
5. október 2017
16. tölublað, 6. árgangur 

Upplausn eða 
stöðugleiki

Sameining 
já, eða nei 

Sitji við 
sama borð

Í Reykjanesi í dag fjöllum við mikið um álefni eldri borgara. Kosningar til Alþingis eru 
framundan. Það er krafa Landsambands eldri borgara að bætt kjör eldri borgara verði for-
gangsmál. Baráttufundur verður í Háskólabíó laugardaginn 14. október 2017.

Baráttuhugur hjá
eldri borgurum

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

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

Þrifalegu ruslaföturnar
komnar aftur

Gott úrval gerða og lita.
Verð frá 3.490,-

HAFNARGÖTU 23, REYKJANESBÆ
Sími 421 1535

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

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

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Kosningarnar 
snúast um upplausn 
eða stöðugleika
Landsmenn ganga að nýju að kjörborðinu laugardaginn 

28.október n.k. til að kjósa fulltrúa á Alþingi Íslendinga. Það 
bjóst varla nokkur maður við því síðasta haust að við þyrftum 

aftur að mæta til að kjósa svo stuttu seinna.
Nú þegar aðeins fáir dagar eru til kosninga rík-

ir algjört upplausnarástand. Mögulegt er að 8 til 9 
flokkar nái inn kjörnum fulltrúum á þing. Það gæti 
því orðið ansi flókið verkefni að mynda ríkisstjórn. 
Hugsanlega erum við að sigla inn í tímabil upp-
lausnar og kosninga á nokkurra mánaða fresti. Það 
getur ekki verið gott fyrir land og þjóð.En valdið 
er hjá okkur. Við ráðum niðurstöðu kosninganna.

Frumhlaup Bjartrar framtíðar reynist þjóð-
inni dýrkeypt. Allt fer meira og minna í biðstöðu. 
Hlutabréf falla í verði og tap lífeyrissjóðanna nemur tugum milljarða. 
Miðað við skoðanakannanir lítur út fyrir að kjósendur ætli sér að refsa 
Bjartri framtíð fyrir ábyrgðarleysi og að þessi flokkur sé búinn að vera.

Katrín Jakobsdóttir og VG koma vel út úr skoðanakönnunum. Það 
virðist vera að margir sjái fyrir sér að Katrín og VG sé lausnin til að 
bjarga þjóðinni. Svo virðist vera að fólk hafi gleymt því að Katrín sat í 
Vinstri stjórninni með Jóhönnu og Steingrími J. Sú stjórn var sú óvin-
sælasta sem nokkurn tímann hefur stjórnað landinu. Katrín J. stóð 
þannig að forgangsröðinni að kjör aldraðra  og öryrkja voru skert mest. 
Viljum við aftur slíka stjórn.

Kjósendur mega heldur ekki gleyma því að eftir síðustu kosningar 
fékk Katrín Jakobsdóttir formaður VG tækifæri á að mynda ríkisstjórn 
til vinstri. Henni tókst það ekki. Hvers vegna ætti henni að takast það 
frekar nú ári seinna. Þeir kjósendur sem ætla að greiða VG atkvæði 
núna ættu að íhuga þetta.

Nei staðreyndin er auðvitað sú að vinstri flokkarnir geta aldrei kom-
ið sér saman um eitt eða neitt. Þeir gagnrýna og gagnrýna en geta ekki 
komið sér saman um málefnin. 

Á síðustu misserum hefur þjóðfélagið náð sér vel á strik. Mikill upp-
gangur er á mörgum sviðum. Almennt hafa kjör batnað. Ríkissjóður 
hefur náð að greiða niður mikið af skuldum þannig að vaxtagreiðslur 
hafa ríkisins hafa lækkað um 10 milljarða á ári. Haldi stöðugleikinn 
áfram verður hægt að halda áfram á sömu braut,

Vissulega þarf að bæta ýmsa innviði s.s. heilbrigðisþjónustuna. Það 
þarf að gera mun betur í málefnum aldraðra. Það þarf að gera mun betur 
í því að skapa ungu fólki tækifæri til að eignast íbúð.

Allt þetta kresft þess að ríkið hafi úr meiru að spila og að fólki sé ekki 
íþyngt með alltof háum sköttum. Þetta krefst stöðugleika.

Sjálfstæðisflokkurinn leggur mikla áherslu á að það þurfi að skapast 
þeir möguleikar eftir kosningar að hægt verði að mynda sterka ríkis-
stjórn til að stjórna landinu. Það mun ekki gerast ef það verða 5-6 vinstri 
flokkar sem mynda ríkisstjórn.

Á næstu dögum koma kjósendur til að að kynna sér og meta hvað sé 
best í stöðunni. Það er alveg á hreinu að með skynsamlegri íhugun og 
skoðun munu fleiri og fleiri komast að þeirri niðurstöðu að besta leiðin 
til að skapa hér festu og stöðuleika er að tryggja Sjálfstæðisflokknum 
góða kosningu þann 28.október 2017.

ekki mín hugmynd
Í leiðara síðasta Reykjaness fjallaði ég um hugmyndir manna um að 
breyta nafni Samfylkingarinnar til að reyna að ná auknu fylgi. Eitthvað 
virðist þetta hafa farið fyrir brjóstið á sumum forystumönnum þessa 
flokks. Forystumaður Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi sagði við mig 
að hún þyrfti væntanlega að svara ljótum leiðara mínum eins og hún 
nefndi það. Að sjálfsögðu hvatti ég hana til þess. Reykjanes er nefnilega 
opið fyrir öllum skoðunum. Aftur á móti koma mínar persónulegu skoð-
anir fram í leiðurum blaðsins. Ég hef aldrei leynt því að ég er flokksbund-
inn Sjálfstæðismaður,en hef leyft mér að gagnrýna minn flokk og menn 
hafi mér þótt ástæða til.

Rétt er svo að undirstrika það að ég á engan þátt í hugmyndinni að 
breyta um nafn á Samfylkingunni. Það kemur úr þeirra eigin herbúð-
um. Ég benti á að þótt flokkurinn breyti um nafn situr hann upp með 
allt klúðrið í síðustu Vinstri stjórn. Kjósendur muna þá tíð. Af þeirri 
ástæðu nær Samfylkingin eða hvaða nafn sem flokkurinn fær ekki að 
bæta við sig miklu fylgi. Samfylkingarfólk getur kallað þetta níð en það 
breytir engu um staðreyndir sem liggja á borðinu.

Sigurður Jónsson

Leiðari
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Um þessar mundir eru 
sveitarstjórnarmönnum á 
Suðurnesjum kynntar niður-

stöður skoðunar á þeim möguleika að 
sameina Sorpeyðingarstöð Suðurnesja 
(Kölku) og Sorpu bs. Fengnir voru 
ráðgjafar á vegum Capacent til að 
skoði kosti og galla slíkrar samein-
ingar, og hvort hún gæti yfir höfuð 
talist vænlegur kostur. Nú í vikunni 

var haldinn eigendafundur hjá Kölku, 
á þann fund voru boðaðir kjörnir 
fulltrúar allra fimm sveitarfélaganna 
á Suðurnesjum, en sveitarfélögin eiga 
sorpeyðingarstöðina í sameiningu. 
Á fundinum var greiningarvinna 
ráðgjafanna kynnt, einnig mætti 
framkvæmdastjóri Sorpu og kynnti 
sjónarmið sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu, og fulltrúi Umhverfis-

stofnunar sem fjallaði um málið frá 
sjónarhóli stofnunarinnar sem veitir 
starfsemi sorpeyðingarstöðva starfs-
leyfi. Aðildarsveitarfélögin og stjórn 
Kölku munu áfram fjalla um málið og 
ákvarða næstu skref.

Ferðanefnd Félags eldri borgara 
á Suðurnesjum efnir til óvissu-
ferðar þriðjudaginn 10.október 

2017
Farið verður frá Nesvöllum kl 

10:00
Farið verður frá Víðihlíð kl 10:30
Gert er ráð fyrir að koma til baka 

milli kl 19:00 og 20:00.
Ókeypis er í ferðina fyir þá sem 

sýna félagsskírteini FEBS. Aðrir þurfa 
að greiða kr.2000.

Stoppað verður til að fá sér mat. 

Hver og einn greiðir fyrir sig.
Þeir sem hafa hug á að taka þátt í 

ferðinni skrái sig hjá:
Örn Pálsson    846-7334
Brynja Pétursdóttir 849-6284
Margrét R.Gísladóttir 896-3173

á aðalfundi Öldungaráðs 
Suðurnesja 23.sept. s.l. var 
eftirfarandi samþykkt.

Það hefur lengi verið mikill skortur 
á hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum 
og horfir nú til vandræða. Reiknað er 
með að sjúkum öldruðum fjölgi ört á 
næstu árum og eru núna á biðlista um 
30 sjúkir aldraðir eða sem svarar einni 
hjúkrunardeild

Öldungaráðið hefur vakið athygli á 
fundum sínum með sveitarstjórnum, 
þingmönnum og stjórn sjúkrahúss 
Suðurnesja að hér verði gert ráð fyrir 
því að árið 2020 verði 100 eldri borg-
arar á biðlista ef ekkert verður gert 
til þess að fjölga hjúkrunarheimilum. 
Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja lagði 
fram eftirfarandi tillögu  á fundi með 
alþingismönnum:

„Heilbrigðisráðherra gerir ekki 

ráð fyrir í tillögu sinni að byggt verði 
hjúkrunarheimili á Suðurnesjum 
næstu fimm árin, þó að kannanir 
staðfesti að þörfin á Suðurnesjum er 
mest á landinu. Sjúkir aldraðir bíða 
langlengst hér á Suðurnesjum eftir 
umönnun á hjúkrunarheimilum en 
áður hafa þeir notið þjónustu heim-
ilishjálpar og heimahjúkrunar. Mikið 
liggur við að tekin verið ákvörðun 
um byggingu hjúkrunarheimilis á 
Suðurnesjum sem fyrst. Eldri borg-
urum fjölgar ört hér á Suðurnesjum 
og til að mæta því er nauðsynlegt að 
bregðast nú þegar við og setja nýtt 
hjúkrunarheimili á dagskrá hér á 
Suðurnesjum. Stjórn Öldungaráðs 
skorar á þingmenn sem búsettir eru 
á Suðurnesjum að taka forystu í þessu 
máli. Með samstöðu þingmanna, 
sveitarstjórna og Félags eldri borgara 

er hægt að fá jákvæða niðurstöðu.”
Stjórn Öldungaráðs ítrekar enn og 

aftur áskorun sína til sveitarfélaganna 
á Suðurnesjum að standa saman og 
senda inn umsókn um uppbyggingu 
nýs hjúkrunarheimilis á Suðurnesjum.

 Nú er það Suðurnesjamanna að 
fylgja eftir sjálfsagðri kröfu og standa 
saman um að ákveðið verði að reisa 
hjúkrunarheimili svo að komist verði 
hjá því ástandi sem gæti skapast vegna 
þess að ekki er hægt að aðstoða sjúka 
aldraða þegar að heimahjúkrun dugar 
ekki og leita verður hjúkrunar á vist-
heimili fyrir aldraða

Til þess  að sýna samstöðu okkar 
Suðurnesjamanna væri rétt að stefna 
að íbúafundi á Suðurnesjum og setja 
hann á dagskrá strax til þess að fylgja 
eftir kröfun okkar um nauðsyn þess að 
fjölga hjúkrunarrýmum.

Síðasta umferð Íslandsmótsins í 
3. deild knattspyrnu fór nýlega 
fram . Fyrir lokaumferðina gátu 

þrjú lið tryggt sér 2. sætið og þar með 
sæti í 2. deild að ári. Þróttarar gerðu 
sér lítið fyrir og sigruðu sinn leik gegn 
Reyni í Sandgerði, 5-0. Þar með var 
ljóst að annað sætið í deildinni var 
tryggt og að félagið leikur í 2. deild 
á næstu leiktíð. Það hefur verið frá-
bært að fylgjast með framgangi liðsins 
undanfarin tvör ár, en það er sá tími 
sem þeir stöldruðu við í 3. deildinni. 
Til hamingju Þróttarar (Vogahraðferð 
Ásgeirs bæjarstjóra)

Kalka og Sorpa sameinuð?

Standa þarf saman

Þróttur í 2. deild

Óvissuferð 
eldri borgara

á fundi bæjarráðs Garðs 
var lagt fram yfirlit um 
talningu á umferð á 

helstu áningarstaði ferðamanna 
á Suðurnesjum. Samkvæmt því 
koma um eða yfir 300.000 gestir á 
Garðskaga á ári.  

Þrjú 
hundruð 
þúsund 
gestir

næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 19. október 2017.



Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is Gott verð fyrir alla, alltaf !

Hágæða gólfefni
Harðparket:	 8 mm verð frá  1.390  kr. m2

 10 mm verð frá  2.480 kr. m2 

 12 mm verð frá  2.990 kr. m2 

Vínilparket: 5 mm verð  4.490 kr. m2

Undirlag: Verð frá 120 kr. m2
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Öldungaráð Suðurnesja ályktar 
að þjónusta fyrir sjúklinga 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.

Til þess að ná því markmiði verði 
að auka 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 2002 voru fæðingar milli tvö 
og þrjú hundruð á ári.

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 fjárfram-
lagi til heilbrigðismála. Stöndum nú 

saman á rétti okkar til jafnaðar í heil-
brigðisþjónustu. Hér hefur lengi verið 
vitlaust gefið til okkar á Suðurnesjum.

Í sama horf og
fyrir 12 árum
Á aðalfundi öldungaráðs 23.september var eftirfarandi samþykkt

á aðalfundi Öldungaráðs 
Suðurnesja 23.september s.l. 
var Eyjólfur Eysteinsson kos-

inn formaður.Í lokaorðum sínum fór 
Eyjólfur yfir helstu baráttumálin.

Ég þakka traustið sem formað-
ur Öldungaráðs Suðurnesja.Stjórnin 
vinnur nú saman áfram að framgangi 
hagsmunamála eldri borgara og er 
ekkert okkur óviðkomandi sem varðar 
hagsmuni okkar.

Helstu baráttumálum 
verða eins og áður
n Fjölgun hjúkrunarrýma á Suðurnesjum.
n Formlegri samþættingu á  heimilishjálp 
og heimahjúkrun.
n bætt þjónustu við Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja:

Vakin er athygli á skýrslu  Landlæknis um 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja: Svo segir 
meðal annars í henni.
• Embætti landlæknis hvetur stjórnendur 
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 landlæknis 
hvetur stjórnendur heilsugæslunnar til að skil-
greina gæðavísa, s.s. biðtíma eftir þjónustu, 
niðurstöður þjónustukannana og árangur 
meðferðar og hafa sýnilega starfsmönnum.
 • Ráða bót á mönnun lækna. Embætti 
landlæknis hvetur framkvæmdastjórn til að 
endurskoða mönnun lækna með það að 
leiðarljósi að minnka vaktabyrði og frítöku-
rétt. Tryggja þarf að aukastörf lækna valdi 
ekki hagsmunaárekstrum.
 • Ráða bót á mönnun hjúkrunarfræðinga 
Embætti landlæknis hvetur fram-
kvæmdastjórn til að leita allra leiða til að 
fjölga stöðugildum hjúkrunarfræðinga svo 
hægt sé að manna sólarhringsvaktir með 
hjúkrunarfræðingum. 

eyjólfur 
formaður 
Öldungaráðs 
Suðurnesja

aðalfundur Öldungaráðs 
Suðurnesja haldinn 23.sept-
ember 2017 skorar á alla 

flokka sem bjóða fram í Alþing-
iskosningunum 28.október 2017 að 
setja málefni aldraðra í algjöran for-
gang á næsta kjörtímabili.

Stefna þarf að því að afnema frí-
tekjumark eldri borgara í áföngum. 
Fyrsta skrefið þarf að vera að hækka 
frítekjumarkið nú um áramótin úr 25 
þúsund krónum í 100 þúsund krón-
ur. Það stangast á við jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar að beita sérstökum 
skatti á fólk sem náð hefur ákveðnum 
aldri.Skattar og skerðingar geta í dag 
numið allt að 71%  á eldra fólk.

Óbreytt staða stuðlar að því að 
hvatinn til vinna hverfur. Óbreytt 
staða hvetur til þess að launamenn 
færa sig inn í svarta hagkerfið.

Það þarf því að vera algjört for-
gangsmál að hækka frítekjumarkið í 
100 þúsund krónur um næstu áramót.

Aðalfundur Öldungaráðs 

Suðurnesja skorar einnig á alla stjórn-
málaflokka að beita sér fyrir hækkun 
á skattleysismörkum. Það getur ekki 
gengið að eldri borgarar sem hafa ein-
göngu 280 þúsund krónur á mánuði 
þurfi að greiða um 53 þúsund krónur 
í skatta af þeirri upphæð. 

Aðalfundur Öldungaráðs 
Suðurnesja tekur undir samþykkt 
Landsambands eldri borgara á 
Landsfundi sínum í maí s.l. : „ Í 
skýrslu um fjölþjóðlega rannsókn 
á vegum OECD kemur fram að ís-
lenska lífeyriskerfið sker sig úr með 
mikilli tekjutengingu lífeyris úr al-
mannatryggingunum,jafnframt er 
Ísland eina landið þar sem lífeyrir frá 
Tryggingastofnun fellur niður ef tekj-
ur frá lífeyrissjóðum fara yfir tiltekin 
mörk.Draga þarf úr þessum skerðing-
um hið fyrsta og taka upp eðlilegan 
grunnlífeyri fyrir alla. Fundurinn 
bendir á að Íslendingar sé eina þjóða í 
Evrópu sem gert er að búa við skertan 
grunnlífeyri.“

forgangsmál að 
hækka frítekjumarkið

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

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!

Volvo FM9 4x2 Einangraður kassi með 
hurð á báðum hliðum. 

B244cm X L490cm 
X H240cm

Lyfta er af gerðinni MBB 
max 1500 kg

Uppl. síma 420 0400
Verð: 2.290.000 án vsk.

Árg. 2005



Í sama horf og
fyrir 12 árum

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

Þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang 
fyrir þá sem þess óska.

við hönnum og teiknum
Komdu með eða sendu okkur málin af 
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og 
við hönnum, teiknum og gerum þér 
hagstætt tilboð í glæsilega danska inn-
réttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð 
raftæki á vægu verði.

gott skipulag 
Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta. 
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað. 
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

styrkur - ending - gæði

BaðherBergisinnrÉttingar
hÁgÆða Danskar

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15
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September mánuður er á enda 
kominn og geta sjómenn nokk-
uð vel við unað.  Þótt enginn 

mokveið hafi verið, nema kanski hjá 
togurnum.  Ísfiskstogarnir tveir voru 
reyndar ekki mikið að.  Berglín GK 
var í slipp svo til allan september og 
Sóley Sigurjóns GK var á rækjuveið-
um og landaði 138 tonn í 3 löndun-
um og af því þá var rækja um 58 tonn.  
Togarinn hætti síðan á rækju og fór að 
veiða botnfisk og landaði þá 234 tonn 
í 2 túrum.  Og var stærri túrinn full-
fermi 149,5 tonn.  Þeim túr var landað 
á Ísafirði og var togarinn aðeins þrjá 
daga á veiðum og var því aflinn um 
50 tonn á dag.  Gjögurs bátarnir réru 
mismunandi mikið.  Áskell EA var 
með 412 tonn í túrum á  meðan að 
Vörður EA va rmeð 68 tonn í aðeins 
einni löndun.  Pálína Ágústdóttir EA 
sem að K og G fiskverkun í Sandgerði 
á, var með 54 tonn í 3 túrum og mest 
26 tonn.  Báturinn hét áður Sóley SH 
frá Grundarfirði,

 Dragnótaveiði var feikilega góð.  
Sigurfari GK var hæstur með 190 
tonn í 18 og mest 26,5 tonn.  Njáll 
RE var líka að fiska feikilega vel.  Var 
með 161 tonn í 18 og mest 15,5 tonn.  
Siggi Bjarna GK 151 tonn í 17 og 
mest 17 tonn.  Benni Sæm GK 139 
tonní 17 og mest 18 tonn.    Þar með 
er upptalið þessi flokkur báta.  Eins 

dapurlegt og það er því þeim hefur 
fækkað svo gríðarlega bara síðustu 
15 ár eða svo.

 Netaveiði var nokkuð góð.  Mar-
on GK var að róa nokkuð duglega og 
var aflahæstur netabátanna með 103 
tonn í 22 róðrum og mest 10,1 tonn.  
Hann var annar aflahæsti netabátur-
inn á landinu.  Einungis Kap II VE 
var hærri með 152 tonn í 7, á grá-
lúðunetum.  Grímsnes GK 70 tn í 13.  
Hraunsvík GK 39 tn í 18. Sunna Líf 
KE 24 tn í 20.  Halldór Afi GK 9,3 tn 
9 og Valþór GK 4,1 tn í 6.

 Enginn mokveiði var hjá línubát-
unum þar sem dreifust um landið.  
Mest megnis austurlandið.  Páll Jóns-
son GK  með 447 tn í 5.  Jóhanna 
Gísladóttir GK 421 tn í 5.  Kristín 
GK 411 tní 5.  Hrafn GK 284 tn í 

Sturla GK 400 tn í 6,  Hrafn GK 284 
tn í 6, Tómas Þor og allir þessir bátar 
lönduðu mestum afla sínum á Djúpa-
vogi.  Fjölnir GK 392 tn í 4.  Sighvatur 
GK 346 tn í 5.  báðir á Sauðárkróki.

 Af minni bátunum þá var Guð-
björg GK hæstur með 166 tn í 23. bát-
urinn byrjaði á Siglufirði enn færði 
sig síðan á Neskaupstað.  Gísli Súrs-
son GK 124 tn í 21.  Auður Vésteins 
SU 113 tn í 21.  Daðey GK 80 tn í 19.  
Dóri GK 63 tn í 11, Dúddi Gísla GK 
66 tn í 16.  Von GK 54 tní 11. Bæði 
Daðey GK og Dúddi Gísla GK voru 
að róa frá Skagaströnd.  Eins og sést 
sérstaklega hjá minni bátunum þá er 
veiðin frekar treg.  Daðey GK mest 
með 5,8 tonn í róðri, og Dúddi Gísla 
GK mest með 5,6 tonn.  Aftur á móti 
voru veður góð og gaf vel á sjó og því 
gátu bátarnir róið þetta oft.  

 Makrílveiði er svo til að renna sitt 
skeið.  Nokkrir eru þó að harkast í 
þessu.  Eins og Dóri á Guðrúnu Petrínu 
GK sem hefur landað 34 tní 11.  Bjössi 
á Andey GK sem er með 36 tn í 12 og 
Ívar sem er með Rán GK og hefur hann 
landað 30 tn í 9 og mest 7,3 tonn.  

 Frystitogarnir lönduðu allir í 
september  Gnúpur GK var með 564 
tonn í 2 túrum.  Hrafn Sveinbjarnar-
son GK 328 tn í einni löndun og 
Baldvin Njálsson GK 321 tn í einni 
löndun. Gísli R.

aðalfundur Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum, haldinn 
29.-30. september 2017 skorar 

á Heilbrigðisráðherra að auka fjármuni 
til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, 
sérstaklega til heilsugæslusviðs. Biðtími 
eftir tíma hjá lækni getur verið allt að 
tvær vikur sem getur ekki talist ásættan-
legt. Fram kemur í úttekt á heilsugæslu 
Heilbrigðisstofnunnar Suðurnesja sem 
gerð var af Embætti Landlæknis í maí 
s.l. að mönnun lækna og hjúkrunar-
fræðinga sé ónóg og lítið megi bera út 
af svo að öryggi sé hugsanlega ógnað 
vegna ófullnægjandi mönnunar. Auk 
þess að heilsugæslan sé augljóslega 
undirmönnuð af fagfólki, sérstaklega 
sé ástandið slæmt í geðteymi og með-
ferðarteymi barna. Jafnframt kemur 
fram að húsnæði Heilsugæslunnar 
í Reykjanesbæ sé barn síns tíma og 

uppfylli ekki nútímakröfur sem gerð-
ar eru til húsnæðis heilsugæslustöðva. 
Mikilvægt er að húsnæðið verði lag-
að og uppfylli kröfur sem gerðar eru 
til þess. Þá hlýtur það að teljast eins-
dæmi á landsvísu að engin heilsugæsla 
sé í Garði og Sandgerði sem samtals 
telja á fjórða þúsund íbúa. Þessu þarf 
að breyta sem fyrst. Fundurinn gerir 
kröfu um uppbyggingu hjúkrunarrýma 
á Suðurnesjum. Það er í hæsta máta 
óeðlilegt að Suðurnesin sem greitt 
hafa 1,2 milljarða í Framkvæmdasjóð 
aldraðra frá árinu 2008 skuli einungis 
hafa fengið 379,9 milljónir úr sjóðnum 
eða sem nemur 31% af inngreiðslum 
í sjóðinn. Sé gengið út frá forsendum 
miðspár Hagstofu Íslands um fjölgun 
aldraðra til ársins 2025 má búast við 
að öldruðum íbúum á Suðurnesjum 
fjölgi um 857 á næstu 10 árum og 1708 

á næstu 20 árum. Sé stuðst við reikni-
reglu ráðuneytisins þyrftu að vera 182 
hjúkrunarrými á Suðurnesjum árið 
2025 og 267 rými árið 2035. Í dag eru 
aðeins 118 skilgreind hjúkrunarrými á 
Suðurnesjum. Þessi staða er með öllu 
óásættanleg fyrir íbúa Suðurnesja og 
gerir aðalfundurinn því þá kröfu til 
stjórnvalda að þau standi með sveitar-
félögunum á Suðurnesjum í þeirri við-
leitni að byggja upp hjúkrunarþjónustu 
við aldraða sem uppfyllir þörf, mæti 
nútíma- og framtíðarþörfum í mála-
flokknum og standist samanburð við 
önnur heilbrigðisumdæmi landsins. 
Fundurinn skorar því á Velferðarráð-
herra að beita sér fyrir bragarbót í öldr-
unarþjónustu á Suðurnesjum þar sem 
ríki og sveitarfélögin verði leiðandi í 
nýrri nálgun í heildrænni þjónustu við 
aldraða.

Augljóslega undirmönnuð

Hafsteinn Ólafsson, Sumac 
Grill + Drinks er Kokkur 
ársins 2017, þetta er í 

fjórða sinn sem Hafsteinn tekur 
þátt í keppninni og fyrsti sigur 
hans í keppninni. Hann hefur 
þegar unnið þrenn silfurverðlaun 
í sömu keppni. Hafsteinn er yfir-
kokkur á Sumac Grill + Drinks 
og meðlimur í Kokkalandsliðinu. 
Hann hefur þrátt fyrir ungan ald-
ur gríðarlega reynslu í keppnis-
matreiðslu hérlendis sem og er-
lendis og mun sem Kokkur ársins 
keppa fyrir Íslands hönd í „Nordic 
Chef Of The Year“ 2018 í Danmörku.

Keppnin fór fram fyrir fullum sal 
í Hörpu þar sem fjöldi gesta fylgdust  
með keppninni þar sem kokkarnir 

elduðu keppnismáltíðina í IKEA eld-
húsum með hráefni frá Nettó. Sam-
hliða keppninni var haldin veisla fyrir 
gesti sem tryggðu sér miða á Kokka-
landsliðskvöldverð og skemmtun.

Hafsteinn 
kokkur ársins

Aflafréttir

DragnÓtaveiði 
FeiKiLega gÓð

Í komandi kosningum verða mörg 
mál sem fólkið í landinu mun 
bera miklar væntingar til Í mín-

um huga er stærsta málið í komandi 
kosningum að tryggja stöðugleika. 
Tryggja það að verðbólga verði áfram 
undir viðmiðunarmörkum Seðla-
bankans, hagvöxtur verði áfram veru-
legur þó ekki verði hægt að reikna 
með því að hann verði áfram sá mesti 
í nokkru ríki í Evrópu og að kaup-
máttur launa haldi áfram að aukast 
með þessum hagstæðu skilyrðum sem 
við höfum búið við. Þau skilyrði eru 
ekki sjálfsögð, þau koma til að því að 
við höfum búið vel í haginn, lækkað 
skuldir ríkissjóðs um hundruð millj-
arða á síðust árum og farið varlega í 
ríkisútgjöldum og lækkað skatt. Fellt 
niður öll vörugjöld og tolla af öllum 
innflutningi nema af matvælum, þeim 
ávinningi á verslunin að skila beint í 
vasa almennings í landinu. Það hefur 
haft þær jákvæðu afleiðingar í för með 
sér og hingað koma í kjölfarið erlend-
ar verslunarkeðjur og opna verslanir 
sínar og bjóða Íslendingum vörur 
á betra verði en áður hefur þekkst 
í landinu. Það er fagnaðarefni fyrir 
okkur öll og merki um að við færumst 
nær því að búa við svipað vöruverð 
og nágrannalöndin þó auðvitað verði 
það aldrei jafnt af landfræðilegum 
ástæðum og flutningskostnaði vegna 
þess. En afnám tolla og vörugjalda 
er forsenda þess að erlend verslun er 
komin til landsins og bætir hag heim-
ilanna enn frekar. 

Frítekjumark á launatekjur eldri 
borgara eru mál sem við Sjálfstæðis-
menn lögðum strax áherslu á að verði 
flýtt til baka úr 25.000 kr. í 100.000 kr. 
eins og áður var. Með kerfisbreytingu 
á lögum um lífeyrisgreiðslur til eldri 
borgara voru tekin upp frítekjumörk 
á allar tekur, hverjar sem þær kunnu 
að vera og var því sama frítekjumark í 
lögunum á öllum tekjum. Það var ljóst 
að þátt fyrir að samstaða var með rík-
isstjórninni og Landssambandi eldri 
borgara um lögin voru allir sammála 
því að frítekjumarki á launatekjum 
varð að gera breytingu sem fyrst. Þátt-
taka eldir borgara á vinnumarkaði 

er ekki aðeins mikilvægt þeim hópi 
heldur atvinnulífinu öllu og því hefur 
Sjálfstæðisflokkurinn sagt að strax um 
næstu áramót verði frítekjumarki fær 
í fyrr horf.

Þá verður kosið um stöðugleika í 
landinu. Það er öllum orðið ljóst að 
smáflokkamoð, reynsluleysi og að það 
sé hægt að gera allt fyrir allar er ekki 
raunveruleikinn sem við búum við. Ís-
lendingar munu kalla eftir stöðugleika 
í næst kosningum svo stjórnarfarið 
verði ekki eins og í löndum þar sem 
kosið er á nokkurra mánaða fresti og 
stöðugleiki fer út um veður og vind. 
Sjálfstæðisflokkurinn tók ábyrgð á 
hendur sér með myndun ríkisstjórnar 
með Bjartri framtíð og Viðreisn. Sú 
ábyrgð byggðist á því að gefa veru-
lega eftir af grundvallarsjónarmiðum 
sjálfstæðismanna í skattamálum og 
fleiri málaflokkum. Björt framtíð reis 
ekki undir eigin kröfum um breytt 
vinnulag og traust og því munu kjós-
endur senda þeim reikninginn fyr-
ir óstöðuleikan og þann gríðarlega 
kostnað sem samfélagið verður fyrir af 
ótímabærum stjórnarslitum og þeirri 
óvissan sem dregur úr hagvexti, vexti 
á vinnumarkaði og setur allt á ís í sam-
félaginu. Sá kostnaður telur í hund-
ruðum þúsunda fyrir hvert heimili í 
landinu þegar upp verður staðið og er 
í boði Bjartrar framtíðar.

Ásmundur Friðriksson 
þingmaður Sjálfstæðisflokks

Heitu kosningamálin



GOTT VERÐ Á FJÓRHJÓLUM
ÞEKKT MERKI MEÐ YFIR 50 ÁRA FARSÆLA SÖGU

Miðhrauni 13  -  210 Garðabæ  -  Sími 578-0820  -  arcticsport.is

ARCTIC CAT TRV 550  -  kr. 1.689.000,-
ARCTIC CAT TRV 700  -  kr. 1.960.000,-
Götuskráð.  Verð með vsk.

Spil
Power stýri
Rafmagns driflæsingar
Dráttarkrókur og tengill
Framleitt í U.S.A

Austurvegur 39a
          Selfossi Austurvegur 39a

          Selfossi

Austurvegur 39a
          Selfossi

Til sölu bjartar 
og vel skipulagðar 

íbúðir fyrir 50 ára og 
eldri í hjarta bæjarins.

Söluaðilar:

Austurvegur 39a 
Selfossi
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Breytingar eru forsenda fram-
þróunar. Ef við höfum ekki 
kjark til að breyta er ekki bara 

hætt við stöðnun, heldur er raunveru-
lega hætt við að það molni undan 
þeirri velferð sem við höfum náð að 
byggja upp í íslensku samfélagi. 

Fólk tengir breytingar stundum 
pólitískum óstöðugleika en stað-
reyndin er sú pólitískur óstöðugleiki 
síðustu ára er ekki tilkominn vegna 
breytinga. Hann er tilkominn vegna 
stöðnunar gömlu kerfisvörsluflokk-
anna þar sem spilling og leyndarhyggja 
hefur fengið að grassera alltof lengi. 
Gömlu kerfisvörsluflokkunum hef-
ur ekki auðnast að ganga í gegnum 
nauðsynlega endurnýjun til að geta 
haldið áfram. Þess vegna ríkir póli-
tískur óstöðugleiki. Þess vegna hafa 
ný, frjálslynd, umbótaöfl á borð við 
Viðreisn komið fram á sjónarsviðið: 
Til að vinna að úrbótum á stöðnuðu 
kerfi sem mætir ekki kröfum nútím-
ans um heilindi, gegnsæi, stefnufestu 
og ábyrgð. Til að færa Ísland áfram og 
inn í framtíðina.

Þessar kosningar snúast um raun-
verulega lífskjarasókn fyrir almenn-
ing í landinu. Þær snúast um að losa 
Íslendinga og íslensk fyrirtæki undan 
þeim okurvöxtum sem við höfum búið 
við svo áratugum skiptir. Þær snúast 
um kjark til að ráðast að rót vandans 
– raunverulegu ástæðunni fyrir gríðar-
háu vaxtastigi hér á landi – við verðum 
að beisla íslensku krónuna!

Með því að binda krónuna við 
stærri og öflugri gjaldmiðil skap-
ast sá stöðugleiki sem þarf til að ná 
vaxtastiginu niður. Það er eina raun-
hæfa leiðin til að losa okkur undan 
verðtryggingunni en með því að festa 
krónuna með þessum hætti væri á 
skömmum tíma hægt að helminga 
vaxtastigið hér á landi! Íslendingar 
gætu loksins horft á lánin sín lækka 
– ekki hækka. Við gætum hætt að 
borga eignirnar okkar 2-3 sinnum og 
gætum farið að borga þær í 1,5 skipti 
eins og nágrannar okkar í Evrópu. 
Það væri raunveruleg kjarabót fyrir 
íslensk heimili og fyrirtæki! Og það 

sem meira er það fæli í sér að ráðstöf-
unartekjur fólks og fyrirtækja myndu 
hækka um tugþúsundir króna á hverj-
um mánuði – og það án þess að það sé 
tekið af einum samfélagshópi og fært 
til annars eða að gengið sé á ríkissjóð!

En af hverju hefur enginn gert 
þetta? Einhverjir segja að allt til dags-
ins í dag hafi stjórnmálamenn viljað 
halda krónuna til að geta fellt gengið 
þegar þeim hentar, þ.e.a.s. þegar sér-
hagsmunaöflin kalla á það, með til-
heyrandi kjaraskerðingum fyrir íslensk 
heimili. Það er mikið til í þessu, en tími 
slíkra stjórnarhátta er liðinn. Hann 
verður að vera liðinn. En til þess að við 
getum unnið að úrbótum á peninga-
stefnunni – á íslenska efnahagskerfinu 
– þarf flokka sem að þora að standa 
uppi í hárinu á sérhagsmunaöflunum. 
Og Viðreisn hefur á síðust mánuðum 
sýnt að við erum þannig flokkur. Við 
látum hvorki útgerðir né afurðastöðvar 
beygja okkur. Við stöndum í fæturna 
og látum verkin tala. 

Viðreisn er flokkur sem stendur 
fyrir vinstri velferð og hægri hag-
stjórn. Við viljum öflugt velferðarkerfi 
sem grípur fólk þegar á þarf að halda 
og styður það til bata þar sem það er 
hægt. Viðreisn er jafnframt flokkur 
sem stendur fyrir ábyrga en jafnframt 
réttláta hagstjórn. Ísland þarf á þannig 
flokki að halda. Frjálslyndu velferðar-
afli sem að stýrir af festu og ábyrgð.

nú eru að koma kosningar. 
Aftur. Það verða allskonar 
loforð í allskonar málaflokk-

um. Aftur. Málefnahrúgan verður 
stór. Eins og alltaf.

Ofarlega á baugi verða húsnæð-
ismál. Það vantar í það minnsta 
8000 íbúðir á Íslandi; það liggur við 
neyðarástandi á húsnæðismarkaði. 
Það verður líka talað mikið um launa-
kjör og tekjur, ekki síst í ljósi komandi 
kjarasamninga. Eðlilegast væri að 
hækka persónuafslátt, og lækka þar 
með skatta á almenning. Það vantar 
líka meiri slagkraft í uppbyggingu 
á sjúkrahúsum og heilsugæslustöð-
um, og lyfin mættu vera ódýrari. Það 
vantar líka peninga í samgöngur, það 
vantar að skapa frið um sjávarútveg-

inn, og það vantar að eiga gott samtal 
um framtíð landbúnaðar.

Kosningarnar munu því snúast 
um fullt af góðum og gildum málefn-
um, en að mjög litlu leyti um það sem 
þær ættu að snúast um.

Það er nefnilega þannig að nú 
hefur enn ein ríkisstjórnin hrunið. 
Einhverjir vilja kenna fólki um, 
segja að Bjarni Benediktsson sé svo 
slæmur eða að Björt Framtíð sé svo 
óáreiðanlegur flokkur. En það er 
ekki vandamálið. Vandamálið er að 
tortryggni og vantraust í stjórnkerf-
inu er orðin skemmandi. Það liggur 
á að klára vinnu við að laga það sem 
er að í stjórnkerfi landsins, og byggja 
upp traust að nýju. En sú vinna fær 
aldrei að klárast. Á meðan minnkar 

traustið, reiðin eykst, og stóru vanda-
málin í samfélaginu verða stærri því 
það er ekki hægt að sinna þeim al-
mennilega.

Þetta er eins og það væri kom-
ið stórt gat á þjóðarskútuna og við 
reynum að laga það með því að skipta 
stöðugt um skipstjóra. Það sem við 
þurfum fyrst og fremst eru viðgerð-
ir og björgunaraðgerðir. Og jú, nýjan 
skipstjóra, en ekki bara það.

Við þurfum að skapa stöðugleika 
á Íslandi. Ekki þann gervistöðugleika 
sem við höfum búið við áratugum 
saman, þar sem gengið sveiflast villt 
og galið og það er aldrei nema korter 
í næsta hrun – ef ekki hrun hagkerf-
isins þá hrun ríkisstjórnarinnar. Nei, 
við þurfum pólitískan stöðugleika, 

þar sem ábyrgð er tekin á því að gera 
hlutina, að gera þá vel, og að gera þá 
í góðri sátt. Þar sem hagsmunir al-
mennings ganga alltaf fyrir.

Ef við náum því, þá verður auð-
veldara að takast á við öll þau málefni 
sem brenna á samfélaginu. En þangað 
til að stjórnmálamenningin breytist 
verður reglulega að setja alla upp-
byggingu á ís meðan næstu kosningar 
eru haldnar.

Framtíðin okkar á að vera betri en 
svo. Ísland er ríkt land á alla vegu, en 
stjórnkerfið okkar endurspeglar það 
ekki. Við eigum að geta upprætt fá-
tækt, hýst alla vel, haldið uppi fyrsta 
flokks velferðarkerfi og fyrsta flokks 
hagkerfi. Þannig framtíð eigum við 
að skapa. Sköpum hana saman.

Um hvað snúast kosningarnar 28. október 2017?
Reykjanes leitaði til nokkurra þingmanna í 
Suðurkjördæmi og bað þá að svara spurningunni, 
um hvað snúast kosningarnar 28. október 2017?

Það þarf heiðarlegt fólk í 
pólitíkina sem segir satt 
og um það munu kosn-

ingarnar snúast. Það sem gerst 
hefur undanfarin ár sýnir það 
glöggt. Einn flokkur af þremur í 
síðustu ríkisstjórn sleit samstarf-
inu því þeim fannst farið á bakvið 
þau með upplýsingar um uppreist 
æru barnaníðings. Þau treystu ekki 
lengur forsætisráðherra og  hans 
flokki. Síðustu tvær ríkisstjórnir 
hafa sprungið á spillingarmálum. 
Þessi síðasta á leyndarhyggju og 
yfirhylmingum með meðmælend-
um um uppreist æru barnaníðinga 
og hin á ráðherrum sem nýttu sér 
skattaskjól. Traust til beggja rík-
isstjórnanna, Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks annars vegar og 
Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar 
og Viðreisnar hins vegar, var í algeru 
lágmarki þegar þær þurftu að taka 
pokann sinn. En það var ekki bara 
vegna þessar tveggja hneykslismála. 
Traustið var horfið þá þegar vegna 
langrar slóðar svikinna kosninga-
loforða. 

Við í Samfylkingunni jafnaðar-
mannaflokki Íslands viljum að allir 
njóti góðærisins og að fyrst verði 
ráðist í að leysa þann bráðavanda 
sem blasir við og gera langtímaá-
ætlanir um betra velferðarsamfélag. 
Það þarf að byrja á þessu:

n Ráðast á húsnæðisvandann með 
byggingu þúsunda íbúða sem leigð-
ar verða út án gróðasjónarmiða.
n Styrkja heilbrigðisþjónustu í opin-
berum rekstri. Taka markviss skref í 
átt að ókeypis heilbrigðisþjónustu 
fyrir alla og niðurgreiða tannlækn-
ingar aldraðra og öryrkja strax.
n Styrkja menntakerfið til að taka 
við nýjum áskorunum.
n Bæta kjör öryrkja og einfalda 
útreikninga á lífeyri. Hækka frí-
tekjumark lífeyris og byggja fleiri 
hjúkrunarrými. Rétt er að minna 
á að síðast voru hjúkrunarrými á 
Suðurnesjum byggð í tíð vinstri 
stjórnarinnar, í miðri efnahag-
skreppu. Síðan þá hefur ekkert gerst.
n Laga vegi, ljúka tvöföldun 
Reykjanesbrautar og efla löggæslu.
n Gera réttlátar breytingar á skatt-
kerfinu, auka stuðning við ungt fólk 
og barnafjölskyldur og setja réttláta 
auðlindastefnu.
n Ljúka heildarendurskoðun á 
stjórnarskrá, virða þjóðaratkvæða-
greiðslur og leyfa þjóðinni að ráða 

hvort haldið verði áfram með samn-
ingaviðræður við ESB.

Þetta er allt hægt og við höfum 
efni á því!

Það verður kosið um þessi mál 
en líka um spillingu og hvernig við 
getum upprætt hana í íslensku sam-
félagi.

Ég á mér þann draum að eftir 
kosningar verði mynduð ríkisstjórn 
sem vinnur raunverulega að al-
mannahag. Þó að hér hafi verði sam-
steypustjórnir þá hefur í þeim ávallt 
verið tryggt að sérhagsmunaöflin 
sem reka stjórnmálaaflið sem kallast 
Sjálfstæðisflokkur fari sínu fram og 
ráðskist með innviði samfélagsins 
að vild. Það er mál að linni. 

Við jafnaðarmenn höfum hlut-
verki að gegna og það verður enginn 
möguleiki á því að mynda ríkis-
stjórn sem skilar góðærinu til allra 
með réttlátum hætti, nema með 
Samfylkingunni. Þess vegna er svo 
mikilvægt að við jafnaðarmenn 
fáum gott brautargengi í kosn-
ingunum. Það er einfaldlega hagur 
almennings.

e.S.
Ég hef verið hvött til að svara leiðara 
Reykjaness í síðasta blaði, meira 
að segja af sjálfum höfundinum. 
Óvild Sigurðar Jónssonar ritstjóra 

Reykjaness í minn garð fer ekki á 
milli mála og hefur verið allt frá því 
að ég varð bæjarstjóri í Garði eftir 
sveitarstjórnarkosningar vorið 2006, 
en hann varð sjálfur frá að hverfa. 
Erindrekstur hans fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn er einnig augljós. 

Orð ritstjórans ættu að dæma 
sig sjálf og eru vart svaraverð. Sagt 
er að dropinn holi steininn og ef 
rógur er endurtekinn nógu oft, gæti 
fólk farið að leggja trúnað á hann. 
Til þess er leikurinn eflaust gerður 
hjá ritstjóranum og öllum brögðum 
beitt. Ef ritstjóri Reykjaness hefði 
viljað segja satt þá hefði hann lagst í 
örlitla og einfalda heimildavinnu til 
að leggja mat á störf og áhrif þing-
manna. Það hefði verið gagnlegt 
fyrir Suðurnesjamenn.  Vefsíða Al-
þingis,  althingi.is, sem heldur utan 
um þingstörf alþingismanna, er 
gagnleg síða og ég hvet lesendur til 
að kynna sér hana. Þar má sjá hverj-
ir sinna þingstörfum af samvisku-
semi og láta sig varða almannahag 
en einnig hverjir það eru sem virð-
ast vera fyrst og fremst þingmenn 
sérhagsmunaafla s.s. verslunar, út-
gerðar eða brennivínsinnflytjenda. 
Með einfaldri heimildaleit kemur í 
ljós að rógburður ritstjórans dæmir 
sig sjálfur.

Um hvað verður kosið
Oddný g.Harðardóttir þingmaður Samfylkingar

Smári mcCarty þingmaður pírata

jóna Sólveig elínardóttir þingmaður Viðreisnar

Kjarkurinn til að 
kjósa breytingar

eðlilegast væri að hækka persónuafslátt
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Um hvað snúast kosningarnar 28. október 2017?

á meðan ég var staddur í 
Ameríkunni að kynna mér 
hvernig brugðist er við 

hinum ýmsu áskorunum í ferða-
þjónustu breyttist margt í stjórn-
málunum hérlendis á óvæntan og 
dramatískan hátt.

Pólitíkin getur nefnilega verið 
óútreiknanleg. Eitt af því sem ég hef 
lært af starfi mínu sem alþingismað-
ur er að vera viðbúinn því að áætl-
anir standist ekki. Maður þarf að 
vera fljótur að bregðast við og laga 
sig að breyttum aðstæðum. Það ger-
ir starfið oft á tíðum mjög krefjandi. 

Frá síðustu kosningum hef ég 
verið að fylgja áherslumálum mín-
um eftir með margvíslegum hætti. 
Áður en það slitnaði upp úr stjórn-
arsamstarfinu var ég fullur tilhlökk-
unar þeirri vinnu sem fram undan 
var við að koma þeim málum áfram 
- sem ég hef barist fyrir - á komandi 
haustþingi. 

Á opnum fundi allsherjar- og 
menntamálanefndar með Bergi 
Ingólfssyni lýsti ég þeirri skoðun 
minni að þolendur kynferðisofbeld-
is hafi gert kraftaverk undanförnum 
árum með því að segja sögu sína 
og láta í sér heyra. Það hefur leitt 
til vitundarvakningar sem hefur 
haft frábærar afleiðingar í þá átt að 
gera okkar samfélag betra, samfélag 
sem hafnar ofbeldi í öllum sýnum 
birtingarmyndum. 

Þar eigum við þó mikið eftir 
óklárað. Klára verður það verkefni 
sem var komið á fulla ferð í dóms-
málaráðuneytinu að breyta öllu því 
ferli og lögum er viðkoma uppreist 
æru. Þá megum við heldur ekki 
gleyma því að fókusa á rót vandans, 
þ.e. hvernig við komum í veg fyrir 
ofbeldi og hvernig við komum í veg 
fyrir að sá sem brýtur af sér brjóti af 
sér aftur. 

Ég er stoltur af þeirri vinnu sem 
ég hef komið að í þeim efnum með 
frumvarpi mínum um nálgunar-
bann sem var samþykkt á Alþingi 
og þegar við bættum við svoköll-
uðu heimilisofbeldisákvæði í hegn-
ingarlögin.

Núna fáum við þingmenn aftur 
tækifæri til að halda til fundar við 
fólkið í kjördæminu og ræða þær 
áherslur og verkefni sem við höfum 
verið að vinna að.

Þau eru mörg verkefnin sem 
er mikilvægt að vinna framgang. 
Þau verkefni kalla á stöðugleika 
og festu. Má þar nefna áfram-
haldandi vinnu við að bæta kjör 
og aðstæður eldri borgara og ör-
yrkja. Þá má nefna uppbyggingu 
heilsugæslunnar, ekki síst í geð-
heilbrigðismálum. Einnig má 
nefna uppbyggingu innviða, þar 
má helst nefna samgöngur í víðu 
samhengi. Enn fremur eru rann-
sóknir og menntun nauðsynlegt 
tæki til frekari uppbyggingar sam-
félagsins. Þá má alls ekki gleyma 

öryggishlutverkinu. Þar þarf öflugt 
fólk með réttu tólin á vettvangi, en 
löggæslan, slökkvi- og sjúkralið, 
björgunarsveitir og Landhelgis-
gæslan eru sérstakt áhugamál hjá 
mér sem lögreglumanni. 

Það er því á nægu að taka og 
verk að vinna. Við þurfum öfluga 
ríkisstjórn til að leiða þessi mál 
áfram, upphlaup og sandkassaleik-
ur munu ekki koma þeim áfram. 
Ég hlakka mikið til þess tækifær-
is sem gefst á næstu vikum til að 
koma og ræða þessi mál við fólkið 
í kjördæminu.

Úrsögn Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar úr Fram-
sóknarflokknum hefur eðli-

lega vakið mikla athygli og það að 
þessi fyrrverandi formaður flokksins 
boðar stofnun nýs stjórnmálaafls og 
framboðslista í öllum kjördæmum.
Reykjanes bað Silju Dögg Gunnars-
dóttur að svara eftifrandi spurningu.

Hver er staðan hér í Suðurkjör-
dæmi hjá Framsóknarflokknum?

Það hefur auðvitað ekki farið fram 
hjá neinum að mikil ólga hefur verið 
innan flokksins frá því að Panama-
málið komi upp vorið 2016. Það mál 
varð til þess að þingflokkur Fram-
sóknarflokksin óskaði eftir því við 
þáverandi varaformann, Sigurð Inga 
Jóhannsson, að hann tæki við sem 
forsætisráðherra þar sem þáverandi 
formaður naut ekki lengur trausts og 
stuðnings meirihluta þingflokksins. 
Málin þróuðust á þann veg að Sig-
urður Ingi Jóhannsson var kjörinn 
formaður Framsóknarflokksins á 
flokksþingi um haustið. Sumir voru 
ósáttir við þau úrslit og Sigmundur 
Davíð kaus að starfa ekki með þing-
flokknum eftir kosningar. 

Uppgjör stundum nauðsynleg
Það er leiðinlegt og oft sársaukafullt 
þegar samherjar ákveða að yfirgefa 
flokkinn, en ég óska þeim alls hins 
besta og virði þeirra ákvörðun. Úr-
sögn Sigmundar Davíðs er blóðtaka 
fyrir flokkinn þar sem hann á sér 
marga dygga stuðningsmenn um 

land allt. Einhverjir hafa kosið að 
fylgja honum úr flokknum en aðrir 
hafa ákveðið að skrá sig aftur í Fram-
sóknarflokkinn eftir úrsögn Sigmund-
ar. Þessi atburðir koma í raun ekki á 
óvart og voru kannski óumflýjanlegir. 
Uppgjör eru í eðli sínu sársaukafull en 
oft  nauðsynleg. 

Sækjum fram
En nú er kosningabaráttan hafin 
og tími kominn til að horfa fram á 
við. Tala um pólitík – fyrir hvað við 
Framsóknarfólk stöndum, hin góðu 
gildi flokksins okkar og hvað við vilj-
um gera þjóðinni til heilla, fáum við 
til þess umboð í næstu kosningum. 
Flokkurinn er rótgróinn og reynslu-
mikill, ábyrgt, traust og umfram allt 
lýðræðislegt stjórnmálaafl. 

Samstaða, kraftur og bjartsýni
Þegar þetta er skrifað þá er ég ný-

komin af kjördæmisþingi í Suður-
kjördæmi. Þar sem skammt er liðið 
frá síðustu Alþingiskosningum og 
ólga innan flokksins, þá bjóst ég ekki 
endilega við góðri mætingu á mánu-
dagskvöldi, ef ég á að vera alveg hrein-
skilin. En þar skjátlaðist mér. Húsfyllir 
varð. Framsóknarfólk ætlar að þétta 
raðirnar fyrir næstu kosningabaráttu. 
Maður fann fyrir kraftinum og bjart-
sýninni og við erum sannfærð um að 
við höfum margt gott fram að færa. 
Við teljum að okkar hófsama miðju-
stefna sem einkennist af félagshyggju, 
framsýni og skynsemi, sé einmitt það 
sem þjóðin þarf á að halda. 

Silja Dögg gunnarsdóttir, þingmaður  
framsóknarflokksins

framsóknarflokkurinn 
ætlar að þétta raðirnar

vilhjálmur árnason þingmaður Sjálfstæðisflokks

verk að vinna
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aðalfundur Öldungaráðs 
Suðurnesja haldinn 23. sept-
ember 2017  hvetur forstjóra 

Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og 
bæjarstjórnir á Suðurnesjum til að 
sameinast um að skipa nefnd, sem 
leggur fram hugmyndir að enn frek-
ari samþættingu heimahjúkrunar og 
félagslegri heimilishjálp  sveitarfélaga 
á starfssvæði Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja. Niðurstöður nefndarskip-
an liggi fyrir eigi síðar en  í árslok 2017 
og tillögur eða hugmyndir nefndar-
innar liggi fyrir í lok mars 2018.

greinargerð með ályktuninni:
Við sem störfum í Öldungaráði 
Suðurnesja höfum lært að eftirfylgni 
skiptir máli þegar unnið er að málefn-
um aldraðra.

Á síðasta aðalfundi sögðum við frá 
því að Öldungaráð legði áherslu á að 
unnið verði að formlegu samstarfi og 
samþættingu heimahjúkrunar og fé-
lagslegrar heimilishjálpar á Suðurnesj-
um. 

Fyrir aðalfund 2016 höfðum við 
fundað með bæjarstjórnum og bæj-
arstjórum Reykjanesbæjar, Sand-
gerðisbæjar, Sveitarfélaganna Garðs 
og Voga, ásamt því að funda með 
forstjóra og framkvæmdastjórn Heil-
brigðisstofnunar Suðurnesja.  Þar 
kynntum  við hugmyndir okkar að 
samþættingu og lögðum áherslu á að 
samstarf gæti stuðlað að enn öruggari 

þjónustu við aldraðra, sem væri veitt 
alla virka daga og um helgar. 

Við erum enn með sama málefni 
og á síðasta aðalfundi.   Öldungaráð 
kannaði  í júní sl.afstöðu þeirra bæjar-
stjórna á Suðurnesjum, sem aðild eiga 
að Öldungaráði um málið  og ítrekað-
ar voru óskir um að könnuð væri hag-
kvæmni á samþættingu. Svar þeirra 
flestra var á þá leið að ekki hefði verið 
tekin formleg afstaða til samþættingar, 
en það væri vissulega mikill áhugi og 
jákvæðni í afstöðu til málsins.  

Fulltrúar úr stjórn Öldungaráðs 
Suðurnesja funduðu 21. júní sl. með for-
stjóra og framkvæmdastjórn Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja, þar ræddum 
við m.a. Samþættingu heimahjúkrunar 
og félagslegrar heimilishjálpar,  Heilsu-
vernd aldraðra með kerfisbundnu 
eftirliti,   Eftirfylgni eftir hvíldarinn-
lagnir aldraðra og  Heilbrigðisþjónustu 
fyrir alla í lögheimilissveitarfélagi.    Á 
þeim fundi var formlega óskað eftir 
því að forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja beitti sér fyrir því að skipuð 
yrði nefnd á vegum HSS og sveitarfé-
laganna á Suðurnesjum, sem útfæra á 
tillögu um fyrirkomulag samþættingar. 
Forstjórinn Halldór Jónsson sagðist fús 
til að taka að sér þetta verkefni með 
sínu fólki.

Ályktunin er því lögð fram með 
þeirri fullvissu að nú verði kannað 
hvort við getum gert enn betur í mál-
efnum eldri borgara á Suðurnesjum.

Hugmyndir að enn 
frekari samþættingu 
heimahjúkrunar og 
félagslegri heimilishjálp

Stjórn Félags ráðgjafarverk-
fræðinga, FRV, sendir frá sér 
eftirfarandi ályktun um lækk-

un tryggingagjalds:
Stjórn FRV lýsir yfir miklum von-

brigðum með að enn er trygginga-
gjald hér á landi of hátt og ekkert 
bólar á áformum um að lækka það 
þrátt fyrir að atvinnuleysið hafi nær 
horfið. Það eru gríðarleg vonbrigði 
að í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 
2017 skuli ekki sjá stað samkomulag 
stjórnvalda og Samtaka atvinnulífsins 
um lækkun tryggingagjalds í áföng-
um sem gert var í tengslum við gerð 
kjarasamninga á almennum markaði 
í byrjun árs 2016.

Samkomulagið fól í sér lækkun 
tryggingagjalds um 0,5% á árinu 2016 
og 0,5% á árinu 2017 sem síðan varð 
ekkert af. Jafnframt var handsalað 
samkomulag við fjármálaráðherra 
um að stefnt skyldi að því að almenna 
tryggingagjaldið færi í fyrra horf, þ.e. í 
4,5%, á árinu 2018, enda skapi lækkun 
vaxtabyrði ríkissjóðs samhliða lækkun 
skulda ríkisins svigrúm til lækkunar 
gjaldsins. Það var sameiginlegur skiln-
ingur á að lækkun tryggingagjaldsins 
til fyrra horfs væri fyrirtækjum mikil-
vægt til að mæta miklum kostnaði við 
umsamdar launahækkanir og jöfnun 
lífeyrisréttinda án þess að raska efna-

hagslegum stöðugleika. Það lá ljóst 
fyrir að kjarasamningarnir myndu 
ganga mjög nærri getu fyrirtækja og 
að mótvægisaðgerðir stjórnvalda væru 
nauðsynlegar til að kostnaðaraukinn 
færi ekki að stórum hluta út í verðlag.

Mikilvægt er að færa gjaldið  niður 
til þess sem það var áður en atvinnu-
leysi jókst skyndilega í kjölfar hrunsins 
2008. Tryggingagjald er lagt á launa-
kostnað fyrirtækja og samanstendur af 
almennu tryggingagjaldi og atvinnu-
leysistryggingagjaldi. Í heild sinni er 
gjaldið 6,85% af öllum launagreiðslum 
í landinu. Hátt tryggingagjald kem-
ur verst niður á fyrirtækjum þar sem 

kostnaður einskorðast  fyrst og fremst 
við laun og launatengd gjöld eins og 
hjá verkfræðistofum og öðrum tækni-
fyrirtækjum. Hátt tryggingagjald 
dregur úr afli fyrirtækja til að ráða til 
sín fleiri starfsmenn og veikir einnig 
samkeppnishæfni þeirra við erlend 
fyrirtæki.

Hækkun tryggingagjalds var 
hugsuð sem tímabundin aðgerð til 
að standa straum af skyndilegu at-
vinnuleysi, nú þegar það á ekki leng-
ur við er brýnt að lækka gjaldið.
Stjórn FRV skorar því á stjórnvöld 
að lækka tryggingagjaldið sem fyrst.  
 (Fréttatilkynning)

Skora á stjórnvöld að 
lækka tryggingagjaldið

aðalfundur Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesj-
um, haldinn 29.-30. sept-

ember 2017 skorar á ríkisstjórn 
Íslands að beita sér fyrir nauðsyn-
legum breytingum á tekjustofnum 
sveitarfélaganna til að tryggja að 
þeir séu í samræmi við þau verk-
efni sem sveitarfélögum er falin og 
þeim ber að uppfylla samkvæmt 
lögum. Útgjöld sveitarfélaganna 
hafa vaxið og verkefnum þeirra 
fjölgað án þess að tekjuliðir hafi 
fylgt þeirri þróun. Afar mikil-
vægt er að sveitarfélögin fái aukna 
hlutdeild í heildarskatttekjum. 
Ferðaþjónustan hefur skapað tekj-
ur í heimabyggð en einnig kallað 
á aukin útgjöld, bæði við ferða-

mannastaði sem og við ýmsa inn-
viði samfélagsins. Í stefnumörkun 
Sambands íslenskra sveitarfélaga 
fyrir árin 2014-2018 kemur fram 
að sveitarfélögum skuli tryggðir 
nauðsynlegir tekjustofnar í sam-
ræmi við þau verkefni sem þeim 
eru falin. Þeir skulu vera nægjan-
lega fjölþættir og sveigjanlegir í 
eðli sínu svo þeir geti staðið und-
ir þeirri fjölbreyttu þjónustu sem 
íbúar þeirra kalla eftir. Auka þarf 
einnig framlög til Markaðsstofa 
landshlutanna svo þær geti brugð-
ist við fjölgun verkefna. Eins og 
staðan er í dag dugir styrkur Ferða-
málastofu ekki nema fyrir 25-50% 
af rekstri landshlutamiðstöðvanna.

SSS ályktar um tekju-
stofna sveitarfélaga

aðalfundur Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum, 
haldinn 29.-30. september 

2017 harmar viðvarandi skekkju á 
fjárframlögum til ríkisstofnanna á 
Suðurnesjum. Þetta birtist ekki síst 
í framlögum til menntastofnanna 
á svæðinu sem mega sætta sig við 
mun lægri framlög en sambærilegar 
stofnanir. Þannig eru framlög til 
Fjölbrautaskóla Suðunesja 1.436 þús-
und krónur á hvern nemanda í fjár-
lagafrumvarpi ársins 2018 á meðan 
sambærilegir framhaldsskólar annars 
staðar á landsbyggðinni fá að jafnaði 
um 1.761 þúsund á hvern nemanda. 
Þetta er óásættanleg mismunun sem 
er erfitt að skilja. Þá er áhyggjuefni 
að framlög til þekkingarsetra og sí-
menntunar eru langlægst á Suðurnesj-
um auk þess sem áætluð fjárframlög 
til Keilis setja rekstur skólans enn einu 

sinni í uppnám þrátt fyrir fyrirheit af 
hálfu ríkisins um annað. Fjölgun íbúa 
á Suðurnesjum er meiri heldur en á 
öðrum landsvæðum og honum fylgja 
mörg krefjandi verkefni sem kalla á 
að menntastofnanir geti sinnt hlut-
verki sínu. Því skorar aðalfundurinn 
á ríkisvaldið og þingmenn Suðurkjör-
dæmis að tryggja að menntastofnanir 
á Suðurnesjum sitji við sama borð og 
stofnanir á öðrum landsvæðum þegar 
kemur að framlögum úr ríkissjóði.

Sitji við sama borð

Auglýsingasíminn er 578 1190
auglysingar@fotspor.is
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Föstudaginn 29. september, 
fagnaði Norræna félagið á 
Íslandi 95 ára afmæli. Fyrsti 

formaður félagsins var Matthías 
Þórðarson (1922- 1926). Fyrstu 
Norrænu félögin voru stofnuð í 

Danmörku, Svíþjóð og Noregi árið 
1919 og verður haldið sameigin-
lega uppá aldarafmæli félaganna 
í apríl 2019. Núverandi formaður 
Norræna félagsins er Bogi Ágústs-
son. 

reykjanes var í vikunni valinn 
einn af 100 sjálfbærustu 
áfangastöðum í heimi árið 

2017. Listi yfir þessa 100 áfangastaði 
var birtur á degi ferðaþjónustunn-
ar nú í vikunni, en dagurinn og 
árið 2017 eru að þessu sinni helgað 
sjálfbærri ferðaþjónustu. Að valinu 
standa alþjóðlegu samtökun „Green 
destinations“, en að baki þeim stend-
ur hóur sérfræðinga, fyrirtækja og 
stofnana. Markmið samtakanna með 

útnefningu þessara 100 áfangastaða 
er að verkja athygli á árangursrík-
um aðferðum við stjórnun áfanga-
staða. Alls eru um 2.000 áfanga-
staðir um allan heim í gagnagrunni 
samtakanna, þar sem metnir eru 
fjölmargir og ólíkir þættir. Við valið 
eru fjölmargir þættir skoðaðir, s.s. 
stjórnun áfangastaðar, náttúrufar, 
meðferð dýra, landslag, umhverfis-
mál, menning, hefðir, félagsleg vel-
ferð, viðskiptaumhverfi og gestrisni. 

Reykjanes fær viðurkenningu fyr-
ir svlðið í heild sinni. Miikið starf 
hefur verið unnið á undanförnum 
árum hjá stoðstofnunum, sveitarfé-
lögum og fyrirtækjum. Markaðsstofa 
Reykjaness og Reykjanes USESCO 
Global Geoparm hafa leitt vinnuna 
við gerð áfangastaða á Reykjanesi. 
Frábær árangur sem svo sannarlega 
er vert að fagna. 

(Vogahraferð Ásgeir Eiríksson 
bæjarstjóri skrifar)

reykjanes sjálf-
bær áfangastaður

95 ára afmæli 
Norræna félagsins

Upplýsingar  sérstakan 
húsnæðisstuðning voru 
lagðar fram í Velferð-

arráði Reykjanesbæjar.
Í júní 2017 var greitt kr. 

1.142.387,- í sérstakan húsnæð-
isstuðning. Fjöldi einstaklinga/
fjölskyldna var 88.

Í júlí 2017 var greitt kr. 
1.209.922,- í sérstakan húsnæð-
isstuðning. Fjöldi einstaklinga/
fjölskyldna var 98.

Í ágúst 2017 var greitt kr. 
1.329.606,- í sérstakan húsnæð-
isstuðning. Fjöldi einstaklinga/
fjölskyldna var 109.

109 fengu húsnæðis-
stuðning í ágúst

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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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.
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Hér höldum við áfram að blaða 
í skýrslu um kosti og galla 
sameiningar Garðs og Sand-

gerðis.Kjósendur í þessum sveitarfélög-
um greiða atkvæði 11.nóvember 2017 
hvort þeir vilji að sveitarfélögin eða 
hvort þeir vilja að sveitarfélögin verði 
áfram sjálfstæð sveitarfélög.

næst fjölmennasta á 
Suðurnesjum
Ef til sameiningar þessara sveitarfélaga 
kemur, verður nýtt sameinað sveitarfélag 
það 17. fjölmennasta á Íslandi, og það 
næst fjölmennasta á suðurnesjum á eftir 
Reykjanesbæ, með 3.219 íbúa sé miðað 
við 1. janúar 2017. Hér kæmi því saman 
Sveitarfélagið Garður með 1.511 íbúa 
og 21 km2 landsvæði og Sandgerðisbær 
með 1.708 íbúa og 65 km2 landsvæði.

tekjur og gjöld mun hærri í 
Sandgerði
Garður er með framlegð undir 
landsmeðaltali, sem stýrist af lágri 
skuldsetningu og því er ekki þörf fyr-
ir eins mikla framlegð til að standa 
undir fjármagnskostnaði af skuld-
setningu. Tekjur og gjöld á hvern íbúa 
eru mun hærri hjá Sandgerðisbæ en 
hjá Sveitarfélaginu Garði. Í framlegð 
hjá Sandgerði árið 2016 er sérstakt 
rekstrarframlag til Sandgerðishafnar 
að fjárhæð 35 m.kr. til að standa undir 
skuldbindingum hafnarinnar. 

Framlög frá jöfnunarsjóði 
sveitarfélag voru árið 2016 
í Sandgerði 188 milljónir en 
366 milljónir í garði
Mismunur á framlagi jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga árið 2016 liggur í tekju- 
og útgjaldajöfnunarframlagi hjá 
Garði. Heildartekjur Sandgerðis eru 
hærri en hjá Garði, sem leiðir til minni 
framlaga á hvern íbúa frá jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga til Sandgerðisbæjar. 
Samkvæmt greiningu Jöfnunarsjóðs á 
framlögum 2016 hefðu framlög árið 
2016 orðið svipuð ef sveitarfélögin 
hefðu verið sameinuð.

ekki spá stefna eða fram-
reikningur
Sviðsmyndir um mögulega samein-
ingu sveitarfélaganna Sandgerðisbær 
og Garðs Þegar afráðið var að kanna 
með sameiningu sveitarfélaganna var 
ákveðið að nota sviðsmyndir til að 
draga fram mögulega framtíð sveitar-
félaganna. Í tengslum við það voru 
tekin viðtöl við einstaklinga í báðum 
sveitarfélögunum, framkvæmd raf-
ræn könnun meðal kjörinna fulltrúa, 
starfsmanna og eins íbúa. Síðast en ekki 
síst voru haldin sviðsmyndaverkstæði 
með þátttöku sveitarstjórnarmanna. Í 
kjölfar úrvinnslu þeirra voru haldnir 
íbúavinnufundur þar sem íbúar beggja 
sveitarfélaganna unnu með sviðsmynd-
irnar. Eftirfarandi eru helstu niðurstöð-
ur þeirrar vinnu. Með sviðsmyndunum 
er leitast við að lýsa framtíðarumhverfi 
samfélags og atvinnulífs í sveitarfé-
lögunum. Sviðsmyndirnar mótast af 
helstu óvissuþáttum og drifkröftum sem 
hafa áhrif á samfélagsþróun og atvinnu-
lífsuppbyggingu til framtíðar. Mæli-
kvarði góðra sviðsmynda snýst ekki um 
það hversu vel eða nákvæmlega efnis-
tök þeirra rætast í framtíðinni, heldur 
hvort þær leiti til betri ákvarðana í dag. 
Markmið sviðsmyndavinnunnar er að 
auka dýpri skilning á mögulegu fram-
tíðarumhverfi og þannig auðvelda bæði 
stefnumótun og ákvarðanatöku til fram-
tíðar. Sviðsmyndir Um sviðsmyndir 
Sviðsmyndirnar eru ekki framtíðarsýn, 
spá, stefna eða framreikningur... ...held-
ur öflug aðferð til að skilja umhverfið og 
skapa skilning á því hvað rétt sé að gera í 
dag til að undirbúa framtíðina.

Þann 11.nóvember næst kom-
andi kjósa íbúar í Garði og 
Sandgerði um það hvort 

sveitarfélögin eigi að sameinast í nýtt 
sveitarfélag.

Bæði þessi sveitarfélög eiga sér lnga 
og merka sögu sem sjálfstæð sveitarfé-
lög. Miðneshreppur varð til árið 1886 
en árið 1990 var nafninu breytt í Sand-
gerði, og þar með komst það í hóp 
bæjarfélaga með,bæjarráð,bæjarstjórn 
og bæjarstjóra.

Gerðahreppur var stofnaður 
árið 1908 en árið 2004 urðu sömu 
breytinga og hjá Sandgerði. Nafnið 
varð Sveitarfélagið Garður,sem komst 
þar með í hóp bæjarfélaga.

Bæði Sandgerði og Garður hafa 
því verið sjálfstæð sveitarfelög í ansi 
langan tíma. Sveitarfélögin hafa náð 
að blómstra og verða öflug. Íbúafjölg-
un er mikil og þjónusta góð.

En sem sagt nú rennur sá dagur 
upp fjótlega hvort ´kjósnedur þessara 
sveitarfélaga samþykkja að sagn 
heyri fortíðinni til og að nýtt sveitar-
félag verði til. Það ræðst af því hvort 
meirihluti segir já eða nei. 

Sameining 
já eða nei

Í fundagreð Velferðarráðs 
Reykjanesbæjar kemur fram:

„Í júní 2017 var greitt til fram-
færslu kr. 8.968.232,-. Fjöldi einstak-
linga/fjölskyldna var 80. Árið 2016 var 
í sama mánuði greitt kr.10.429.273,- 
til framfærslu. Fjöldi einstaklinga/fjöl-
skyldna var 100.

Milli maí og júní 2017 voru 15 
einstaklingar/fjölskyldur sem endur-
nýjuðu ekki umsókn sína, 21 nýjar 
umsóknar samþykktar á móti.

Í júlí 2017 var greitt til framfærslu 
kr. 7.931.811,-. Fjöldi einstaklinga/
fjölskyldna var 75. Árið 2016 var í 
sama mánuði greitt kr. 11.035.931,- til 

framfærslu. Fjöldi einstaklinga/fjöl-
skyldna var 99.

Milli júní og júlí 2017 voru 23 
einstaklingar/fjölskyldur sem endur-
nýjuðu ekki umsókn sína, 18 nýjar 
umsóknar samþykktar á móti.

Í ágúst 2017 var greitt til framfærslu 
kr. 8.668.108. Fjöldi einstaklinga/fjöl-
skyldna var 79. Árið 2016 var í sama 
mánuði greitt kr. 10.840.293,- til fram-
færslu. Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna 
var 98.

Milli júlí og ágúst 2017 voru 15 
einstaklingar/fjölskyldur sem endur-
nýjuðu ekki umsókn sína, 19 nýjar 
umsóknar samþykktar á móti“.

fjárhagsaðstoð 
lækkar milli ára

Sveitarfélög 
með langa sögu

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



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhúsborð

Samtals
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.
 
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 8.110.000 kr.


