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Vinna málefnin 
eða skítkastið 

Fyrir                     
okkur öll

Leiðréttum

Þitt atkvæði getur 
ráðið úrslitum um 
framtíð Íslands

Laugardaginn 28.október 2017 ganga kjósendur að kjörborðinu. Úrslit kosninganna ráð 
miklu um það hvernig okkur vegnar á næstu árum. Það er um að gera að mæta á kjörstað 
og nota atkvæðisréttinn. Þitt atkvæði getur ráðið úrslitum.
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Hagsmunamál eldri borgara voru 
ekki ofarlega á forgangslistanum 
hjá Katrínu og Vinstri grænum

Hagsmunamál eldri borgara voru ekki ofarlega á forgangslist-
anum hjá Katrínu og Vinstri grænum

Nú styttist í það að landsmenn gangi að kjörborðinu og 
velji sér þingmenn til að sitja á Alþingi. Athyglisvert er að fylgjast með 
málflutningi Katrínar Jakobsdóttur formanns VG. Loforðin flæða úr 
munni hennar. Henni vefst aftur á móti tunga um tönn þegar hún er 
spurð hvernig eigi að fjármagna öll loforðin. Segist ekki ætla að hækka 
skatta á almenning nema á þá sem hafa yfir 25 milljónir í árstekjur. 
Hvernig ætlar hún að ná 70 milljörðum á ári á þennan hátt. Katrín 
segist ætla að fjölga skattþrepum. Það verður ekki gert öðru vísi en að 
auka skattbyrði millitekjuhópa.Í dag þurfa þeir sem eru með um 900 
þúsund krónur í tekjur og meira að greiða af umframtekjum 46% í 
skatt. Er það bara ekki nóg.

Staðreyndin er sú að með þeirri leið 
sem Bjarni Benediktsson og Sjálfstæð-
isflokkurinn hefur boðað  að taka eigi 
milljarða út úr bankakerfinu til að standa 
undir uppbyggingu innviðanna er óþari 
að ráðast í skattahækkanir. Það á frekar 
að stuðla að skattalækkunum hjá al-
menningi.

Nú segir Katrín Jakobsdóttir og VG 
að gera verði mun betur við eldri borg-
ara. Sem betur fer eru allir stjórnmála-
flokkar sammála um þetta. En hvernig 
er reynsla eldri borgara af forgangsröð-
un Katrínar og VG þegar þau voru í Vinstri stjórninni. Hagur eldri 
borgara var ekki ofarlega á forgangslistanum hjá Katrínu formanni VG 
þá en hún átti sæti í Vinstri stjórninni. Eldri borgarar þurftu að sæta 
mikilli kjaraskerðingu hjá Vinstri stjórninni á meðan Katrín og félagar 
stóðu vörð um fjármálakerfið. Við erum ekki búin að gleyma þessu.

Eftir að Katrín og Vinstri stjórnin setti Evrópumet í fylgistapi hef-
ur hagur eldri borgara lagast, en langt frá því að það sé nóg að gert. 
Eldri borgarar þurfa að fá mun meiri leiðréttingu,en miðað við fyrri 
reynslu er ekki líklegt að Katrín Jakobsdóttir og VG setji það ofarlega 
á forgangslista sinn.

Til að hægt sé að bæta hag eldri borgara þarf að vera stöðugleiki 
og næg atvinna til að skapa ríkissjóði tekjur. Reynsla þjóðarbúsins af 
vinstri stjórn hefur aldrei verið góð.

Tvískinnungur Vinstri grænna í umhverfismálum
Vinstri græn gefa sig út fyrir að vera mikill umhverfisverndarflokkur. 
Á þeim tíma sem VG og Katrín Jakobsdóttir sátu í ríkisstjórn með 
Samfylkingunni var umhverfismálunum hressilega fórnað. Katrín 
Jakobsdóttir og félagi Steingrímur J. beittu sér af fullum þunga til að 
byggja kísilver á Bakka við Húsavík. Merkilegt að flokkur sem kennir 
sig við umhverfisvernd skuli stuðla að byggingu kísilvers sem kemur 
til með að brenna 66 þúsund tonnum af kolum á ári. Hvað á það skylt 
við umhverfisnefnd?

Í umræðuþætti í sjónvarpinu var Katrín formaður VG spurð um 
þetta. Hún sagði að gera hefði þurft málamiðlum við Samfylkinguna. 
Katrín reynir sem sagt að koma skömminni yfir á Samfylkinguna.Ansi 
er þetta ódýrt hjá Katrínu. Sem sagt Katrín og VG voru reiðubúin að 
fórna umhverfishugsjóninni til að fá ráðherrastólana. 

Geta kjósendur virkilega treyst svona stjórnmálamanni?
Annað dæmi um tvískinnung VG. Þau samþykktu að hefja olíuleit 

á drekasvæðinu. Reyndu svo að klóra yfir það þegar þau voru ekki 
lengur í ríkisstjórn.

Skítkast í stað málefna
Það hefur verið ótrúlegt að fylgjast með kosningabaráttunni að þessu 
sinni. Vinstri flokkarnir forðast það eins og heitan graut að ræða mál-
efnin og hversu staða þjóðarbúsins er góð. Sjálfstæðisflokkuirinn legg-
ur áherslu á framtíðina,hvernig getum við haldið áfram að stuðla að 
framförum,hvernig er hægt að byggja upp innviðina og auka t.d. heil-
brigðisþjónustuna,bæta hag eldri borgara,stuðla að því að yngra fólk 
geti eignast húsnæði svo eitthvað sé nefnf.

Nei,þetta vilja vinstri menn ekki ræða. Aðalatrið er að ráðast á 
manninn. Nógu mikið af skítkasti er þeirra aðalmarkmið.

Kjósendur fá tækifæri til að kveða upp sinn dóm laugardaginn 
28.október n.k.  Þú ræður hvort málefnaleg umræða með lausnum er 
það sem þú kýst eða hvort skítkastið 

 Sigurður Jónsson

leiðari

17. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017 Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 

reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466,  

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  

Ritstjóri: Sigurður Jónsson, netfang: asta.ar@simnet.is, sími: 847 2779 Umbrot: Vefpressan. 

Prentun: landsprent. upplag: 10.000 eintök. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

ReyKjANes eR dReifT í 10.000 eiNTöKUm  
óKeypis í ALLAR íBÚðiR Á ReyKjANesi.

um síðustu helgi voru lóðir á 
miðbæjarsvæðinu auglýstar 
lausar til úthlutunar. Nú 

þegar hafa nokkrar umsóknir borist, 
og talsvert er um fyrirspurnir. Í þess-
um áfanga verður úthlutað lóðum fyr-
ir 5 einbýlishús, 5 parhús (10 íbúðir), 5 
fjölbýlishús með 6 íbúðum hvert og 2 
fjölbýlishús með 20 íbúðum hvort. Ef 
allt er talið saman koma því lóðir fyrir 
85 íbúðir til úthlutunar. Það er býsna 
mikil fjölgun á einu bretti í okkar sam-
félagi. Það verður því áhugavert að 
fylgjast með hver eftirspurnin verður 
og hversu margar umsóknir berast um 
þessar lóðir.(Vogahraðferð Ásgeirs 
bæjarstjóra)

Talsverður 
áhugi á lóð-
um í Vogum

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 2.nóvember 2017

Framtíðarsýn um aukna hús-
næðisþörf leik- og grunnskóla: 
Bæjarfulltrúar Framsóknar-

flokksins í Grindavík óska eftir um-
ræðu

Fræðslunefnd leggur til að horft 
verði til brúttófermetra þegar mat er 
lagt á barnafjölda í leikskóla. Skóla-
stjórar leggja til að æskilegt viðmið 
verði 7,3 brúttófermetrar á hvert barn 
og að þolmörk liggi við 7,0 fermetra. á 
barn. Nefndin tekur undir sjónarmið 
skólastjórnenda leikskóla. Nefndin 
telur ekki efni til að hrófla við inn-
tökualdrinum en styður þá skilgrein-
ingu að börn þurfi að vera orðin fullra 
18 mánaða við upphaf skólastarfs í 
ágúst. 

Fræðslunefnd telur jafnframt rétt 
að horfa til brúttófermetra þegar mat 
er lagt á æskilega stærð skólahúsnæð-
is. Í því sambandi telur nefndin rétt að 
miða við að lágmarki 13 brúttófermetra 
á hvern nemanda skólahúsnæðis.

Hausttölublað Járngerðar er 
komið út, en blaðið var bor-
ið út í öll hús í Grindavík í 

gær. Skólamál eru fyrirferðarmikil í 
haustblaðinu eins og svo oft áður, en 
meðal efnis er umfjöllun um byrj-
endalæsi í Grunnskóla Grindavíkur 
og náttúrufræðikennslu í skólanum 
sem Sprotasjóður styrkir. Þá er sum-
arið í vinnuskólanum gert upp og dag-
skrá eldri borgara á sínum stað í miðju 
blaðsins.

Frístundabæklingurinn Frí-
stund er kominn út. Í hon-
um eru upplýsingar um það 

frístundastarf sem boðið er upp á í 
Sandgerði í vetur. Bæklingurinn verð-
ur borinn í hús í Sandgerði en einnig 
má nálgast hann rafrænt á heimasíðu 
Sandgerðis.

Ásgeir Eiræiksson,bæjarstjóri i 
Vogum skrifar í Vogahraðferð 
sinni: „ Um þessar mund-

ir er að hefjast áhugaverð vinna sem 
felst í greiningu helstu drifkrafta og 
meginstrauma (e. megatrends), en 
þeirri greiningu er ætlað að liggja til 
grundvallar sviðsmyndagreiningar 
um framtíð atvinnulífsog innviða-
uppbyggingar á Suðurnesjum fram 
til ársins 2040. Verkefnið er á forræði 
Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar 
(KADECO), ISAVIA og Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum. Alls 
verða haldnar þrjár vinnustofur þar 
sem hinir ýmsu hagsmunaaðilar munu 
leggja fram sín sjónarmið, auk þess 
sem send var út könnun til þeirra sem 
taka þátt í vinnunni þar sem leitað var 
eftir viðhorfum um það mikilvægasta 
á vettvangi atvinnulífs og innviðaupp-
bygginga að mati þátttakenda. Grein-
ingarvinna sem þessi er þýðingarmikil 
í þeirri vinnu sem framundan er m.a. 
hjá öllum sveitarfélögunum á svæðinu 
varðandi framtíðarskipulagningu og 
uppbyggingu þeirra“.

Drifkraftafundur

BrúTTóFermeTrar Á BarN

Frístund í 
Sandgerði

Járngerður 
í Grindavík  
komin út 
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Stéttarfélögin í Suðurkjördæmi 
skora á verðandi þingmenn að 
hafa að leiðarljósi kjör og vel-

ferð hins vinnandi manns á komandi 
kjörtímabili. Trúnaðarmenn og stjórnir 
verkalýðsfélaganna í Suðurkjördæmi 
hittust á Hótel Dyrhólaey dagana fjórða 
til sjötta október og fóru yfir stöðu kjara-
mála ásamt málefnum sem brenna á 
launafólki í kjördæminu og byggðunum 
við suðurströndina. Eftirfarandi ályktun 
var samþykkt:

Heilbrigðismál
Aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir 
alla landsmenn eru sjálfsögð mann-
réttindi. Barnshafandi konur þurfa í 
mörgum tilfellum að vera í burtu frá fjöl-
skyldu sinni til lengri tíma. Þessu fylgir 
óöryggi og fjárhagsleg óvissa sem ekki 
verður við unað. Geðheilbrigðisþjónustu 
er verulega ábótavant og það er forgangs-
verkefni að sálfræðiþjónusta verði inn í 
sjúkratryggingakerfinu. Landsbyggðar-
fólk fer um langan veg til þess að sækja 
sérfræðiþjónustu og læknisaðgerðir sem 
hefur í för með sér gríðarlegan kostnað.

Leiðréttum þennan aðstöðumun 
strax.

 Samgöngumál
Greiðar og öruggar samgöngur eru líf-
æðar hvers samfélags og undirstaða 
atvinnulífs og búsetu víða um land. 
Stórbæta þarf samgöngumál í kjördæm-
inu. Mikil aukning ferðamann kallar 
á viðbrögð í samgöngumálum og hef-
ur suðurkjördæmi þar sérstöðu vegna 
þessarar miklu aukingar í fjölda ferða-
manna. Samgöngur falla stundum niður 

svo sólarhringum skiptir í hluta kjör-
dæmisins með tilheyrandi óþægindum, 
tekjutapi og hættum bæði fyrir einstak-
linga og atvinnulíf. Þar sem sífellt er ver-
ið að færa þjónustu á höfuðborgarsvæðið 
verður að tryggja sólarhringsþjónustu í 
samgöngum hvort sem er á láði eða legi á 
kjörum sem almenningur ræður við.

 Húsnæðismál
Staðan á húsnæðismarkaði er algjörlega í 
molum. Unga fólkið í landinu getur ekki 
keypt húsnæði og neyðist til þess að búa 
við okurleiguverð óöryggi og vanlíðan 
því samhliða. Vextir á Íslandi hafa í gegn-
um tíðina verið okurvextir og fer mestur 
hluti launa fólks í húsnæði og jafnvel 
dugar ekki til. Forsendur verðtryggingar 
eru mjög umdeildar hjá almenningi og 
þarf að endurskoða og ná sátt um þau 
mál. Húsnæðiskostnaður ætti ekki að 
vera inn í vísitölunni eða hafa áhrif á 
hana. Margir hafa misst heimili sín og sér 
ekki fyrir endann á þrengingum þessa 
fólks. Að búa í mannsæmandi húsnæði 
hljóta að vera sjálfsögð mannréttindi. 
Húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða 
er kostur sem stjórnvöld og sveitarfélög 
verða að taka höndum saman um að 
vinna að og skapa hér lífvænlegt samfé-
lag handa öllum.

 mennta- og atvinnumál
Á vinnumarkaðnum eru framundan 
einar mestu breytingar á atvinnuhátt-
um sem við höfum séð í áratugi. Gervi-
greind, vélmenni og tækninýjungar 
munu leysa hluta hefðbundinna starfa 
af hólmi. Þessi þróun er þegar byrjuð. 
Víðast hvar í Evrópu er verið að breyta 

grunn- og iðnnámi, auka fullorðins-
fræðslu og símenntun til að bregðast 
við þessu. Störf hverfa og önnur verða 
til sem krefjast mun meiri þekkingar á 
breiðari sviðum eins og tækniþekkingar 
og samskiptahæfni. Nú þegar þarf að 
hefjast handa að aðlaga skólakerfið að 
þessum breytingum, allt frá grunnnámi 
að fullorðinsfræðslu. Lykillinn að því er 
að efla nám þar sem fólkið býr víða um 
land. Iðnnám, tækninám og annað fjöl-
breytt nám þarf að vera til staðar til að 
aðlaga verkafólk að nýjum veruleika á 
vinnumarkaði.

lífeyris- og skattamál
Lífeyrissjóðir voru stofnaðir að frum-
kvæði verkalýðshreyfingarinnar fyrir 
um 50 árum síðan. Í dag eru lífeyrissjóð-
irnir helsta og stærsta stoð þeirra sem 
komnir eru á eftirlaun. Lífeyrissjóðirnir 
greiða milli 70-80 % af öllum ellilífeyrir 
sem greiddur er til landsmanna. Ríkið 
greiðir 20-30% á móti. Launafólk verður 
að standa vörð um sjóðina og því hlut-
verki sem þeir eiga að gegna. Sífelldar 
hækkanir í beina og óbeina skatta aldr-
aðra, öryrkja og hjá öðrum lágtekju hóp-
um verður ekki við unað lengur. Það er 
skylda okkar að leiðrétta kjör þessara 
hópa þannig að lífvænlegt verði.

 
Báran, stéttarfélag Selfossi

Drífandi stéttarfélag Vestmanna-
eyjum

Verkalýðsfélag Grindavíkur
Verkalýðs og sjómannafélag Sand-

gerðis
Verkalýðsfélag Suðurlands.

stéttarfélögin í suðurkjördæmi 
skora á verðandi þingmenn

mikið er um það rætt í stjórn-
málunum nú að allt eigi að 
vera upp á borði. Það eigi 

engin leyndarhyggja að vera. Kjósend-
ur eigi að geta treyst því að hafa að-
gang að öllum upplýsingum. 

Allt er þetta hið besta mál.
EN, það vekur samt furðu að síð-

asta vinstri ríkisstjórn notfærði sér 

eldgömul lög og lét innsigla og loka 
upplýsingum um einkavæðingu bank-
ana hina síðari í 110 ár.

Almenningur fær ekki að sjá nein-
ar upplýsingar fyrr en eftir 110 ár. Er 
þetta nú ekki hámark leyndarhyggj-
unnar. Núverandi formaður VG 
Katrín Jakobsdóttir tók þátt í þessum 
verknaði.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hef-
ur tilkynnt að „viðræðum við 
kröfuhafa“ sem staðið hafa yfir í 

þrjú ár sé lokið enda hefur tekist að ná 
samkomulagi við nær alla um margvís-
legar aðgerðir sem skila munu sveitarfé-
laginu lækkun skulda og skuldbindinga 
til svo samstæða Reykjanesbæjar nái 
undir lögboðið 150% skuldaviðmið fyrir 
árslok 2022.

 Nokkrar staðreyndir um 

málið:
• Heildarskuldir Reykjanesbæjar og tengdra 
stofnana námu um 44 milljörðum króna 
haustið 2014.

• Endurskipulagning efnahags reykjanes-
bæjar hófst fljótlega að loknum sveitastjórn-
arkosningum 2014 og fékk nafnið Sóknin. 
Hún var kynnt á íbúafundi 29. október 2014.

•  Fimmtungur skuldanna eða um 9 milljarð-
ar, voru ekki umsemjanlegar.

•    Reykjanesbær fékk heimild innanríkis-

ráðherra til hækkunar útsvars og fast-
eignaskatts til að auka tekjur sveitarfélagsins.

•   Fjárfestingum í nýjum innviðum hefur 
verið haldið í lágmarki og aðeins þær 
nauðsynlegustu gerðar, s.s. fjölgun rýma í 
grunn- og leikskólum.

• B-hluta fyrirtæki og stofnanir hafa verið 
gerðar sjálfbærar, m.a. með færslu félags-
lega húsnæðiskerfisins yfir í húsnæðissjálfs-
eignarstofn (hses) eins og lög um almennar 
íbúðir frá 2016 heimila.

• Skuldir Reykjanesbæjar verða endur-
fjármagnaðar með láni frá lánasjóði 
sveitarfélaga sem bera helmingi lægri vexti 
en núverandi lán.

•  nýir leigusamningar voru gerðir við 
Eignarhaldsfélagið Fasteign ehf. og félaginu 
skipt upp.

• Á sama tíma hefur íbúum Reykjanesbæjar 
fjölgað mikið, langt umfram landsmeðaltal, 
sem hefur fært sveitarfélaginu hærri tekjur.

•   allar aðgerðir og samningar munu skila 
Reykjanesbæ lækkun skulda og skuld-
bindinga sveitarfélagsins til ársins 2022, en 
Aðlögunaráætlunin gildir til þess tíma.

endurskipulagningu lokið

Leyndarhyggja samfylkingar 
og Vinstri grænna í 110 ár

Úthlutun byggingalóða í Sveitarfélaginu Vogum

Sveitarfélagið Vogar auglýsir lóðir til úthlutunar fyrir íbúðabyg-
gingar. Um er að ræða s.k. miðsvæði, fyrsta áfanga. Í þes-
sum áfanga verður úthlutað lóðum undir fjölbýlishús (5 hús 
með 6 íbúðum hvert, 2 hús með 20 íbúðum hvort), parhús 
(5)  og einbýlishús (5). Umsóknareyðublöð ásamt úthlutunar-
skilmálum og gjaldskrá er að finna á heimasíðu sveitarfélag-
sins, www.vogar.is 

Umsóknarfrestur er til 21. október 2017, og skal umsóknum á 
þar til gerðum eyðublöðum, ásamt fylgigögnum skilað til skrif-
stofu sveitarfélagsins, hvort heldur er með rafrænum hætti 
(tölvupóstur, umsókn á heimasíðu) eða með því að póstsen-
da gögnin á Sveitarfélagið Voga, Iðndal 2, 190 Vogar. Séu 
fleiri en ein umsókn um hverja lóð verður dregið úr gildum 
umsóknum. 

Skila skal greiðslumati með umsókn. Lágmarksupphæð er 
sem hér segir:

Einbýlishús: kr.40.280.000,- pr. lóð.
Parhús: kr.40.280.000,- pr. lóð.
Fjölbýlishús I og II:  kr.134.400.000,-

Vogar eru staðsettir nokkurn veginn mitt á milli höfuðbor-
garsvæðisins og Keflavíkurflugvallar. Í sveitarfélaginu búa nú 
um 1.230 íbúar. Megin áherslur atvinnulífsins eru á vettvan-
gi matvælaframleiðslu. Í Vogum er starfræktur heildstæður 
grunnskóli (1. – 10. bekkur), ásamt leikskóla. Sundlaug, íþrót-
tahús og íþróttamannvirki eru einnig til staðar. Öflugt íþrót-
tastarf er á vegum Ungmennafélagsins Þróttar, sveitarfélagið 
starfrækir einnig félagsstarf fyrir unglinga og eldri borgara. 

Vogum, 29. september 2017,
Ásgeir Eiríksson

bæjarstjóri

ALÞINGISKOSNINGAR
laugardaginn 28.10. 2017

Kjörskrá í Reykjanesbæ vegna kjörs til Alþingis sem fram fer þann  
28. október 2017 liggur frammi á bæjarskrifstofum Reykjanesbæjar fram 
að kjördegi.
Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.

Kosið er í Fjölbrautaskóla Suðurnesja

REYKJANESBÆR

REYKJANESBÆR

Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis persónu- 
skilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 09:00 og lokar kl. 22:00.
Á kjördag mun yfirkjörstjórn hafa aðsetur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja  
í stofu 221, s. 420 4515.

Yfirkjörstjórn Reykjanesbæjar



A6
Stakir fætur með tveim
mótorum og minnisstýringu.
Passa með öllum110 cm til 
200 cm löngum plötum.

TILBOÐSVERÐ

74.900 kr.

RAFMAGNSBORÐ

TENTO SKÁPAR 
OG HIRZLUR

1

2

3

4

5 6

1

2

3

4

5

6

MÖPPUHILLA  
80 X 154,5

51.900 kr.

TVÍSKIPTUR SKÁPUR  
80 X 189,5

79.900 kr. 

SKÁPUR 80 X 222,5

89.900 kr.  

RENNIHURÐA SKÁPUR  
120 X 82,5

72.900 kr.

FLETTIHURÐA SKÁPUR 
120 X 115,5

104.900 kr. 

SKÁPUR 80 X 115,5

58.900 kr.  

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

NÝ 

VEFVERSLUN 

HIRZLAN.IS

OPIÐ Á

LAUGARDÖGUM

12-16

Bjóðum upp á rafmagnsborð frá  
3 framleiðendum í fjölda stærða og lita.

PRIMA
RAFMAGNSBORÐ
VERÐ FRÁ:

56.000,-
eMODEL
RAFMAGNSBORÐ
VERÐ FRÁ

129.900,-
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Sóknarhugur í Sjálfstæðismönnum
kosningabaráttan er komin 

á fullt. Stjórnmálaflokkarn-
ir hamast við að ná eyrum 

kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn hef-
ur opnað sína kosningaskrifstofu 
á Hafnargötunni í Reykjanesbæ. 
Sunnudaginn 15.október fór fram 
foropnun,þar sem frambjóðendur 
bökuðu vöfflur og buðu gestum. Fyrir 
viku fór svo fram formleg opnun,þar 
sem Bjarni Benediktsson,formaður 
Sjálfstæðisflokksins flutti hvatninga-
ræðu en einnig ávarpaði Páll Magn-

ússon oddviti listans fundargesti. 
Mikill fjöldi fólks mætti. Það ríkir 
mikil stemning og baráttuandi hjá 
Sjálfstæðisfólki í Suðurkjördæmi. 
Menn eru staðráðnir í að ná 4 mönn-
um inn eins og síðast. Unnur Brá 
skipar 4.sætið eins og síðast. Hún hef-
ur staðið sig virkilega vel sem forseti 
Alþingis. Kjósendur í Suðurkjördæmi 
þurfa að tryggja henni áfram sæti á 
Alþingi.

Þá er makrílvertíðin endanlega 
lokið og var Bjössi á Andey 
GK aflahæsti makrílbáturinn 

á þessari vertíð miðað við hand-
færabátanna.    Ívar á Rán GK var þó 
sá skipstjóri sem lengst hélt úti, því 
hann hætti ekki veiðum fyrr enn í 
byrjun október.  Reyndar var aflinn 
þá orðin mjög lítill.

 Allir línubátarnir bæði 
stóru og litlu eru útá landi að landa 
og flestir á austurlandinu og Norður-
landinu.  Þá helst á Skagaströnd.   Í 
Sandgerði eru þó núna tveir bátar á 
línu og hafa fiskað ágætlega.  Bjössi 
á Andey GK hefur landað 12 tonn í 
4 og mest 4,3 tonn og Óskar á Adda 
Afa GK hefur landað 8,1 tonn í þrem-
ur róðum og mest 3,9 tonn í róðri.  

 Annars er afli línubátanna 
svo sem þokkalegur núna.  Fjölnir 
GK er með 213 tonn í 2.  Jóhanna 
Gísladóttir GK 205 tonn í 2.  Páll 
Jónsson GK 157 tonní 2.  Sturla GK 
132 tonn í 2,  Hrafn GK 106 tonn í 
2.  Sighvatur gK 102 tonní 2.  Tómas 
Þorvaldsson GK 93 tonní 2.  

 AF minni bátunum þá er 
Guðbjörg GK með 77 tonn í 11 róðr-
um.  Og það má geta þess að í septem-
ber þá var Guðbjörg GK aflahæstur 
allra línubáta sem eru undir 200 BT 
að stærð með um 174 tonn.  Stærsti 
báturinn í þeim flokki er Patrekur BA 
.  

 Gísli Súrsson GK er með 75 
tn í 10.  Auður Vésteins SU 74 tn í 10.  
Óli á Stað GK 64 tní 11.  

 Dóri GK 47 tní 7.  Guð-
mundur á Hópi HU 31 tn í 7.   Von 
GK 62,5 tonn í 8 og mest 10,8 tonn.  
Dúddi Gísla GK 26 tn í 6 en hann er 
á Skagaströnd.  

 Netaveiðin hefur verið 
mjög góð og sem dæmi þá kom Sunna 
Líf KE með 3,9 tonn í land sem fékkst 
aðeins í fimm trossur. Og hver trossa 
hafði 9 net.  Hefur báturinn landað 
18,5 tn í 9 róðrum.   Til samanburðar 

þá sést að stóru netabátarnir eru ekki 
að fiska neitt mikið meira enn Sunna 
Líf KE.  Grímsnes GK er með 26,5 
tonn í 8 róðrum.  Erling KE 21,5 tn í 
4.  af öðrum bátum þá er Maron GK 
með 16,2 tn í 8.  Valþór GK 9,3 tní 11 
róðrum.  Halldór Afi GK 8,6 tn í 5.  

 Dragnótabátarnir hafa 
fiskað vel.  Sigurfari GK 61,2 tonn í 
7 og mest 17,5 tonn.  Njáll RE 46 tn í 
7 og mest 9,1 tonn.  Benni Sæm GK 
44,2 tn í 7 og mest 15,3 tonn.  Siggi 
Bjarna GK 41,3 tonn í 8 og mest 9,7 
tonn.  

 Báðir togarar Nesfisks eru 
komnir á ísfisksveiðar og hefur Sól-
ey Sigurjóns GK landað 345 ton í 3 
túrum.  Landað bæði á Ísafirði og í 
Keflavík.  Berglín GK kom úr slipp, 
enn togarinn hafði verið í slipp i 
Njarðvík allan september. Og ekki 
byrjaði fyrsti túrinn vel því farið var 
út frá Sandgerði enn farið svo beint 
til Keflavíkur. Var þá bilun kominn 
upp í gírnum og leit það ekki vel út 
í byrjun.  Það tókst að laga bilunina 
og er því togarinn kominn á veiðar 
aftur.  Hefur landað 72,6 tonn í einni 
löndun á Ísafirði.  

Gísli R.

Aflafréttir

Netaveiðin 
mjög góð

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



Alþingiskosningar
laugardaginn 28. október 2017

Kjörskrá liggur frammi almenningitil sýnis á bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar, frá 
föstudeginum 13. október fram að kjördegi. 

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til bæjarstjórnar Grindavíkurbæjar.

Kosið er í Grunnskóla Grindavíkur, Ásabraut 2. Kjósendur skulu framvísa persónus-
kilríki á kjörstað. 

Kjörstaður opnar kl. 09:00 og lokar kl.22:00.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna alþingiskosninga fer fram á skrifstofu 
sýslumannsins, að Víkurbraut 25, neðri hæð. Aðeins er opið virka daga frá kl. 8:30-

13:00. Dagana 23.- 27. október frá kl. 8:30 til 18:00. 

Kjörstjórn Grindavíkurbæjar
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Íbúar á Suðurnesjum eiga rétt á op-
inberri þjónustu til jafns á við aðra 
landsmenn. Ekki er verið að óska 

eftir ölmusum eða að við fáum meira en 
aðrir. Við viljum hins vegar að jafnræð-
is sé gætt í úthlutunum úr ríkissjóði. 
Svo er ekki nú og því þarf að breyta.

1. Heilbrigðisþjónustan
Heilbrigðisþjónustunni á Suðurnesj-
um er ábótavant. Nýleg úttekt Land-
læknis á starfseminni staðfestir þetta. 
Ástandið á HSS er því miður lýsandi 
fyrir heilbrigðiskerfið okkar að mörgu 
leyti. Heilbrigðiskerfið virðist stund-
um lifa sjálfstæðu lífi og fjármagni út-
deilt eftir því hvernig vinda blása þann 
daginn. Þessu viljum við Framsóknar-
menn breyta og gerðum að forgangs-
máli okkar á síðasta þingi að gerð yrði 
heilbrigðisáætlun fyrir Ísland. Málið 
var samþykkt á Alþingi og nú stendur 
yfir vinna í Heilbrigðisráðuneytinu. 
Heilbrigðisáætlun felur í sér að fé verði 
úthlutað til stofnana með markvissum 
hætti og tekið tillit til íbúaþróunar, 
aldurssamsetningar, fjölda ferðamanna 
og fjarlægða, svo eitthvað sé nefnt. 

2. Ásbrú
Við brotthvarf varnarliðsins tók þró-
unarfélagið Kadeco við um 2000 eign-
um á varnarsvæðinu á Miðnesheiði. 

Þáverandi yfirvöld ákváðu að ekki væri 
forsvaranlegt á þeim tíma að greidd 
væru opinber gjöld af eignunum s.s. 
fasteignagjöld þar sem eignirnar voru 
fæstar í notkun. Færa má veik rök fyr-
ir því að þetta fyrirkomulag hafi verið 
viðhaft en umhugsunarvert í ljósi stöð-
unnar á svæðinu á þeim tíma. Kadeco 
hefur nú lokið við sölu 94% eignanna. 
Ljóst þykir að kostnaður Reykjanes-
bæjar við að yfirtaka Ásbrúarsvæðið er 
langt umfram þær tekjur sem sveitarfé-
lagið hefur haft af svæðinu, svo ekki sé 
minnst á þann gríðarlega  fjárhagslega 
skaða  sem lokun varnarstöðvarinnar 
hafði í för með sér fyrir Suðurnesin. 
Því mun Framsóknarflokkurinn beita 
sér strax fyrir leiðréttingu á hluta þeirra 
gjalda sem um ræðir og í kjölfarið 
skoða hvernig styrkja megi stoðir svæð-
isins í heild.

3. Fjölbrautaskólinn og allt 
hitt
Nú er kominn tími til þess að 
Suðurnesjamenn standi saman og krefj-
ist sanngirni af hálfu ríkisins. Það er til 
skammar að fjárframlög til heilbrigð-
ismála á Suðurnesjum séu  lægst per 
íbúa, það er til skammar að  fjárfram-
lög til Fjölbrautaskóla Suðurnesja séu 
mun lægri en til sambærilegra skóla og 
það er til skammar að ríkið ætli sér að 

hagnast á þeim óförum sem brotthvarf 
hersins hafði á sínum tíma þar sem 600 
störf töpuðust. Framsókn ætlar að sjá til 
þess að gjörningurinn verði leiðréttur. 
Einnig er mikilvægt að verulegar úr-
bætur verði gerðar á samgöngumann-
virkjum verði gerðar á Suðurnesjum.

Tölurnar sýna okkur það svart á 
hvítu að það er ekki rétt gefið. Getum 
við ekki öll verið sammála um það?

Silja Dögg Gunnarsdóttir alþingis-
maður í 2. sæti á lista Framsóknar-

flokksins og Jóhann Friðrik Friðriks-
son, lýðheilsufræðingur í 4. sæti á lista 

Framsóknarflokksins.

Það er ekki nema ár síðan við 
stóðum í nákvæmlega sömu 
sporum og nú: Alþingiskosn-

ingar framundan.
Er þetta ekki allt í lagi - er bara ekki 

í góðu lagi að kjósa einu sinni á ári?
Nei, það er ekki í lagi! Þessi óstöð-

ugleiki í stjórnmálunum; þetta eilífa 
rót og tætingur er stærsta ógnin við 
þann efnhagslega stöðugleika sem 
sem við sækjumst svo mikið eftir - 
og stefnir í voða öllum þeim mikla 
árangri sem við höfum náð á síðustu 
árum.

Það er lífsnauðsyn fyrir atvinnulíf-
ið í landinu að fá nú meiri festu og fyr-
irsjánleika í umhverfi sitt. Fyrirtækin 
þurfa að geta gert langtímaáætlanir 
um rekstur og fjárfestingar. Og þetta 
er ekki bara mikilvægt fyrir fyrirtæk-
in sjálf - heldur ekki síður fyrir fólkið 
sem vinnur hjá þeim.

Sjávarútvegurinn þarf að vita við 
hverskonar gjaldtöku hann á að búa 
næstu árin og helst áratugi.

Bændur þurfa að vita hvernig 
rekstrarumhverfi þeirra verður ein-
hver ár fram í tímann; hvað eiga þeir 
að framleiða og hversu mikið.

Ferðaþjónustan þarf að vita með 
löngum fyrirvara í hvaða skattaum-
hverfi hún á að starfa.

Allur sá árangur sem við höfum 
náð í efnahagsmálum er í uppnámi ef 
nýir pólitískir lukkuriddarar komast 
til valda á nokkurra mánaða fresti - 
með nýja stefnu, nýja skatta og nýjar 
endurskoðunarnefndir. Halda svo 

fund eina kvöldstund - slíta ríkisstjórn 
- fara í kosningar og deyja. Næsti - 
gjörið svo vel! Og svo koll af kolli. 
Þetta býður heim svo mikilli óvissu og 
óstöðugleika í stjórnarfarinu að ekki 
verður við unað fyrir fólkið í landinu.

Kosningarnar núna snúast um 
festu og stöðugleika. Að komast út úr 
þessum vítahring. Ekki síst fyrir okkar 
kjördæmi, Suðurkjördæmi, sem á svo 
mikið undir þessum grunnatvinnu-
vegum komið. Þegar litið er yfir hið 
pólitíska landslag eins og það blasir 
við í dag, með klofningi og upplausn, 
má segja að eina haldfesta landsbygg-
aðarinnar sé í Sjálfstæðisflokknum.

Við þurfum festu og stöðugleika. 
Við þurfum sterkan Sjálfstæðisflokk.

Páll Magnússon
Oddviti Sjálfstæðismanna og 1. 

þingmaður Suðurkjördæmis.

undirritaður hefur ákveðið að 
gefa kost á sér í Suðurkjör-
dæmi í komandi alþingiskosn-

ingum,
og skipa ég efsta sæti á lista flokks 

Fólksins í kjördæminu.
  Þar sem ég er nýr á vettvangi stjórn-

mála þarf ég að kynna mig.
  Ég er lögfræðingur og hef víða 

unnið og búið í Suðurkjördæmi. Um 
tíma starfaði ég á sýslumannsemb-
ættinu hér í Keflavík

og síðar á Selfossi en lengst af var ég 
sýslumaður í Vestmannaeyjum og tel 
mig þekkja töluvert

til um hvað mæðir á í kjördæminu.
  Ég er tilbúinn til að leggja mitt af 

mörkum til hagsbóta fyrir Suðurnesja-
menn, Suðurkjördæmi í heild og allt 
landið, ef ég næ kjöri inn á alþingi 
okkar íslendinga.  Ég er einfaldlega í 
atvinnuviðtali við ykkur og legg reynslu 
mína og þekkingu á vogarskálarnar og 
ef ég næ kjöri mun ég ekki láta mitt eft-
ir liggja í viðleitni til að færa hlutina til 
betri vegar.

 Ég hef nefnt það að heilbrigðisþjón-
usta hefur versnað til muna á Suðurnesj-
um og á Suðurlandi öllu undanfarin 
ár og nú þakka menn fyrir ef unnt er 
að ná sama þjónustustigi og var fyrir 
15-20 árum síðan. Samgöngumál eru 

mér hugleikin, klára þarf að setja tvö-
falda eða 1+2 akvegi á umferðarþyngstu 
vegarkaflana út frá höfuðborginni, til 
Keflavíkurflugvallar, Grindavíkur og 
alla leið á Selfoss. Á því má ekki verða 
frekari töf, því ár hvert horfum við upp 
á fólkið okkar lenda í hörmulegum slys-
um á þessum vegum. Löggæslu þarf að 
stórefla frá því sem nú er, almennum 
lögreglumönnum þarf að fjölga veru-
lega og efla sýnilega löggæslu. Lög-
reglan hefur allt of lengi mátt búa við 
niðurskurð bæði fyrir og eftir banka-
hrunið og við það verður ekki unað öllu 
lengur, ef við ætlum að búa áfram í því 
örugga samfélagi sem við ólumst upp í.

  Ferðaþjónustan er bjargvættur 
þjóðarinnar og þarf að tryggja að rekstr-
argrundvelli hennar sé ekki kollvarpað 
með misvitrum ákvörðunum. Sama 
má segja um aðbúnað í kringum ferða-
mannastaði, sem eru mörgum árum á 
eftir fjölda ferðamanna, og í raun um-
hverfismál að lagfæra. 

  Flokkur fólksins er almennt með 
á stefnuskrá sinni að bæta kjör verka-
fólks, lífeyris- og öryrkja, því þeir hafa 
sannarlega ekki fengið sinn skerf að 
hagvexti umliðinna ára. Þetta hyggj-
umst við gera með því t.d. að hækka 
skattleysismörk stórlega.

Helstu markmið flokks fólksins eru 

útrýma fátækt.
  Að hækka persónuafslátt verulega.
  Afnema frítekjumark og gera 

öldruðum og öryrkjum sem geta unnið 
kleift að vinna með okkur.

  Grunnheilbrigðisþjónusta verði 
gjaldfrjáls.

  Afnema verðtryggingu af fasteigna- 
og neytendalánum.

 
  Við höfum efni á að veita öllum 

sómasamlegt lífviðurværi !
  Bestu kveðjur. X – F

Karl Gauti Hjaltason oddviti F 
listans í Suðurkjördæmi.

Stærsta verkefni stjórnmála-
manna sama hvar í flokki þeir 
standa er að bæta lífskjör lands-

manna.  Sjálfstæðisflokkurinn leggur 
áherslu á styrka efnahagsstjórn. Okk-
ar stefna hefur skilað lægri vöxtum, 
auknum kaupmætti, lægri verðbólgu 
og stöðugleika. Stefna Sjálfstæð-
isflokksins í ríkisfjármálum hefur 
myndað traustan grunn sem við nýt-
um til að sækja fram til enn betri lífs-
kjara fyrir alla landsmenn.

Á næsta kjörtímabili mun Sjálf-
stæðisflokkurinn beita sér fyrir 
nauðsynlegri uppbyggingu innviða.

Bankarnir hafa bolmagn til að 
greiða ríkinu allt að að 100 millj-
arða króna í sérstakar arðgreiðslur 
á næstu árum. Þeir fjármunir verða 
nýttir til fjárfestinga í samgöngum, 
menntakerfinu og síðast en ekki síst 
í heilbrigðiskerfinu. Samgönguverk-
efnin eru fjölmörg í Suðurkjördæmi 
en nefna má tvöföldun Reykjanes-
brautar, tvöföldun Suðurlandsvegar 
ásamt nýrri brú á Ölfusá, ný brú yfir 
Hornafjarðarfljót, klára smíði nýrrar 
Vestmannaeyjaferju, átak til fækk-
unar einbreiðra brúa og uppbygging 
vegakerfisins í þessu fjölfarnasta kjör-
dæmi landsins. Í menntakerfinu þarf 
að styrkja framhaldsskólana í kjör-
dæminu sem og hlúa að símenntun og 
starfsemi háskólanna í kjördæminu.  
Við ætlum að efla heilsugæsluna og 
setja þrjá milljarða í fjölgun hjúkr-
unarrýma en með því náum við veru-
legri hagræðingu í heilbrigðiskerfinu 
í heild því þær aðgerðir létta álagi af 
spítölum landsins.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur á síð-
ustu árum fært heimilum landsins 
miklar kjarabætur með því að afnema 
vörugjöld og tolla af öllum vörum 
nema landbúnaðarvörum. Um síðustu 
áramót afnámum við milliþrep tekju-
skattsins, sem var yfir 40% miðað við 
meðalútsvar árið 2013, og lækkuðum 
neðra þrepið í tæp 37%. Næsta skref 
er að lækka neðra þrepið enn frekar 
í 35%. Jafnframt ætlum við að lækka 

tryggingargjaldið enn frekar en það er 
besta leiðin til að styðja við atvinnu-
lífið.

Við munum áfram halda vel utan 
um eldri kynslóðina en við leggjum 
áherslu á að tryggja fjárhagslegt sjálf-
stæði eldri borgara. Næsta skref í því 
stóra verkefni er að hækka frítekju-

markið í 100 þúsund krónur á mánuði.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur skýra 

sýn á framtíðina og við ætlum að 
koma á fót Þjóðarsjóði í þágu kyn-
slóðanna. Í því felst að við viljum setja 
arðinn af orkuauðlindum landsins í 
sérstakan sjóð. Sjóðurinn hefur það 
hlutverk að vera sveiflujafnandi fyrir 
efnahagslífið, hindra ofhitnun er vel 
árar og tryggja komandi kynslóðum 
hlutdeild í arði af sameiginlegum auð-
lindum. Við munum nýta hluta sjóðs-
ins í aðkallandi samfélagsverkefni.

Ég trúi því að íslenskri þjóð farnist 
best þegar gildi og stefna Sjálfstæð-
isflokksins eru leiðarljósið við stjórn 
landsins. Við erum stolt af verkum 
okkar við  á liðnum árum og óskum 
eftir þínum stuðningi til að halda 
áfram á sömu braut.

Unnur Brá Konráðsdóttir í 4.sæti 
lista Sjálfstæðisflokks

Fyrir okkur öll Ágætu suðurnesjamenn

kosið um festu og 
stöðugleika

Húsnæðismál heilbrigðismál og samgöngumál

kosningarnar 28. október nk. 
snúast að mínu mati um hús-
næðismál, heilbrigðismál og 

samgöngumál. 
Ég átti frumkvæði að stofnun non 

profit félags, Íbúðafélag Suðurnesja, 
ásamt fólki með aðra pólitíska bakpoka 
s.s pírata, en neyðin í húsnæðismálum 
er slík að ekki verður við unað. Það er 
mikilvægt að mati okkar í Dögun að 
allir sem mögulega geta unnið saman 
að því að bæta úr þessum aðstæðum 
fólks ættu að vinna að því í sameiningu. 
Dögun vill koma á óhagnaðardrifnu 
húsnæði þar sem það að hafa húsnæði 
eru MANNRÉTTINDI og við höfum 
samþykkt mannréttindasáttmála SÞ.

Heilbrigðisþjónustan er í molum að 
mínu mati, lögð var áhersla á að færa til 
sjúkrahúsverk og gera þau miðlægari, 

allt nánast sent á Lsp sem er kennslu-
stofnun og á sem slík að koma að stór-
um og meira krefjandi og flóknum að-
gerðum en ekki senda allt þangað sem 
vel ætti að vera hægt í heimabyggð, 
kemur í veg fyrir álag á starfsfólk lsp 
og aukinna útgjalda og biðlista aukn-
inga. Fólk á að geta nýtt þjónustuna í 
heimabyggð fyrir minnihátta ínngrip. 
Á meðan heilbirgðisstofnanir geta ekki 
sent innan til tilskilins tíma fólki þangað 
sem það fæ þjónusutna. Tilvísanakerfið 
er ekki nógu gott þegar læknir þarf að 
koma sínum í rannaókn

Ragnhildur L. Guðmundsdóttir í 
1.sæti á lista Dögunar

Suðurnesjamenn - 
leiðréttum ranglætið!
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Vitlaust gefið til heilbrigðismála á suðurnesjum.
Samþykkt öldungaráðs Suðurnesja á aðalfundi 23. september 2017

Þjónusta við Heilbrigðisstofn suðurnesja hefur farið aftur.
öldungaráð Suðurnesja krefst 

þess að að þjónusta fyrir sjúk-
linga við Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja verði færð í sama horf og 
hún var fyrir um 12 árum síðan og í það 
þjónustustig sem ætlað var frá upphafi.

Aukin verði þjónustuna frá því sem 
nú er við íbúa í Sandgerði, Garði og 
Vogum með viðveru heimilislækna, 
hjúkrunarfræðinga og sérfræðinga. 
Þá verði ráðnir heimilislæknar við 
heilsugæslustöð og skipulagi verði 
komið á viðveru þeirra.

Auka verður við starfsemi fæðingar-
deildar, skurðdeildar og efla slysa- og 
bráðamóttöku sjúkrahússins. Þjónusta 
við sjúkrahúsið og heilsugæslustöðina 
verði  eins og áætlað var við byggingu 
sjúkrahússins, þar með talin fæðingar-
deild, skurðdeildir og sjúkradeildir. 
Sem dæmi um samdrátt á þjónustu 
sjúkrahússins hefur fæðingum fækkað 
mikið  en voru 83 árið 2013 en á árun-
um fyrir 2004 voru fæðingar milli tvö 
og þrjú hundruð á ári á Sjúkrahúsinu.

Tryggja verður öryggi sjúkra á 
Suðurnesjum eins og áætlun um upp-
byggingu á  heilbrigðisþjónustu gerði 
ráð fyrir og aukinnar umsvifa vegna 
mikilla fjölgunar íbúa og vaxandi  um-
ferðar á Keflavíkuflgvelli. Hér hefur 
orðið  misbrestur á sem við verðum að 
fá jafnaðan með auknu fjárframlagi til 
heilbrigðismála. Stöndum nú saman á 
rétti okkar til jafnaðar í heilbrigðisþjón-
ustu. Hér hefur lengi verið vitlaust gefið 
til okkar á Suðurnesjum.

landlæknir í skýrslu sinn 
um Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja, segir meðal 
annars svo:
Embætti landlæknis hvetur stjórn-
endur heilsugæslu HSS til að fylgjast 
markvisst með aðgengi og biðtíma eftir 
læknisþjónustu og vinna skipulega að 
því að stytta biðtíma eftir þjónustu á 
dagvinnutíma. 

• Skilgreina gæðavísa. Embætti land-
læknis hvetur stjórnendur heilsugæsl-

unnar til að skilgreina gæðavísa, s.s. 
biðtíma eftir þjónustu, niðurstöður 
þjónustukannana og árangur meðferð-
ar og hafa sýnilega starfsmönnum.

• Ráða bót á mönnun lækna. 
Embætti landlæknis hvetur fram-
kvæmdastjórn til að endurskoða 
mönnun lækna með það að leiðarljósi 
að minnka vaktabyrði og frítökurétt. 
Tryggja þarf að aukastörf lækna valdi 
ekki hagsmunaárekstrum.

• Ráða bót á mönnun hjúkrunar-
fræðinga. Embætti landlæknis hvetur 
framkvæmdastjórn til að leita allra 
leiða til að fjölga stöðugildum hjúkr-
unarfræðinga svo hægt sé að manna 
sólarhringsvaktir með hjúkrunar-
fræðingum. 

Í skýrslu Landlæknis segir að lok-
um:

Hluta af vanda heilsugæslu HSS 
má rekja til skorts á stefnumörkun 
og ósýnileika framkvæmdastjórnar. 
Ekki er skráð með sýnilegum hætti 
hver stefna heilsugæslunnar er, hvaða 

árangri heilsugæslan hyggst ná, né 
hvernig árangur er gerður sýnilegur 
sjúklingum og starfsfólki. Hvorki er um 
heildræna gæðastefnu né kerfisbundið 
umbótastarf að ræða á heilsugæslu 
HSS.

Hér var sýnishorn af skýrslu Land-
læknis en hana  er að finna  í heild sinni 
hjá  Landlækni á netinu.

Öldungaráð spyr hvort að ekki sé 
komið nóg af misskiptingu fjármagns 
og að nú sé komið að því að Suðurnesja-
menn standi saman og krefist réttlætis. 
Ég endur tek að tryggja verði öryggi 
sjúkra á Suðurnesjum eins og áætlun 
um uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á 
Suðurnesjum gerði ráð fyrir. Hér hefur 
orðið  misbrestur á sem við verðum að 
fá jafnaðan með auknu fjárframlagi til 
heilbrigðismála.

Er ekki komið að því að Sam-
band Sveitarfélag á Suðurnesjum til-
nefni stjórn fyrir Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja eins og var á árum áður.  

 Að lokum legg ég til að við 

Suðurnesja höldum opinn fund um 
heilbrigðismál á Suðurnesjum.

Eyjólfur Eysteinsson formaður 
Öldungaráðs Suðurnesja

eftir að tvær ríkisstjórnir með 
aðild Sjálfstæðisflokksins 
hafa sundrast verður að kjósa 

til Alþingis og leita nýrra leiða við 
landsstjórnina.

Vinstrihreyfingin - grænt fram-
boð (VG) leggur nú í dóm kjósenda 
stefnu sem byggir á jöfnuði, jafnrétti, 
samstöðu, lýðræði, umhverfisvernd 
og ábyrgu frelsi. 

Grunnstef VG í komandi 
kosningum
Við viljum meiri jöfnuð með réttlát-
ari skattheimtu og breyttri ráðstöfun 
fjármuna, barnafólki, námsmönnum, 
öryrkjum, eldri borgurum og lág-
launafólki til hagsbóta. Tveir efstu 
tekjuflokkar Hagstofunnar (af 10) 
taka við 53% allra launa í landu og 
tíundi hluti þjóðarinnar á yfir tvo 
þriðju hluta allar eigna. Með hliðrun í 
skattlagningu til þeirra sem eru mjög 
vel aflögu færir má afla fjár til aukins 
jöfnuðar. Sama gildir um mörg stór 
fyrirtæki.

   Við berjumst fyrir jafnrétti 
starfsgreina, aldraðra, öryrkja og 
kynja, óháð búsetu, trú, uppruna, 
kynhneigð eða þjóðfélagsstöðu og 
lýsum yfir samstöðu með launafólki, 
með þeim er þurfa á samfélagsaðstoð 
að halda, alþýðu manna um allan 
heim og friðelskandi samfélögum 
eða hópum. Grænu viðhorfin merkja 
m.a sjálfbært samfélag þar sem auð-
lindir eru nýttar með náttúruvernd 
og hagsæld almennings að leiðarljósi. 

Um leið köllum við á ábyrgt frelsi 
sem byggir á mannúð, ábyrgð á ná-
unganum jafnt sem samfélaginu og 
tillitssömu skoðanafrelsi. Við teljum 
að endurskoða verði stjórnarskrá, 
byggða á tillögum sem fyrir liggja.
    Við myndun næstu ríkisstjórnar 
leggur VG stóraukna áherslu á vel-
ferð, heilbrigði og menntun.

Stefnumál á Suðurnesjum 
Meðal stefnumála VG á Suðurnesjum 
eru þessi: Endurskoðun starfsleyfa 
kísilvera í Helguvík - enga mengandi 
stóriðju. Endurbætur og viðhald vega 
og gerð hjólreiðabrauta og reiðvega. 
Greiðari almenningssamgöngur, 
efling strætó. Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja: Styttri biðtíma, fleira 
fagfólk, fæðinga- og bráðaþjónustu. 
Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn 

og ungmenni, Uppeldi, menntun og 
menningu með óskir og þarfir barna 
og ungs fólks í fyrirrúmi. Húsnæði 
fyrir alla, efld húsnæðissamvinnu-
félög. Framlög til hafna á landsvæð-
inu í samgönguáætlun. Aukið fé til 
rannsókna, þróunar og nýsköpunar. 
Gerð framtíðarskipulags friðaðra 
svæða í tengslum við Reykjanesjarð-
vang. Samvinnu sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum gegnum sóknaráætlun, 
uppbyggingarsjóð og svæðisskipulag.

Við í VG viljum mynda ríkisstjórn 
á grunni félagshyggju og með mann-
úðarsjónarmið að leiðarljósi. Það get-
um við gert  undir forystu Katrínar 
Jakobsdóttur, með samstarfi við þá 
flokka sem unnið geta með hreyf-
ingunni. Framkvæmt í ásættanlegum 
áföngum það sem almenningur kall-
ar eftir. Hverjum treystir þú?

Ari Trausti Guðmundsson þingmaður VG í suðurkjördæmi

HVerJum TreySTir Þú?

Grípa til aðgerða til að bregðast við neyð leigjenda:

íbúðir íbúðalánasjóðs verði 
langtímaleiguíbúðir og átak 
gert í greiðslu húsnæðisbóta

ráðherra húsnæðismála, Þor-
steinn Víglundsson, hefur falið 
Íbúðalánasjóði að grípa til sér-

stakra aðgerða vegna erfiðrar stöðu leigj-
enda en í nýrri könnun sjóðsins kemur 
fram að hlutfall fólks á leigumarkaði sé 
enn að aukast. Í aðgerðunum felst að 
greiðsla húsnæðisbóta mun færast til 
sjóðsins frá Vinnumálastofnun, sem 
annast þær nú. Mun sjóðurinn fara í sér-
stakt átak til að auka útgreiðslur til fólks 
á leigumarkaði.

Þá hefur ráðherra falið sjóðnum að 
undirbúa stofnun leigufélags sem muni 
eignast og leigja út þær íbúðir, sem nú 
eru í höndum sjóðsins, á hóflegu verði. 
Um er að ræða tímabundna aðgerð til að 
bregðast við miklum skorti á hagkvæmu 
húsnæði til leigu. Síðar verður stefnt að 
því að íbúðir leigufélagsins fari í umsjá 
viðeigandi sveitarfélaga eða inn í nýtt 
kerfi leiguheimila sem nýtur opinberra 

stofnframlaga.
 Félags- og jafnréttismálaráðherra 

hefur undirritað tvær nýjar reglugerðir 
sem opna á þessar aðgerðir. Ráðherra 
segir að útgáfa reglugerðanna styðji við 
nýtt hlutverk Íbúðalánasjóðs sem sé að 
stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði 
„Lánastarfsemi Íbúðalánasjóðs takmark-
ast nú við félagsleg lán og lán til svæða 
þar sem önnur lán bjóðast ekki. Nú bæt-
ist við útgreiðsla húsnæðisbóta og að-
koma að fjölgun hagkvæmra leigubúða. 
Ég hef auk þess falið sjóðnum að annast 
víðtækt hlutverk á sviði efnahagsmála 
þar sem hagdeild sjóðsins framkvæmir 
hlutlausar greiningar á þróun húsnæð-
ismála og miðlar þeim upplýsingum til 
almennings. Þá höfum við falið sjóðnum 
samræmingu nýrra húsnæðisáætlana 
sveitarfélaga og útdeilingu fjár í formi 
stofnframlaga til óhagnaðardrifinna 
byggingarverkefna,“ segir Þorsteinn.

Hafnargata 23, reykjanesbær, s. 421-1535ormsson.is / UmboÐsmenn Um LanD aLLt

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti.
 1400 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
Verð: 119.900,-

Verð nú: 101.915,-

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,-
Verð nú: 76.915,-  

914913404

3 ára ábyrgÐ
ÍsLenskt stjórnborÐ

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
Verð: 99.900,-
Verð nú: 84.915,-

916097949

Þvottadagar ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR
UPPÞVOTTAVÉLAR15% 10 

ára 
ábyrgð 

á kolalausum 
mótor
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Bæjarráð Garðs hefur tekið fyrir 
erindi frá Reykjanesbæ.

Í erindinu er vísað í til-
lögu stjórnar Reykjanes Jarðvangs 
frá 26. maí sl., um að sveitarfélögin á 
Suðurnesjum breyti lögreglusamþykkt-
um sínum þannig að gisting ferðafólks 
í tjöldum og farartækjum verði aðeins 
heimiluð á sérmerktum svæðum innan 
sveitarfélaganna. Fulltrúar sveitarfélag-
anna hafa í framhaldi af því fjallað um 
málið og jafnframt hvort setja eigi eina 
samræmda lögreglusamþykkt fyrir öll 
sveitarfélögin í umdæmi lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum.  

 Í erindinu er óskað eftir afstöðu 
sveitarfélagsins til þess hvort vilji er til 
að slík sameiginleg lögreglusamþykkt 

verði gerð. Ef svo, þá skipi sveitarfélag-
ið einn fulltrúa í vinnuhóp sem hefjist 
handa sem fyrst og ljúki störfum eigi 
síðar en 15. nóvember 2017.

 Á 160. fundi bæjarstjórnar Garðs 
þann 7. júní 2017 var framangreind 
tillaga stjórnar Reykjanes Jarðvangs til 
umfjöllunar. Bæjarstjórn samþykkti 
samhljóða að fela bæjarstjóra að vinna 
úr tillögunni og leggja tillögu fyrir bæj-
arráð.  

 Samþykkt samhljóða að taka þátt í 
að setja eina samræmda lögreglusam-
þykkt fyrir umdæmi lögreglustjórans á 
Suðurnesjum. Bæjarstjóri er skipaður 
fulltrúi sveitarfélagsins í vinnuhóp um 
málið, sem skili niðurstöðu fyrir 15. 
nóvember 2017.    

Fulltrúar Reykjanesbæjar í Út-
svari í vetur, Kristján, Helga 
Sigrún og Grétar Þór. Áfram 

Reykjanesbær.
Fulltrúar Reykjanesbæjar í Útsvari, 

spurningakeppni sveitarfélaga 2017-
2018 hjá RÚV verða Grétar Þór Sig-
urðsson nemi í listfræði, Helga Sigrún 
Harðardóttir lögfræðingur og Kristján 
Jóhannsson leigubílsstjóri og leiðsögu-
maður. Helga Sigrún og Kristján eru 

ný í keppninni en Grétar Þór keppir 
fyrir Reykjanesbæ í þriðja sinn í vetur. 

Miklar breytingar hafa verið gerð-
ar á fyrirkomulagi keppninnar. Útlit í 
sjóvarpssal er nýtt og stjórnendur eru 
nýir. Guðrún Dís Emilsdóttir og Sól-
mundur Hólm tóku við af Þóru Arn-
órsdóttur og Simari Guðmundssyni. 
Þá er símavinur ekki á boðstólnum 
lengur en lið fá álit þjóðar við einni 
spurningu. 

Haustfagnaður eldri borg-
araFélag eldri borgara 
á Suðurnesjum efnir til 

Haustfagnaðar föstudaginn 3.nóvem-
ber 2017.Haustfagnaðurinn verður á 
Park Inn hótelinu og hefst kl 19:00.
Miðasala verður miðvikudaginn 
25.október 2017 kl 16:30 á Nesvöll-
um.Miðaverð er kr. 6000  Flottur 
matur,skemmtiatriði,happdrætti og 
dans. Hljómsveitin Suðurnesjamenn 
spila fyrir dansi.

merkilegt að fylgjast með 
málflutningi margra Vinstri 
manna um þessar mundir. Í 

huga þeirra eins og sjá má á facebook 
og víðar í kommentakerfinu er að-
alatrið að hjóla í manninn en sleppa 
málefnalegri umræðu. Persónulegt 
níð um Bjarna Benediktsson virðist 
vera aðalatriðið hjá mörgum til vinstri.
Hvers vegna vilja þeir ekki ræða mál-
efnin. Það er augljóst. Staðan er of góð 
í flestum málum þjóðfélagsins. Auð-
vitað er hægt að gera enn betur til að 

byggja upp innviðina. Katrín Jakobs-
dóttir formaður VG leggur áherslu á 
að það þurfi að koma til auknir pen-
ingar úr skattinum,en ætlar samt ekki 
að hækka skatta. Henni hefur á engan 
hátt tekist að útskýra hvernig hún ætl-
ar að ná í alla milljarðana til að standa 
við loforðin.Bjarni Benediktsson hefur 
sagt að hægt sé að taka út tugi milljarða 
úr bankakerfinu til að byggja upp inn-
viðina. Það þurfi ekki að hækka skatta. 
Það eigi frekar að stefna að lækkun 
skatta á almenning

fullrúar Reykjanesbæjar í Útsvari

Hvers vegna vilja Vinstri menn 
níð í stað málefnalegrar umræðu?

ein samræmd lögreglu-
samþykkt

Haustfagnaður eldri borgara

Tilgangur uppbyggingarsjóðs Suðurnesja er að styrkja menningar-, 
atvinnu- og nýsköpunarverkefni á Suðurnesjum. Uppbyggingarsjóður
er samkeppnissjóður, auglýst er reglulega eftir umsóknum og þær
metnar út frá reglum sjóðsins. Styrkveitingar miðast við árið 2018
og aðeins er um eina úthlutun fyrir árið að ræða.

Hægt er að sækja um styrki í eftirfarandi flokkum:

• Styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar.

• Styrkir á sviði menningar og lista.

• Stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningarmála.

Umsóknareyðublöð eru á vef Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum 
www.sss.is. Á vefsíðunni má einnig kynna sér úthlutunarreglur
sjóðsins og Sóknaráætlun Suðurnesja.

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember 2017.

Nánari upplýsingar veitir: Björk Guðjónsdóttir, 
verkefnastjóri bjork@sss.is eða í síma 420 3288.

UPPBYGGINGARSJÓÐUR 
SUÐURNESJA 
AUGLÝSIR EFTIR
STYRKUMSÓKNUM

SÓKNARÁÆTLUN 
SUÐURNESJA  
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alþjóðlegur aDHD vitundarmánuður 

Fjöldi viðburða er á dagskrá á 
vegum ADHD samtakanna 
nú í október, alþjóðlegum 

ADHD vitundarmánuði, líkt og fyrri 
ár. Nýtt endurskinsmerki ADHD 
kom nýlega út, bók um ADHD og 
unglinga kemur út síðar í mánuðin-
um og þá efna ADHD samtökin til 
málþings 27. október um ADHD og 
ungmenni. 

• ENDURSKINSMERKI: 
nemendur Fjölbrautaskólans við ármúla 
tóku við fyrstu merkjunum Formleg 
afhendingu endurskinsmerkis aDHD 
samtakanna árið 2017 fór fram í matsal 
Fjölbrautaskólans við ármúla í hádeg-
inu. Þetta er áttunda árið sem aDHD 
samtökin selja endurskinsmerki í þágu 
starfseminnar en merkjasalan markar 
upphaf aDHD vitundarmánaðar. Sem 
fyrr á Hugleikur Dagssson teikninguna 
á merkinu. Sala endurskinsmerkjanna 
hefst um næstu helgi, í Smáralind, 
Kringlunni og á glerártorgi á akureyri. 
Þá munu sölumenn ganga í hús víða um 
land og bjóða merkin til sölu. Merkin 
verða til sölu á á skrifstofu aDHD sam-
takanna, Háaleitisbraut 13, reykjavík og 
á vefnum www.adhd.is allur söluágóði 
rennur til aDHD samtakanna. 

• BÓKAÚTGÁFA: 
Ferðalag í Flughálku – aDHD og 
unglingar aDHD samtökin gefa um 
miðjan mánuðinn út bók um aDHD 
og unglinga en bókin heitir „Ferðalag í 
flughálku“ eftir Sólveigu Ásgrímsdóttur, 
sálfræðing og fyrrverandi forstöðu-
mann á Stuðlum. Höfundur tileinkar 
bókina starfsfólki og skjólstæðingum 
Meðferðarstöðvar ríkisins að Stuðlum. 
Höfundi bókarinnar þótti skorta bók um 
aDHD og unglinga. bókin er fyrst og 
fremst ætluð foreldrum og forráða-
mönnum ungmenna með aDHD og 
ungmennunum sjálfum. Segja má að 

Þorstein Eyþórsson eða „Steini“ hafi 
tryggt fjárhagslegan grundvöll bókar-
innar. Hann hjólaði hringinn kringum 
landið, safnaði áheitum og færði ADHD 
samtökunum að gjöf. bókin verður 
fáanleg á skrifstofu aDHD samtakanna, 
Háaleitisbraut 13, reykjavík og á vef 
samtakanna, www.adhd.is 

• MÁLÞING: 
Ferðalag í flughálku – ADHD og ung-
menni aDHD samtökin efna til málþings 
föstudaginn 27. október á Hótel Hilton 
nordica. Málþingið hefst klukkan 12:00 
og stendur til klukkan 16:00. Yfirskrift 
þess er; Ferðalag í flughálku. Skráning er 
hafin á vef ADHD samtakanna en nánari 
dagskrá verður auglýst síðar. Meðal 
fyrirlesara verða Sólveig ásgrímsdótt-
ir, sálfræðingur, Þorbjörn Jensson, 
forstöðumaður Fjölsmiðjunnar, bóas 
Valdórsson, sálfræðingur í MH, Anna 
Kristín Newton, sálfræðingur og Jóna 
Kristín gunnarsdóttir, kennari við borg-
arhólsskóla á Húsavík. almennt verð er 
kr. 3.500,- en félagsmenn aDHD samtak-
anna greiða kr. 2.500,- Í skráningargjaldi 
eru innifaldar léttar veitingar. Sérstakur 
afsláttur verður veittur vegna skráningar 
hópa, t.a.m. frá grunnskólum og fram-
haldsskólum. nánari upplýsingar veitir: 
Þröstur Emilsson, framkvæmdastjóri 
aDHD samtakanna í síma 822 8777 

• ADHD SAMTöKIN 
eru frjáls félagasamtök sem eru að 
mestu leyti rekin á frjálsum fram-
lögum og styrkjum. • Félagsmenn 
eru rúmlega 2.600 talsins. • ADHD er 
alþjóðleg skammstöfun sem stendur 
fyrir Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder eða athyglisbrestur og ofvirkni. 
• Samkvæmt erlendum faraldsfræðileg-
um rannsóknum má gera ráð fyrir að um 
6.000 börn og 10.000 fullorðnir séu með 
aDHD á Íslandi. 

• MARKMIð ADHD                        
SamTakaNNa 

er að börn og fullorðnir með athyglis-
brest, ofvirkni og skyldar raskanir mæti 
skilningi alls staðar í samfélaginu og 
fái þjónustu sem stuðlar að félagslegri 
aðlögun þeirra, möguleikum í námi og 
starfi og almennt bættum lífsgæðum. 

• NIðURSTöðUR RANNSÓKNA 
hérlendis og erlendis sýna að um 7-10% 
barna glíma við aDHD. 

• ORSAKIR ATHyGLISBRESTS 
eru líffræðilegar og stafa af truflun boð-
efna í miðtaugakerfi og heila. 

• SAMKvæMT RANNSÓKN-
UM ER TALIð Að STæRSTU 
ÁHRIFAÞæTTIR í ÞRÓUN 
aDHD Séu: 
- arfgengi (60-80% er talið erfðatengt) 
- áhrif á meðgöngu (sýkingar, neysla 
áfengsi og/eða vímuefna)
 - Fyrirburar 
- Heilaskaðará fyrsta æviári 
- Sjúkdómar eða slys 
- aðrar þroskarasakanir 

• BöRN OG UNGLINGAR                           
með aDHD
 eiga erfitt uppdráttar bæði námslega 
og félagslega. um 50-70% þeirra eru 
áfram með einkenni athyglisbrests 
og ofvirkni sem fullorðin og um 
30% þeirra þróa með sér alvar-
leg sálfélagsleg vandamál og 
ánetjast vímuefnum. 

• RANNSÓKNIR 
SýNa 
ennfremur framá 
að um helmingur 
fanga á Íslandi 
uppfyllir eða 
hefur á 
lífsleiðinni 
uppfyllt 
greiningar-
viðmið um 
aDHD. 

• ADHD ER ALGERLEGA ÓHÁð 
GreiND 
en getur haft víðtæk áhrif á allt daglegt líf, 
s.s. starfshæfni, félagsfærni og námsgetu. 

• EINSTAKLINGAR MEð ADHD
búa yfir fjölmörgum eiginleikum og 
styrkleikum.

 • vISSIR ÞÚ Að BöRN MEð 
aDHD eru oFT... 
- Hlý, hrifnæm, hress og hreinskilin 
- Fjörug, forvitin og fljót að fyrirgefa 
- Einlæg, kærleiksrík og kraftmikil 
- Skapandi, stríðin, áköf og opin
- Blíð, bjartsýn og búa yfir 

ríkri kímnigáfu 
- Frumleg og finna 

nýjar leiðir til lausna

mánudaginn 9.október hófst 
lestrarátak á miðstigi. 
Átakið stendur í tvær vikur 

og fer þannig fram að nemendur lesa 
heima í 20 mínútur í senn. Lesturinn 
er viðbót við venjulegan heimalestur 
og fá nemendur bókakilju fyrir hverj-
ar 20 mínútur sem þeir lesa. Bókakilj-
an er síðan sett í bókahillu sem hver 
bekkur á.

Nemendur skrifa einnig bókrýni-
blað þegar þeir hafa lokið við eina bók 
og skrifa þar upplýsingar um bókina, 
um sögusvið, persónur, atburðarás og 
fleira.

Í átakinu verða lesnar bækur eftir 
höfunda eins og Þorgrím Þráinsson, 
Ole Lund Kirkegaard, Gerði Kristný, 
Gunnar Helgason og Astrid Lindgren.

Það verður gaman að sjá hversu 
margar bókakiljur safnast í hillurnar 
í lok átaksins og hvetjum við nem-
endur til að vera dugleg við lesturinn. 
(Heimasíða Grindavíkur)

Lestrarátak 
á miðstigi í 
Grindavík

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.



PÓLÝHÚÐUN
Bergraf-stál ehf. hefur tekið í notkun nýjan búnað til duftlökkunar (Pólýhúðunar).

Við getum húðað fyrir þig málmhluti allt að 3,1 m á lengd, bílfelgur ofl. ofl.

Við erum í Selvík 3 – bil nr. 7 - Reykjanesbæ. Kíktu við og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig. 
Þú getur einnig fengið frekari upplýsingar í síma 692 7353 Kiddi  
og með að senda okkur tölvupóst á netfangið poly@bergraf.is

Alþingiskosningar
laugardaginn 28. október 2017

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis,
á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3.

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar.

Athygli er vakin á því að kjósendur geta kannað á vefnum kosning.is hvar þeir eru á 
kjörskrá (https://www.kosning.is/althingiskosningar-2017/kjorskra/)

Kosið er í Grunnskólanum í Sandgerði.

Kjörstaður opnar kl. 09:00 
og lokar kl. 22:00.

Á kjördag mun kjörstjórn hafa aðsetur í 
Grunnskólanum í Sandgerði og í síma 899-6317.

 Kjörstjórn Sandgerðisbæjar.
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Leikskólakennarar 
framtíðarinnar
alls 18 starfsmenn Reykjanes-

bæjar stunda nú nám í leik-
skólakennarafræðum. Stór 

hluti nemenda hefur starfað lengi í 
leikskólum og er hópurinn mjög fjöl-
breyttur. Þar sem umræðan hefur lengi 
verið á þá leið að fjölga þurfi karl-
mönnum í stéttinni þá er ánægjulegt 
til þess að vita að tveir karlmenn eru í 
nemendahópnum.

Flestir nemendanna nýta sér samn-
ing við Reykjanesbæ sem gerir ráð fyrir 
að starfsmaður haldi óskertum launum 
í staðarlotum og vettvangsnámi sem 
stundað er í sveitarfélaginu, í ákveðin 
tíma á hverju skólaári. Að sögn Ingi-
bjargar Bryndísar Hilmarsdóttur leik-
skólafulltrúa kom fram í spjalli við 

nokkra nemendur úr hópnum, að 
samningurinn hefði verið mikil hvati 
til að hefja nám. Einnig nefndu þeir 
að það öfluga og gróskumikið starf 
og nám sem fram fer í leikskólum 
Reykjanesbæ hefði verið þeim hvatn-
ing til að hefja nám.

Ánægjulegt er fyrir leikskóla 
Reykjanesbæjar að hafa þetta dugmikla 
fólk innan sinna raða og af því tilefni 
var nemendum boðið til fundar við 
Helga Arnarson sviðsstjóra Fræðslu-
sviðs og Ingibjörgu Bryndísi Hilmars-
dóttur leikskólafulltrúa á dögunum. 
Því miður komst ekki allur hópurinn 
en þessari mynd var smellt af við þetta 
tækifæri. (Heimasíða Rnb.)

Nýtt vatnsból í Vogum
HS Veitur hafa nýlega lokið 

við tilraunaboranir fyrir 
nýtt vatnsból sveitarfélags-

ins, sem gert er ráð fyrir að tekið 
verði í notkun á næstu tveimur árum 
eða svo. Nýja vatnsbólið verður stað-

sett sunnan Reykjanesbrautar, vest-
an Háabjalla og Snorrastaðatjarna. 
Um leið og niðurstöður tilraunabor-
ana liggja fyrir munu HS Veitur hefja 
undirbúning framkvæmda.(Voga-
hraðferð Ásgeirs bæjarstjóra)

Í stefnuskrá Vinstri grænna segir 
: Sífellt fleiri eru á flótta í heim-
inum undan stríðsátökum og af-

leiðingum loftslagsbreytinga. Ísland 
þarf að taka þátt í því að axla ábyrgð 
í þessum efnum. Þess vegna eigum 
við að taka á móti umtalsvert fleiri 
flóttamönnum, að lágmarki 500 á ári. 
Jafna þarf aðstæður hælisleitenda 
og svokallaðra kvótaflóttamanna og 

tryggja fullnægjandi framkvæmd 
nýrra útlendingalaga með fjármagni 
og mannafla“.

Það væri fróðlegt ef VG hefði látið 
fylgja með hver árlegur kostnaður 
ríkisins væri ef þessi stefna kæmi til 
framkvæmda. Eins væri fróðlegt að 
sjá hvernig ætti að fjármagna dæm-
ið eða hvar ætti að skera niður til að 
mæta kostnaðinum.

Tökum á móti fleiri 
flóttamönnum segir VG

Nú styttist óðum í að íbúar 
Garðs og Sandgerðisbæjar 
kjósi um hvort sveitarfélögin 

verði sameinuð, en kosningin fer fram 
laugardaginn 11. nóvember. Opnuð 
hefur verið vefsíða þar sem deilt er 
ýmsum upplýsingum og kynning-
arefni, ásamt því að þar koma fram 
svör við ýmsum spurningum sem upp 
koma varðandi málið. Vefslóðin er 
sameining.silfra.is, en einnig má fara 
á síðuna gegnum heimasíður sveitar-
félaganna, svgardur.is og sandgerdi.is. 

Þá hefur verið opnuð Facebook síðan 
Kosningar um sameiningu Sandgerðis 
og Garðs, þar sem einnig mun birt-
ast kynningarefni og upplýsingar. Á 
næstu dögum verður dreift upplýs-
ingabæklingum í öll hús í Garði og 
Sandgerði. Frekari kynningar verða 
auglýstar síðar, m.a. íbúafundir um 
málið.  Íbúar eru hvattir til að kynna 
sér efnið, taka afstöðu og umfram allt 
að mæta á kjörstað og taka þátt í kosn-
ingunni 11. nóvember. (Molar Magn-
úsar bæjarstjóra)

Vilhjálmur Birgisson verka-
lýðsleiðtogi á Akranesi 
skrifar: „Það var sorglegt 

og í raun ótrúlegt að það skyldi vera 
ríkisstjórn sem kennir sig við félags-
hyggju, réttlæti og jöfnuð sem skyldi 
slá skjaldborg um fjármálaelítuna 
á kostnað alþýðunnar og íslenskra 
heimila eins og sagan hefur sannað 

fyrir okkur. Ég veit ekki með ykkur 
en þessu er ég ekki búinn að gleyma“!

Hér er Vilhjálmur að ræða um 
Vinstri stjórnina sem sat árin 2009-
2013. Rétt að vekja athygli á því að 
Katrín Jakobsdóttir formaður VG  í 
ríkisstjórninni og Oddný G.Harðar-
dóttir var fjármálaráðherra um tíma 
í sömu stjórn

Sameining sveitarfélaga.

ekki búinn að gleyma

Sveitarfélagið Vogar

Alþingiskosningar
laugardaginn 28. október 2017

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis, frá miðvikudegi 18. október 
fram að kjördegi á bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2.

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til bæjarstjórnar Sveitarfélagsins 

Voga.

Kosið er í Stóru-Vogaskóla, Tjarnargötu 2.

Kjörstaður opnar kl. 10:00 og lokar kl. 22:00.

Kjósendur skulu framvísa persónuskilríki á kjörstað.

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga

Alþingiskosningar
laugardaginn 28. október 2017

Kjörskrá liggur frammi almenningi til sýnis ,  
frá miðvikudeginum 18. október fram að kjördegi á  

bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Garðs, Sunnubraut 4.

Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn  
þeirra séu á kjörskrá. Athugasemdum við kjörskrá skal  

beint til bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Garðs.

Kosið er í Gerðaskóla.

Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 09:00 
og lokar kl. 22:00.

Kjörstjórn  Sveitarfélagsins Garðs

Sveitarfélagið Garður



BLAZIN
MASTER
BOX

BRAGÐAÐU MEISTARAVERKIÐ

1.199 kr. 1.899 kr.
Original kjúklingabringa, brakandi 
beikon, kartöfluskífa, ostur, kál, salsa 
og sjóðheit chipotle-sósa í mjúkri tortillu.

Blazin’ Boxmaster, þrír Hot 
Wings, franskar, gos og 
Lindu appelsínusúkkulaði.
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RAV4
ÁREYNSLULAUST

TIL ALLRA ÁTTA

Það er svo dýrmætt að geta kúplað sig út úr amstrinu og gefið sig allan í það sem veitir gleði. Náð fullkomnu jafnvægi. 
RAV4 endurstillir þig og kröfur þínar til aksturs. Mýktin er slík að þú kemst lengra og hærra, áreynslulaust í allar áttir  
og hönnunin er svipmikil að innan sem utan. Teygðu þig í það sem þú þráir. Komdu og reynsluaktu. 

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600


