bæta þar 
með aðgengi að stjórnsýslunni.

2. Flutningur landhelgisgæslunnar til 
reykjanesbæjar. Þetta mál þekkja allir 

Suðurnesjamenn.

3. réttur barna til að vita um 
uppruna sinn. að börn sem getin 
eru með tæknifrjóvgunum eigi 
rétt á að vita um uppruna sinn. 
byggir á sænsku fordæmi sem 
ég tel að við þurfum að ræða og 
móta stefnu í.

kynferðisglæpur gagnvart 
börnum er einn sá ljótasti 
sem hægt er að hugsa sér Að 

fullorðið fólk ráðist á börn og noti 
þau kynferðislega er ömurlegt. Slík-
ir barnaníðingar eiga að fá þyngstu 
dóma,sem til eru. Barnaníðingar fá 
sinn dóm og þurfa að sitja í fangelsi. 
Eðli glæpsins er samt þannig að það er 
erfitt að geta tekið slíkt fólk í sátt eftir 
að það hefur afplánað sinn dóm. Upp-
reisn æru er eitthvað sem hlýtur að 
heyra fortíðinni til. Það eru allir sam-
mála um að þetta gamla kerfi þurfi að 
fara burt. Dómsmálaráðuneytið hefur 
unnið að því.

Síðustu dagana hefur mikið geng-
ið á í íslenskum stjórnmálum. Björt 

framtíð slítur stjórnarsamstarfinu og 
segir að meðmælabréf Benedikts föð-
ur Bjarna Benediktssonar,forsætisráð-
herra,hafi þar ráðið úrslitum.

Nú hljóta margir að spyrja,hvernig 
það megi vera að Bjarni Benediktsson 
þurfi að axla ábyrgð fyrir það sem fað-
ir hans gerði.Bjarni sagðist hafa orðið 
fyrir áfalli þegar hann heyrði um með-
mælabréf föður síns. Hann sagðist 
aldrei hefði skrifað undir slíkt.

Auðvitað er framkoma Benedikts 
föður Bjarna óskiljnalegt og á engan 
hátt hægt að verja hana. En það er 
með öllu fáránlegt að láta Bjarna 
Benediktsson gjalda fyrir ábyrgðar-
leysi föður síns.

silja dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks

Framsókn aftur 
í ríkisstjórn

á bjarni að axla ábyrgð 
á verkum föður síns?

páll betri talsmaður en brynjar

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  Mínar síður

√  Húsbók þjónustusaga húss

√  Auk annarrar þjónustu

 

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is
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út er komin hjá Veröld bókin ALLSKONAR 
ÞEYTINGAR FYRIR ALLA eftir Michelle 
Keogh í þýðingu Margrétar Tryggvadóttur

Hér er á ferðinni óvenjuleg bók sem býður upp á 
ótrúlega möguleika. Það eru ótal leiðir til að setja saman 
spennandi þeytinga og í bókinni er að finna uppskrift-
ir að þúsundum girnilegra og hollra drykkja. Síður 
bókarinnar eru skornar upp í þrennt: grunn, vökva og 
ábæti, og hver og einn getur raðað saman þeyting að 
eigin ósk. Með því að fylgja einföldum leiðbeiningum 
er hægt að útbúa drykki af öllu tagi: morgunþeytinga, 
næringaríka þeytingar, græna þeytinga, hollustudrykki 
og þeytinga sem börnin kunna að meta. 

Allskonar þeytingar fyrir alla inniheldur möguleika 
á samsetningu á meira en 60.000 þeytingum. Margrét 
Tryggvadóttir þýddi og braut um. Bókin er prentuð í 
Kína. 

eftir að Björt framtíð sprengi 
stjórnarsamstarfið stefnir allt 
í að kosið verði að nýju til Al-

þimgis. Dagsetningin laugardaginn 
28.október  er það sem stefnan er sett 
á.

Búið er að gefa út að sameiningar-

kosning í Garði og Sandgerði verði 11. 
Nóvember n..k.

Í maí lok á næsta ári eru það svo 
sveitarstjórnarkosningar.

Það er sem sagt nóg af kosningum 
framundan.

þann 11.nóvember n.k. ganga 
íbúar Garðs og Sandgerðis að 
kjörborðinu og ákeða hvort 

sveitarfélögin eigi að sameinast í eitt 
sveitarfélag. Hér er um ansi stórt mál 
að ræða sem íbúar sveitarfélaganna 
þurfa að kynna sér vel. Verði samein-
ing samþykkt verður ekki aftur snúið. 
Reykjanes mun nú og í næstu blöðum 
birta upplýsingar úr skýrslu,sem gerir 
grein fyrir kostum og göllum.þ

Sterkari en stjórnsýslan    
fjarlægari
Eftirfarandi er samantekt úr niður-
stöðum frá vinnuhópum, á íbúafund-
um, fundum með kjörnum fulltrú-
um, könnunum og viðtölum á helstu 
áhrifavöldum sameiningar. — Sterkari 
stjórnsýslueining sem er betur í stakk 
búin til að gæta hagsmuna íbúanna 
— Betri forsendur til að veita faglega 
og sérhæfða þjónustu t.d. í skóla- og 
félagsmálum — Fjárhagslega sterkara 
sveitarfélag til að takast á við sveiflur í 
efnahagslífi án þess að þurfa að skerða 
þjónustu við íbúa — Mikil samvinna 
er nú þegar til staðar og sameining 
myndi þýða einföldun á stjórnkerfi 

og þar með betri þjónustu — Bætt 
nýting fjármuna sveitarfélagsins — 
Stjórnsýslan kann að virðast fjarlægari 
íbúum — Tilfinning um minna íbúa-
lýðræði — Samræming og breytingar 
á gjaldskrám

Skuldir margfalt hærri á 
hvern íbúa í Sandgerði heldur 
en í garði
Skuldir Sveitarfélagsins Garðs eru 338 
þúsundir á hvern íbúa. Skuldir Sand-
gerðisbæjar eru 2.039 á hvern íbúa.

Skuldir á hvern íbúa er um 1,6 
m.kr. hærri í Sandgerði en í Garði: — 
Langtímaskuldir á hvern íbúa vegna 
grunnþjónustu eru um 1,0 m.kr. 
meiri í Sandgerði en í Garði. — Líf-
eyrisskuldbindingar á hvern íbúa eru 
um 200 þús.kr. hærri í Sandgerði en 
í Garði — Langtímaskuldir Hafnar-
sjóðs Sandgerðis við lánastofnanir 
nema nema 400 m.kr. eða sem nem-
ur 233 þús.kr. á hvern íbúa. Engin 
höfn rekin í Garði. — Skuldir vegna 
vatnsveitu eru 89 þús.kr. á hvern íbúa 
í Sandgerði. Engin vatnsveita rekin í 
Garði.

koSningar 
Framundan

Sameining garðs og 
Sandgerðis  já eða nei

þúSundir 
Spennandi 
þeytinga!

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
Laugardagara 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Úrvalið er hjá okkur!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Salerniskassi
fyrir upphengd salerni
Ál og hert öryggisgler

Hvítt / Svart

Innrétting með handlaug, 
höldum,ljósi,spegli & hillu

stærð: 60 x 48 cm
Verð 39.900 kr



ASKALIND 6, 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 891 8113 - doktoraggibyssa@simnet.is

Byssuviðgerðir
Vöðluviðgerðir

Blámun
Smíði

SKEMMUVEGI 12 - 200 KÓPAVOGUR
S: 891-8113  - doktoraggibyssa@simnet.is

www.galleribyssur.com
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• Met slegin í farþega-
Fjölda
• starfseMin á flugvellin-
um gekk    
   mjög Vel Í Sumar
• aukning á fraMboði flug-
Sæta næSta Vetur

Farþegar á Keflavíkurflugvelli 
á tímabilinu janúar til ágúst 
voru 5.954.761 og er það 32,4% 

aukning frá sama tímabili í fyrra. 
Fjöldinn er í takt við farþegaspá Isavia 
sem gefin var út í lok árs 2016, en þá 
var því spáð að 5.921.693 farþegar 
færu um völlinn á fyrstu 8 mánuðum 
ársins, sem er einungis 0,54% færri 
en raunin varð. Gert er ráð fyrir að 
heildarfjöldi farþega verði á bilinu 
8,7 - 8,8 milljónir árið 2017 sem yrði 
þá um 28% aukning frá árinu 2016. 
Skipting farþega er í samræmi við spár 
en um þriðjungur farþega flugvallar-
ins eru tengifarþegar en aðrir farþegar 
skiptast í komu og brottfararfarþega.

Eins og undanfarin ár var sumarið 
annasamasti tíminn, en sumarið (júní 
– ágúst) var það stærsta á flugvellin-
um hingað til. Í fyrsta sinn í sögunni 

fóru yfir ein milljón farþega í gegnum 
flugvöllinn á einum mánuði og gerðist 
það í júlí og aftur í ágúst. Stærsti dag-
ur sumarsins var 6. ágúst þegar 40.147 
farþegar fóru í gegnum flugvöllinn, en 
það er 19% fleiri farþegar en á stærsta 
deginum í fyrra sumar.

Heilt yfir gekk umferð um flug-
völlinn mjög vel í sumar og hafa þær 
afkastaaukandi framkvæmdir sem 
ráðist hefur verið í síðastliðin misseri 
skilað árangri. Biðtími í öryggisleit á 
flugvellinum var undir 5 mínútum hjá 
88% farþega í ágústmánuði þrátt fyrir 
sögulegan fjölda farþega. Þá voru flug 
almennt oftar á réttum tíma miðað við 
sama tímabil í fyrra. Í sumar ákvað 
Isavia í samráði við Icelandair, Pri-
mera og Wow air að bjóða uppá inn-
ritun frá 12 á miðnætti fyrir þá sem 
áttu bókað morgunflug. Nokkur fjöldi 
farþega nýtti sér þessa auknu þjónustu 
sem skilaði dreifðara álagi í innritun 
og öryggisleit.

Vetraráætlun Keflavíkurflugvallar 
er orðin opinber, en á tímabilinu nóv-
ember til mars 2018 er gert ráð fyrir 
um 830 þúsund auka sætum í boði 

frá sama tímabili í fyrra, eða um 27% 
aukning. Heildar framboð flugsæta 
verður um 3,8 milljónir í vetur en var 
um 3 milljónir síðastliðinn vetur.  Alls 
verða það 15 flugfélög sem fljúga til 
og frá Keflavíkurflugvelli í vetur til 69 
áfangastaða.

Björn Óli Hauksson, forstjóri 
Isavia:

„Það er frábært að verða vitni 
að því góða starfi sem unnið er á 
Keflavíkurflugvelli, hvort sem er hjá 
starfsfólki Isavia eða rekstraraðila á 
flugvellinum. Fjöldi farþega í sum-
ar, og í raun alla mánuði þessa árs er 
sögulegur eins og vöxtur ferðaþjón-
ustunnar og flugsins í heild. Það er 
því mikilvægt að starfsemin á flug-
vellinum, í flugumferðarþjónustu og 
annarri tengdri starfsemi gangi vel og 
snurðulaust fyrir sig þannig að upplif-
un farþega verði jákvæð við komu til 
landsins sem og við brottför. Ég vil því 
þakka starfsfólki á Keflavíkurflugvelli 
sem og starfsmönnum Isavia í heild 
fyrir frábært starf í sumar sem og síð-
astliðin ár við krefjandi aðstæður“ 

mál málanna hjá eldri borgur-
um er hvernig farið er með 
fólk sem getur unnið sér 

inn nokkur þúsund á mánuði. Eins og 
fran hefur komið er hið svokallaða frí-
tekjumark aðeins 25 þúsund krónur á 
mánuði. Eldri borgarar sem fá greiðslur 
frá Tryggingastofnun vilja margir sem 
það geta vinna í hlutastarfi til að auka 
sínar ráðstöfunartekjur. En málið er 
ekki svona einfalt. Aðili sem hefur t.d. 
200 þúsund úr lífeyrissjóð og 80 þúsund 
krónur frá Tryggingastofnun ákveður 
að vinna smávegis t.d. fyrir eitt hundrað 
þúsund krónur á mánuði. Hvað gerist 
þá? Viðkomandi þar að greiða skattinn 
(um 37%) og til viðbótar skerðast svo 
greiðslurnar frá Tryggingastofnun. Stað-
an er þannig að viðkomandi heldur eftir 

29 þúsundum af 100 þúsund krónunum.
Hvers vegna í óskupunum þurfa eldri 

borgarar í raun að borga mun hærri skatt 
en aðrir. Í fréttum kemur fram að Svíar 
eru að taka þá ákvörðun að eldri borgar-
ar borgi aldrei hærri skatta en aðrir.

Nú eru blikur á lofti í íslenskum 
stjórnmálum og flest bendir til þess að 
kosið verði fyrir áramót. Eitt af stóru 
málunum í kosningabaráttunni verða 
örugglega málefni aldraðra. Það verð-
ur sterk krafa að stjórnmálaflokkarnir 
standi með eldri borgurum í sinni bar-
áttu. Eitt af málunum í þeirri baráttu er 
að stuðla að því að eldri borgarar geti 
aukið sínar tekjur og borgi skatta af þeim 
tekjum en séu ekki flokkaðir þannig að 
missa 71% af tekjum sínum.

Flokkur fólksins undir for-
ystu Ingu Sæland hef-
ur að mundanförnu 

verið að bæta við sig fylgi 
í skoðunakönnunum. 
Margir spá því að þessi 
flokkur komi til með að 
ná nokkrum mönnum 
inn á þing. Væntanlega 
verður það á kostnað 
Bjartrar framtíðar og 
Viðreisnar.

Flokkur fólksins seg-
irst vera tilbúinn í kosn-

ingabaráttuna og muni 
bjóða fram í öllum 
kjördæmum lands-

ins.

sTÆRsTA sUMAR FRÁ UppHAFi Á 
keFLAVíkURFLUGVeLLi

Missa 71% af tekjum sínum

Flokkur fólksins tilbúinn í slaginn

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Þurrkbox

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr44.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

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

Tilboð
89.990 Í þakrennur

Hitavír

Haltu rennunum 
hreinum í vetur.

Tilboð
3 fyrir 2

Tilboð
kr. / m1.450

í ferðavagnin 
fyrir veturinn
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það var fjöldi fólks sem mætti í 
Stapann í Hljómahöll síðasta 
fimmtudagskvöld til að hlýða 

á Guðna Ágústsson,fv.ráðherra og         
                Jóhannes Kristinsson,eftirhermu. 
Þeir félagar hafa sett saman skemmti-
legt prógram sem féll í góðan jarðveg 
meðal áheyranda. 

Í kjölfar mikillar fjölgunar erlendra 
ferðamanna á Íslandi hefur þörfin 
fyrir aðgengilegri framsetningu á 

íslensku lambakjöti í verslunum verið 
aðkallandi. Í samvinnu við Krónuna, 
Kjarval og Norðlenska hefur Icelandic 
lamb nú brugðist við og kynnir nýja 
vörulínu. Ætlunin er að ná til þeirra 
ferðamanna sem kjósa að elda sjálfir í 
stað þess að borða á veitingastöðum.

•	 Allar	 pakkningar	 eru	 með	
enskum texta.  

•	 Upplýsingar	 um	 eldunar-
tíma eru áberandi á hverjum pakka. 

•	 Á	 hverjum	 pakka	 er	 að	
finna einfalda og fljótlega uppskrift. 

•	 Flestar	 pakkningarnar	 eru	
ætlaðar fyrir einn. (um 200 gr)

•	 Nýja	 vörulínan	 verður	 á	
boðstólum í öllum verslunum Krón-
unnar og Kjarvals

•	 Til	að	byrja	með	fara	fimm	
nýjar afurðir í verslanir. Allar eru unn-
ar úr lærum.  

•	 Vöruhönnunin	 er	 afrakstur	

samstarfs Icelandic Lamb, kokka og 
kjötiðnaðarmanna. 

Þetta er í fyrsta sinn sem lambakjöt 
er markaðssett sérstaklega til erlendra 
ferðamenna með heilstæðum hætti. 
Öflug kynning á samfélagsmiðlum 
er þegar farin af stað og litlum upp-
skriftabæklingum á ensku og íslensku 
verður dreift á útsölustöðum. Þetta er 
tilraunaverkefni en erlendir kaupend-
ur hafa sýnt því áhuga að dreifa vöru-
línunni til sælkeraverslana í Banda-
ríkjunum, Japan og Evrópu allt árið 
um kring.

Nýja vörulínan er hluti af verkefni 
Icelandic lamb sem miðar að því að 
kynna íslenskt lambakjöt fyrir erlend-
um ferðamönnum og auka vöruval og 
verðmæti lambakjöts. Icelandic lamb 
er nú þegar í samstarfi við um 100 
veitingastaði sem setja íslensk lamba-
kjöt í öndvegi. Árangurinn hefur verið 
vonum framar og má m.a. rekja aukna 
sölu innanlands til aukinnar sölu á 
lambakjöti til erlendra ferðamanna.

Íslenskt lambakjöt í 
fyrsta sinn markaðssett 
til erlenda ferðamanna í 
matvöruverslunum

Vel mætt hjá orginalnum 
og eftirhermunni

á fundi Menningarráðsm 
Reykjanesbæjar kynnti 
menningarfulltrúi kynnti 

framkvæmd Ljósanætur sem gekk 
vel í ár og fjöldi gesta lagði leið sína 
til bæjarins til að njóta allra þeirra 
metnaðarfullu viðburða sem hér voru 

í boði. Hátíðin heldur áfram að þróast 
í þá átt sem kalla mætti þátttökuhátíð 
og birtist helst í því að sífellt fleiri bæj-
arbúar setja upp sína eigin viðburði og 
bjóða öðrum að gleðjast með sér. Ráð-
ið þakkar öllum sem að undirbúningi 
og framkvæmd hátíðarinnar komu 

og vill vekja athygli á að Ljósanótt er 
einstök í flóru bæjarhátíða með sína 
menningarlegu áherslu og um leið eitt 
af jákvæðustu verkefnum Reykjanes-
bæjar í augum bæjarbúa og annarra 
og á að fá að njóta þess.

ljósanótt er einstök

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



VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  og  ÁREIÐANLEIKI

Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA
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Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

NormX framleiðir hér innanlands 
vinsæl og vönduð smáhýsi sem 
nýtast við allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni er 
vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður panell 
festur með ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin 
eru framleidd í mörgum útfærslum. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

Nýr lerkiklæddur úrvals 
heitur pottur í nýjum 
búningi sem prýðir pallinn.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að 
skella sér í fyrir 
dvölina í heita 
pottinum.

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.


