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Tvö sveitarfélög eða eitt?
K

jósendur í Garði og Sandgerði mæta að nýju í kjörklefann laugardaginn 11.nóvember og taka ákvörðun um það hvort sveitarfélögin sameinist í eitt sveitarfélag eða verði áfram tvö. Fjallað er um sameiningarmálin í blaðinu í dag.
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s: 581 3300 & 896 8242
Kristín
Ingólfsdóttir

sverrir
Einarsson

Margrét Ásta
Guðjónsdóttir

www.utforin.is / Auðbrekku 1, Kóp.
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leiðari

Átta karlar og tvær
konur þingmenn
Suðurkjördæmis

N

iðurstaða Alþingiskosninganna 28.október liggur nú fyrir. Hafi
einhver búist við að úrslitin myndu leiða til ákveðinnar niðurstöðu um næstu ríkisstjórn varð það ekki raunin. Átta flokkar
eiga fulltrúa á þingi og það liggur fyrir að stjórnarmyndun getur reynst
snúin. Eins og allir vita sleit Björt framtíð ríkisstjórninni og sagðist gera
það af prinsipp ástæðum. Þjóðin kallaði á traust og heiðarleika. Þöggun
væri ekki i boði kallaði Björt framtíð það. Full ástæða væri til að slíta
ríkisstjórn vegna þeirra mála sem uppi voru um uppreisn æru vegna
barnaníðinga. Björt framtíð sagði þjóðina kalla á slíkt.
Í framhaldinu hlýtur það að vekja athygli að Björt framtíð þurrkaðist
út og fékk ekki neinn stuðning meðal kjósenda. Það voru allt önnur mál
sem kjósendur létu ráða atkvæði sínu.
Hér í okkar kjördæmi vekur það athygli að
Sjálfstæðisflokkurinn er langt frá að ná sínu eðlilega fylgi.Það er mörgum mikil vonbrigði að Unnur Brá Konráðsdóttir náði ekki kjöri. Unnur Brá
hefur á síðustu mánuðum unnið sér mikið traust
með góðri frammistöðu sem forseti Alþingis. Það
hlýtur að vera mikið umhugsunarefni fyrir Sjálfstæðismenn hve hlutur kvenna er lítill í þingflokki
Sjálfstæðisflokksins. Það sýndi sig hér í kjördæminu að það gengur ekki að stilla upp þremur körlum í efstu sæti.
Það sýnir sig líka að prófkjör ná ekki því markmiði að jafna kynjahlutföllin og það er erfitt fyrir ungt fólk að ná einu af efstu sætunum.
Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að taka reglur um röðun á framboðslista
til alvarlegrar endurskoðunar. Sveitarstjórnarkosningar eru framundan
og það verður ákveðin prófraun fyrir Sjálfstæðisflokkinn til að leiðrétta
hlut kvenna á framboðslistunum.
Það hlýtur að vera einnig ákveðin áminning til fleiri framboða hér í
Suðurkjördæmi að einungis tvær konur eru meðal 10 þingmanna kjördæmisins.
Það má segja að sigurvegarar hér í kjördæminu séu Miðflokkurinn
sem fær fínt fylgi og Birgir Þórarinsson úr Vogunum nær kjöri. Sama
má segja um Flokk fólksins,þar sem Karl Gauði Hjaltason náði fínni
kosningu. Framsóknarflokkurinn stendur sig útrólega vel eftir að hafa
fengið klofningsframboð. Suðurnesjakonan Silja Dögg Gunnarsdóttir
heldur sínu þingsæti og er það vel. Silja Dögg hefur sýnt það í verki að
hún er duglegur þingmaður og hefur barist vel fyrir hagsmunamálum
kjördæmisins.
Samfylkingin og Vinstri græn geta þokkalega unað við sína útkomu
og halda sínum þingsætum,en ekkert meira en það.
Smári McCarthy náði jöfnunarsæti.Píratar hljóta að hugsa sinn gang
og sérstaklega hér í Suðurkjördæmi. Málflutningur Smára fór yfir strikið
og hann tapaði örugglega atkvæðum á sinni framkomu.
Þingmenn búsetti hér á Suðurnesjum verða fimm. ‚Asmundur Friðriksson og Vilhjálmur Árnason fyrir Sjálfstæðisflokkinn,Birgir Þórarinsson fyrir Miðflokkinn,Oddný G.Harðardóttir fyrir Samfylkinguna
og Silja Dögg Gunnarsdóttir fyrir Framsóknarflokkinn.

Hlusta þarf á kröfur eldri borgara

Flokkur fólksins er einn af sigurvegurum kosninganna. Það sýnir sig
að mikill hljómgrunnur er fyrir því að það verði að hlusta á stóran hóp
í þjóðöfélaginu sem hefur ekki fengið í nægilega ríkum mæli að njóta
góðærisins í landinu. Það er stór hópur meðal eldri borgara sem kallar
á að fá betri kjör. Barátta eldri borgara hefur skilað því að málin eru
á dagskrá hjá öllum flokkum. Að fenginni reynslu treysta margir eldri
borgarar því ekki nógu vel að aðrir stjórnmálaflokkar en Flokkur fólksins standi við stóru orðin. Af þeirri ástæðu fékk flokkur fólksins þessa
góðu útkomu.

Framtíð sveitarfélafganna ræðst 11.nóvember 2017

Kjósendur í Garði og Sandgerði taka ákvörðun um það laugardaginn
11.nóvember næst komandi hver framtíð sveitarfélaganna verður. Ætla
þeir að samþykkja að sveitarfélögin renni saman í eitt eða verða þau
áfram tvö.
Það er í höndum íbúanna sjálfra hvernig framtíðin verður.


Sigurður Jónsson

Næsta blað Reykjanes kemur næst
út fimmtudaginn 16. nóvember 2017
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Áhugasamir krakkar í Vogum

A

lþjóðlegur dagur matreiðslumanna var haldinn nýlega.
Í tilefni dagsins kom Hilm-

ar B. Jónsson matreiðslumeistari í
heimsókn í Stóru-Vogaskóla og sýndi
okkur hvernig matreiða á fiskinn sem

var á boðstólnum í matsalnum þann
daginn. Gaman að sjá hvað krakkarnir voru áhugsamir

Guðmundur í Grindavík formaður

Á

fundi stjórnar Sambands
sveitarfélaga á Suðurnesjum 11.okt.s.l. skipti stjórnin
skiptir með sér verkum.
Formaður: Guðmundur L. Pálsson,
Grindavík.Varaformaður:
Kolbrún
Jóna Pétursdóttir, Reykjanesbæ. Ritari: Ólafur Þór Ólafsson, Sandgerði.
Meðstjórnandi: Einar Jón Pálsson
Sveitarfélagið Garður, Ingþór Guðmundsson Sveitarfélagið Vogar

Haustfagnaður
eldri borgara

F

östudaginn 3.nóvember heldru
Skemmtinefnd eldri borgara
Haustfagnað á Park Inn hótelinu.Matur,skemmtiatriði,happdrætti
og dans.Hátíðin hefst kl 19:00. Miðaverð kr 6000

Neyðarkarlinn

N

eyðarkall
björgunarsveita
Slysavarnafélagsins Landsbjargar verður seldur um
land allt dagana 2.-4. nóvember.
Neyðarkallinn 2017 er sá 12. í röðinni
og fjölskyldan því orðin nokkuð stór.

Áskorun!

Ö

ryrkjabandalag
Íslands
(ÖBÍ), Landssamband eldri
borgara (LEB) og Tannlæknafélag Íslands (TFÍ) skora á alla
stjórnmálaflokka landsins að koma
sér saman um að leysa bráðavanda
elli- og örorkulífeyrisþega, sem
margir hafa neitað sér um tannlæknaþjónustu um árabil vegna
kostnaðar.
Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) um endurgreiðslu til lífeyrisþega hefur ekki hækkað frá
2004 og reglugerð um þátttöku SÍ í
kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar, nr. 451/2013, var ekki
fjármögnuð.
Búið er að tryggja fulla endurgreiðslu á tannlæknakostnaði barna,
sem var gert í áföngum.
Nú er komið að lífeyrisþegum!
Við hvetjum forystu stjórnmálaflokka til að koma saman strax eftir
kosningar og tryggja lífeyrisþegum
viðeigandi endurgreiðslur á tannlæknakostnaði frá og með árinu
2018. Við erum reiðubúin að taka
þátt í því samtali.

Jólabingó

K

venfélag Keflavíkur heldur jólabingó mánudaginn
6.nóvember kl 20:00. Bingóið verðun í Rauðakrosshúsinu á

Smiðjuvöllum
Allar konur velkomnar. Kaffi á
vægu verði
Góðir vinningar.

Hættulegur Brýnt að
vegur
auka öryggi

U

ngmennaráð Garðs fundaði 25.október s.l. og samþykkti eftirfarandi um
Garðveginn.
Fundarmenn
vilja
gera
athugasemd við malbikunarframkvæmdir á Garðveginum og benda á
að stórhættulegt er að keyra veginn
í myrkri og rigningu ekki síst fyrir
unga óreynda ökumenn. Vegurinn
mun verða enn verri og hættulegri
þegar stórir pollar frjósa á veginum
og verða að stórum hálkusvæðum.
Ráðið hvetur bæjaryfirvöld til að
gefa Vegagerð ríkisins engan afslátt á
öryggismálum vegarins.

H

afnarstjórn Grindavíkur
leggur áherslu á að gatnamótin Seljabót / Ránargata
verði kláruð í samræmi við tillögur samráðshóps hagsmunaaðila og
hafnarstjórnar um öryggismál á
hafnarsvæðinu. Hafnastjóra falið
að vinna málið áfram með umferðaröryggisnefnd Grindavíkurbæjar.
Hafnarstjórn telur að erindið sé afar
brýnt til þess að auka öryggi þeirra
sem eiga erindi um hafnarsvæðið.

ENNEMM / SÍA / NM83268

Ferskt alla leið

Frá
því að fiskurinn
kemur í netið og þar
til hann byrjar að snarka
á pönnu meistarakokks í
Samskip
eru styrktaraðili
Landsambands
hestamanna
París þarf hann að ferðast langa leið.
Fersk og viðkvæm vara eins og íslenskt sjávarfang kallar á nærgætna meðhöndlun og fag
mennsku. Við hjá Samskipum bjóðum sjávarútvegsfyrirtækjum virðisaukandi lausnir og
margþætta þjónustu sem tryggir að varan komist til skila á hagkvæman og öruggan hátt.

Saman náum við árangri

4

2. nóvember 2017

Lögreglan á
Suðurnesjum
nUm 107 ársverk árið 2015
n Hegningalagabrotum hefur fækkað í
umdæminu.

n Vantar í störf vegna aukinna umsvifa
á svæðinu.

nUmferðarlöggæsla 8–10 lögreglumenn.
n Landmæravarsla 20 lögreglumenn.
n Lögfræðideild 2 lögmenn.
n Skrifstofuhald 1–2 starfsmenn.
n Fjöldi árssverka á Keflavíkurflugvelli
hefur ekki aukist í samræmi við fjölgun
farþega á flugvellinum.

Áskorun
Reykjanesbæjar
n Sveitarfélagið hefur náð miklum árangri
í að ná utan um rekstur sinn.

nAukinn fjöldi íbúa og minna atvinnuleysi skilar meiri tekjum til sveitarfélagsins.
n Þörf er á framkvæmdum vegna fjölgunar íbúa, miklum umsvifum Keflavíkurflugavallar og aukningu á umferð inn á
svæðið.
n Ríkið verður að tryggja að fjármagn í
þau verkefni sem það ber ábyrgð á og
fylgi eftir þeim uppgangi sem verið hefur
á svæðinu því annars stefnir í óefni.

Ríkisstyrkir
til Bakka og
Helguvíkur
n Ríkisstyrkir til iðnaðarsvæðisins á Bakka
nema 1.032 m.kr. meira en til Helguvíkur.

n 1.098 m.kr. meira fer til vegafram-

Fjársvelt Suðurnes lengi verið staðreynd

Á

opnum fundi sem Reykjanesbær hélt nýlega vegna fjárveitinga ríkisins til verkefna
á Suðurnesjum og samanburð Dr.
Hugins Freys Þorsteinssonar við
aðra landshluta kom fram að bæði
sveitastjórnarfólk á Suðurnesjum og
þingmenn kjördæmisins hafi vitað af

vandanum, en ekki að munurinn væri
eins mikil og úttekt Hugins gefur til
kynna. Ekki virðist hafa verið tekið
tillit til þeirrar miklu fólksfjölgunar
sem verið hefur að undanförnu, langt
umfram landsmeðaltal og mikillar
fjölgunar ferðamanna sem reyna á
innviðina í kringum flugstöðina.

FAGLEG, TRAUST OG
PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA
VIÐ BJÓÐUM MEDISMART RUBY
BLÓÐSYKURMÆLA, STRIMLA, BLÓÐHNÍFA
OG NÁLAR FRÍTT FYRIR ÞÁ SEM ERU MEÐ
SKÍRTEINI FRÁ TR.
MJÖG EINFALDUR Í NOTKUN,
STÓR SKJÁR, LÉTTUR OG HANDHÆGUR
- „No coding“ þarf ekki að núllstilla
- Þarf mjög lítið magn til mælinga, aðeins 0,6µl
- Mælir blóðsykur á bilinu 1.1 - 35 mmol/L
- Mæling tekur aðeins 5 sek.
- Geymir 480 mælingar í minni
- Hægt að tengja við tölvu

Apótek Suðurnesja leggur metnað í að bjóða viðskiptavinum sínum
lyf á lágmarksverði, þar sem fagmennska, heiðarleiki og nærgætni
við viðskiptavini er í fyrirrúmi.

Hringbraut 99 - 577 1150

Opnunartími: Virka daga frá kl. 9:00 - 19:00 og laugardaga frá kl. 14:00 - 18:00.

Sveitastjórnarfólk á Suðurnesjum hefur lengi vitað að svæðið hefur
fengið mun minna fjármagn frá ríkinu
en önnur svæði á landinu og komu
niðurstöður opins fundar í gær, þar
sem niðurstöður voru sýndar svart á
hvít, þeim því ekki á óvart. Það hefur
margoft sent frá sér sameiginlegar
ályktanir til ráðamann þjóðarinnar
um vandann sem virðast ekki hafa
hlotið hljómgrunn. Þingmenn Suðurkjördæmis sem kváðu sér hljóðs á
fundinum í gær sögðust kannast við
vandann. Sumir kváðust ekki hafa áttað sig á að munurinn væri eins mikill
og rannsókn Dr. Hugins Freys Þorsteinssonar hjá ráðgjafafyrirtækinu
Aton gefa til kynna. Einn þingmanna
líkti ríkinu við flugmóðurskip þegar
kemur að breytingum.
Íbúafjölgun í Reykjanesbæ hefur
verið fordæmalaus á undanförnum
árum, allt upp í tæp 8% á ári, sem er
langt umfram landsmeðaltal. Sömu
sögu er að segja um fjölgun ferðamanna sem bæði kallar á aukið álag
á innviðina í nágrenni flugstöðvar
en ekki síður á aukinn mannafla við
mikinn uppgang í flugi og flugtengdri
starfsemi. Í inngangserindi Kjartan Más Kjartanssonar bæjarstjóra
Reykjanesbæjar kom fram að á Norðurlöndum séu þau svæði þar sem

íbúum fjölgar um meira en 1,5% á ári
skilgreind sem vaxtarsvæði og ríkið
komi að og aðstoði. Mikilli fjölgun
fylgi mikið álag á innviði, byggja þurfi
grunn- og leikskóla, leggja götur og
fleira.
Svo virðist sem gleymst hafi að
taka mið af mikilli fólksfjölgun við útdeilingu fjármuna til verkefna ríkisins
á svæðinu. Upplýsinga fyrir úttektina
var einnig aflað úr frumvarpi til fjárlaga ársins 2018, auk upplýsinga frá
stofnunum sem eru með starfsemi
á svæðinu og eru háðar fjármögnun
frá ríkinu. Kjartan Már sagðist vona
að vandamálið hafi náð eyrum þeirra
þingmanna og frambjóðenda sem
mættu á fundinn svo hægt sé að hefjast samtal um leiðir til úrbóta.
Reykjanesbær hefur verið í fjárhagslegri
endurskipulagningu
á
undanförnum árum og hefur þurft að
draga saman seglin. Góður árangur
hefur þó náðst með þrotlausri vinnu,
en gæta verður áframhaldandi aðhalds á næstu árum.
Bæjarstjórn Reykjanesbær lét gera
úttektina enda höfðu bæjarfulltrúar
lengi grunað að pottur væri brotinn
í fjárframlagi ríkisins til verkefna á
Suðurnesjum. Mikill fjöldi fólks var á
fundinum og margir tóku til máls.

kvæmda á Bakka.
n 559 m.kr. fara til lóðaframkvæmda á
Bakka en ekkert í Helguvík.
n Ríkisstyrkur til hafnarframkvæmda í
Helguvík er 625 m.kr. meiri en á Bakka.
n Þjálfunarstyrkir nema sömu upphæð
fyrir bæði svæði.

Fjölbrautaskóli
Suðurnesja
n Nemendum hefur fækkað í Fjölbrautaskóla Suðurnesja frá árinu 2013 þrátt fyrir
fjölgun íbúa á svæðinu.
nTakmarkanir á aðgengi 25 ára og eldri
að framhaldsskólanámi hafa haft áhrif.
Mikilvægt að 25 ára eldri hafi aðgang að
námi til þess að mögulegt sé að hækka
menntunarstig. Stytting náms til stúdentsprófs hefur einnig áhrif.
nNemendum hefur fjölgað í grunnskólum Reykjanesbæjar og má því gera
ráð fyrir að nemendum muni fjölga í
Fjölbrautaskólanum á næstu árum.
nFjárframlög á hvern hvern nemanda
eru lægri en hjá sambærilegum skólum.
Nauðsynlegt er að skýra hvers vegna
svo er.

Áskorun
Reykjanesbæjar
nSveitarfélagið hefur náð miklum
árangri í að ná utan um rekstur sinn.
n Aukinn fjöldi íbúa og minna atvinnuleysi skilar meiri tekjum til sveitarfélagsins.
n Þörf er á framkvæmdum vegna fjölgunar íbúa, miklum umsvifum Keflavíkurflugavallar og aukningu á umferð inn á
svæðið.
Ríkið verður að tryggja að fjármagn í
þau verkefni sem það ber ábyrgð á og
fylgi eftir þeim uppgangi sem verið hefur á svæðinu því annars stefnir í óefni.

Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja
nVantar að lágmarki 100 milljónir til að
mæta fyrirliggjandi þjónustuþörf.
Aukið álag vegna fjölgunar ferðamanna, verktaka á flugvellinum og
fjölgun íbúa.
n Þarf að fjölga starfsmönnum í
heilsugæslu og þá sérstaklega móttöku lækna og hjúkrunarfræðinga.
nÁ slysa- og bráðadeild þarf að setja á
sólahringsvaktir hjúkrunarfræðinga til
að styrkja og efla þá þjónustu.
n Hjúkrunarrými eru færri á hvern
íbúa á Suðurnesjum en í öðrum heilbrigðisumdæmum

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

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

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

Gæðarúm í miklu úrvali

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

GRACE hægindastóll

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

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

Mininningarorð um Þorgeir Guðmundsson

S

íðsti pistill endaði á bilun í Berglín
GK. Sem betur fer þá var biluninn
ekki það stórvægileg að togarinn
var frá veiðum í langan tíma. Berglín GK
fór strax vestur til veiða og landaði á Ísfirði um 73 tonnum. Núna hefur togarinn landað 365 í 5 túrum og mest 107
tonn sem reyndar var landað á Eskifirði.
Sá túr var því ekki nema um 3 dagar á
veiðum eða um 36 tonn á dag. Því siglinginn frá Ísafirði og austur til Eskifjarðar tekur rúmlega einn sólarhring. Hinn
togarinn Sóley Sigurjóns GK hefur líka
fiskað mjög vel og landað 554 tonn í 6
túrum og hefur togarinn landað svo til
útum allt. Keflavík. Eskifirði, Seyðisfjörður og Ísafirði.
Hérna fyrir sunnan þá hafa
netabátarnir verið að fiska þokkalega.
Erling KE er með 67 tn í 9 róðrum, landað í Njarðvík og Sandgerði. Grímsnes
GK 48,5 tonní 16 í Keflavík og Grindavík. Maron GK 35 tonn í 17 róðrum.
Valþór GK 28 tonní 18 róðrum. Halldór
Afi GK 16 tonn í 12. Sunna Líf KE 22,4
tonn í 12. Það má geta þess að Valþór
GK og Sunna Líf KE landa í fiskverkun
sem Einar Magnússon á og rekur. Einar Magnússon er þekktastur sem Einar
á Óskinni, því að Einar átti bátinn sem í
dag heitir Maron GK og hét hann þá Ósk
KE. Faðir Einars, Magnús Geir Þorsteinsson fórst með báti sínum Bergþóri
KE árið 1988, Einar var þá líka um borð
í Bergþóri KE. Magnús var feikilega

mikill aflamaður og á árunum 1972 til
1977 þá var Magnús aflahæstur allra vertíðabátar í Sandgerði og gerði gott betur
því að árið 1974 var Magnús
í öðru sætinu yfir allt landið
og árið 1975 þá var Magnús
aflahæstur allra vertíðarbáta á
Íslandi.
Að missa einhvern sem er mjög nákominn sér eins og var þegar að
Einar missti föður sinn er
tilfinning sem er öllum mjög
erfið. Og sú tilfinning greip
mig fyrir nokkrum dögum síðan. Því þá fékk ég þær fréttir
að frændi minn Þorgeir Guðmundsson í Garðinum hefði
látist 73 ára gamall. Geiri eins
og hann var alltaf kallaður átti
ásamt bróðir sínum Ómari, bát
sem hét Hlýri GK 305 og gerði
út þann bát frá 1976 og í tæp
20 ár. Nokkru seinna þá kaupir Geiri lítinn plastbát sem fær nafnið
Eyja GK. Og gerði hann út á handfærum til dagsins í dag. Nafnið á bátnum
Eyja er í höfuð á móður Geira . Hún
átti systur sem hét Sigríður og var hún
amma mín. Ég kynntist Geira mjög
ungur að árum því hann var duglegur í
að koma heim með fisk til Guðmundínu
Þorbjörgu Kristjánsdóttir eða Díu sem
var móður mín, og þegar ég var 13 ára
þá fór ég mína fyrstu sjóferð með þeim

bræðrum á Hlýra GK á handfærin. Var
ég nokkuð sjóveikur enn þeir stöppuðu í
mig stálinu og gekk túrinn nokkuð vel,
um 1,7 tonn eftir daginn.
Seinna þá vann ég mikið
með Geira þegar hann var
að vinna með föður mínum
Reyni Sveinssyni í Sandgerði
þegar að pabbi átti Rafverk
HF. Vorum við þá að vinna
saman í rafmagni. Það vakti
alltaf athygli mína hversu
rólegur og vandvirkur Geiri
var. Hann gaf sér góðan
tíma til þess að vinna þau
verkefni sem hann tókst á
við. Báturinn þeirra bræðra
Hlýri GK var líka alltaf eins
og mubla.
Alltaf hitti ég
Geira af og til eftir rafmagnsvinnuna. t.d þegar
við vorum að beita í miðneshúsunum enn Geiri beitti
fyrir Halldór eða Dóra á Stellu GK.
Sömuleiðis hitti ég Geira þegar hann
kom á Eyju GK sinni í land með afla.
Það er mjög sárt að sjá á eftir þessum rólega og yfirvegaða manni.
Sárara enn hægt er að koma frá sér í orðum. Vil ég að lokum færa systkinum og
fjölskyldu Geira miklar samúðarkveðjur.
Farvel elsku félagi og við hittumst aftur
þegar tíminn minn er kominn.
Gísli R.

Kærar þakkir

Allt fyrir ferskleikann

N

ýliðin kosningabarátta var
stutt og snörp sem var að
mörgu leyti mjög gott. Baráttan var gefandi og skemmtileg allt
fram á síðustu stundu. Ég er gríðarlega þakklátur fyrir þann stuðning og
traust sem kjósendur hafa sýnt okkar öflugu frambjóðendum. Á bak við
slíkan sigur liggur ómæld og óeigingjörn vinna frá sterku baklandi sem
vann nótt sem dag að því að styrkja
og treysta kjarnann. Á brattann var
að sækja allt fram á síðustu stundu
en ómetanleg er sú mikla samstaða
sem varð til meðal okkar, alls staðar
á landinu. Það er ekki sjálfgefið að
slík samvinna og samkennd verði til
svona skömmum tíma.

Laxinn

er viðkvæmur
og vandmeðfarinn

Uppbygging er hafin

Ég vil þakka öllum þeim sem lögðu
fram óeigingjarna vinnu og settu
svip sinn á kosningabaráttuna, en
hún var fyrsta skrefið í þeirri uppbyggingu sem framundan er hjá
flokknum. Hvort sem verkefnin voru
að hringja og tala við fólk, skipuleggja og taka þátt í viðburðum, taka
á móti fólki á kosningaskrifstofunni
eða baka kökur, þá er hvert og eitt
þeirra mikilvægt og styrkir liðsheildina.
Þá vil ég þakka fyrir góðar móttökur frá öllum þeim sem tóku á
móti okkar frambjóðendum og
sýndu málefnum okkar áhuga.

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur
en sambærilegar umbúðir.

Það var einkar ánægjulegt að sjá
hve mikið af nýju og kraftmiklu fólki
bættist við í okkar góða hóp, sérstaklega ungt fólk. Því vil ég þakka skýrri
málefnalegri sýn.
Ganga þarf rösklega til verks.
Leysa þarf húsnæðismálin fyrir unga
jafnt sem aldna, efla heilbrigðismálin, menntamálin og samgöngur vítt
og breitt um landið. Við munum
fylgja málefnum okkar eftir af miklum krafti og leggja okkar af mörkum til stöðugs stjórnarfars og bættra
lífskjara um allt land.
Samhliða málefnalegum áherslum þá er krafa kjósenda okkar um að
stjórnmálamenn axli meiri ábyrgð.
Menn þurfa að þora að treysta, finna
leiðir í erfiðum málum og vinna
saman af heiðarleika. Hlutverk okkar stjórnmálamanna er jafnframt að
hlusta, skilja og virða. Þannig öðlumst við traust. Getum við ekki öll
verið sammála um það?
Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins.

Kostir kassans eru eftirtaldir:
aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
lengri flök raðast betur innan kassa
meira rými er fyrir ís eða kælimottur
rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Mikil eftirspurn
eftir lóðum í Vogum

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

einangrun – umbúðir

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

60
ára

F

yrir stuttu rann út umsóknarfrestur í fyrstu lotu lóðaúthlutunar á miðbæjarsvæðinu í
Vogum. Gatnagerð er að mestu lokið,
og voru lóðirnar auglýstar lausar til
umsóknar nýlega. Það er skemmst frá
því að segja að nú þegar eru komnar
umsóknir um allar lóðirnar. Um er að
ræða 5 einbýlishúsalóðir, 5 parhúsalóðir (10 íbúðir), 30 fjölbýlishúsalóðir

í fimm tveggja hæða fjölbýlishúsum
og 40 íbúðir í tveimur tuttugu íbúða
fjölbýlishúsum. Alls eru þetta því 85
íbúðir, sem er hlutfallslega mikil fjölgun íbúða í sveitarfélaginu. Samkvæmt
úthlutunarreglum verður því dregið
úr gildum umsóknum, þegar kemur
að úthlutun lóðanna.(Vogahraðferð
Ásgeirs bæjarstjóra)

Set ehf
röraverksmiðja
Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Set ehf.
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss
Sími
Fax

+354 480 2700
+354 482 2099

set@set.is

Forn menningarríki hófu gerð

Lagnagerð er því með elstu iðn-

vatnsrenna og lagnastokka fyrir
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni

greinum sögunnar og hefur þróast
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum
hefur röraverksmiðjan Set skapað

til ræktunar, þvotta og drykkjar.
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu
mikla verkmenningu á þessu sviði,
en vatnsbrýr Rómverja eru enn

sér sérstöðu á heimsvísu með
fjölbreytileika í framleiðslu,
ásamt því að vera mikilvægur
þátttakandi í uppbyggingu og

í dag taldar meðal helstu verkfræðiafreka mannkyns.

nýsköpun í íslensku samfélagi.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.

www.set.is

Set ehf • Röraverksmiðja
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Hægir á
fjölgun
íbúa

Meiri tekjur í
Sandgerði

S

amanburður á tekjum og gjöldum
á hvern íbúa:
Garður:
Tekjur
789 þúsund
Gjöld
779 þúsund
Framl.
79 þúsund
Sandgerði:
Tekjur
979 þúsund
Gjöld
945 þúsund
Framl. 102 Þúsund

V

axandi fjöldi íbúa með margvíslega sérþekkingu verður á
næstu árum ef af sameiningu
verður sgeir í kynningarefni. Ef kjósendur velja ekki sameiningu hægir á
fjölgun íbúa í Gaerði og Sandgerði og
samfélagið eldist. Vaxandi sérþekking í sjávarútvegi. Ef sameining verður samþykkt verður veruleg aukning
íbúa sem búa yfir sérþekkingu,einkum á flugvallatengdri starfsemi. Ef
ekki verður sameinað verður fjölgun
nýbýa með grunnmenntun.
Svo mörg eru þau orð í kynningarefninu. Á síðustu árum hefur orðið
veruleg fjölgun íbúa bæði í garði og
Sandgerði. Samkvæmt kynningarefni
mun hægja á þeirri þróun verði ekki
sameinað. Í kynningarefninu segir að
það verði þá helst nýbúar sem komi í
Garðinn og Sandgerði ef ekki verður
af sameiningu.

Á kjörskrá

Í

sameiningarkosningunum laugardaginn 11.nóvember er u 1135 á
kjörskrá í Garði og 1202 í Sandgerði. Atkvæði eru talin í hvoru sveitarfélagi fyrir sig. Til að af sameiningu verði
verður meirihluti í báðum sveitarfélögum að samþykkja sameininguna.

Hvað ef sameining
verður samþykkt?

K

önnun meðal íbúa í Garði og
Sandgerði.
nSterkari stjórnsýslueining
til að gæta hagsmuna íbúanna.
nBetri forsendur til að veita faglega og
sérhæfða þjónustu
nFjárhagslega sterkara sveitarfélag til að
takast á við sveiflur í efnahagslífi án þess
að þurfa að skerða þjónustu við íbúa.
nEinföldun á stjórnkerfi og þar með
betri þjónustu.
nBætt nýting fjármuna sveitarfélagsins.
nStjórnsýslan kann að virðast fjarlægari
íbúum.
nTilfinning um minna íbúalýðræði.
nSamræming og breytingar á gjaldskrám.

Einn bæjarstjóri tvær
bæjarskrifstofur.

V

erði af sameiningu verður
einn bæjarstjóri en báðar
bæjarskrifstofurnar verða
báðar starfandi áfram.
Samkvæmt skýrslu KPMG er gert
ráð fyrir að ef sveitarfélögin verða
sameinuð verði núverandi bæjarskrifstofur sveitarfélaganna nýttar
fyrir stjórnsýslu sameinaðs sveitarfélags. Á báðum stöðum verði afgreiðslur til að veita þeim íbúum
þjónustu sem þurfa að sækja hana
á bæjarskrifstofu. Þá verður stjórnsýslunni skipt á skrifstofurnar á
hvorum stað í samræmi við þjónustuflokka og uppskiptingu teyma.
Til dæmis verði á öðrum staðnum
fjármál, stjórnsýsla, framkvæmdir,
byggingar-og skipulagsmál. Á hinum staðnum fjölskyldumálefni í
heild, félags-, fræðslu-, menningarog frístundamál. Þannig verði núverandi húsnæði sveitarfélaganna
nýtt, með áherslu á gott aðgengi íbúanna að stjórnsýslu sveitarfélagsins
og á góða þjónustu við íbúa.

Garður
skuldar lítið

E

ignir á hvern íbúa í Garði eru
2.166 þúsund á hvern íbúa.
Skuldir á hvern íbúa í Garði
eru 388 þúsund krónur.
Eignir á hvern íbúa í Sandgerði eru
2.568 þúsund. Skuldir á hvern íbúa
eru 2.039 þúsund.

Fjölnota
íþróttahús

Í

kynningarefni vegna sameiningarkosningar Garðsm og Sandgerðis segir í kynningarefni að verði
sveitarfélögin sameinuð þá verði byggt
fjölnota íþróttahús milli byggðakjarna.
Aukinn stuðningur verði við íþróttastarf
með aðkomu atvinnulífs.( Merkilegt að
geta fullyrt að atvinnulíf framtíðarinnar
ætli að taka þátt í því)
Verði ekki sameinað þarf að vera
samstarf við nærliggjandi sveitarfélög.
Verði sameinað verður sem sagt fjölnota íþróttahús sem bíður upp á fjölbreytni í íþróttastarfi.
Verði ekki sameinað verður óbreytt
ástand ( Sem sagt tvær íþróttamiðstöðvar
með sundlaugum og þreksölum og tveir
knattsptyrnuvellir)

HVAÐ MUNDI
NÝTT SVEITARFÉLAG HEITA?

Þ

að verður ákveðið í samráði
við íbúa, ef til sameiningar
kemur.
Margir eru þegar farnir að spá í
nýtt nafn: Rosmhvalanes, Suðurnesjabær, Suðurnesjabyggð, Sandgarður
nú eða bara Sveitarfélagið Garður og
Sandgerði.

VERÐA SKÓLARNIR SAMEINAÐIR Á
EINN STAÐ?

Þ

að er gert ráð fyrir að áfram
verði reknir leik- og grunnskólar í báðum byggðakjörnum, enda er börnum að fjölga í þeim
báðum.

Dökk mynd
dregin upp

Sameining JÁ eða NEI

L

augardaginn 11.nóvember n.k. ganga Garðmenn og Sandgerðingar að kjörborðinu og taka ákvörðun um það
hvort Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær verði áfram sjálfstæðs sveitarfélög eða hvort þau sameinist í eitt nýtt
sveitarfélag.

Í

kynningarefni vegna sameininbgarkosninga er dregin upp dökk mynd
samþykki kjósendur ekki sameiningu. Um grunnþjónustana segir: Aukin
þjónusta við eldri borgara verði sameining. Erfitt að viðhalda þjónustu við eldri
borgara verði ekki sameinað. Fjölgun á
vistunarkostum á þjónustu við aldraða
verði sameinað. Grunnþjónusta í laágmarki verði ekki sameinað.
Er þetta virkilega staðreyndin?
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Allt á að
breytast með
sameiningu

Í

kynningarefni vegna sameiningarkosninga frá KPMG segir: Verði
sveitarfélögin sameinuð,þá verður
Nýsköpunarmiðstöð starfrækt.Margir
og smáir atvinnurekendur frumkvöðlar.
Úrvinnslu og þekkingarstörf.Öflug og
fjölbreytt ferðaþjónusta,úrvinnslufyrirtæki tengd sjávarútvegi.
Ef ekki verður sameinað: Fáir stórir
atvinnurekendur.Tæknivæðing fækkar
hefðbundnum störfum. Færibandavinnan sjálfvirknivædd.Færri sérhæfð störfunga kynslóðin treg til að koma til baka.
Ef sveitarfélögin sameinast. Öflug
fjarskipti og ljósleiðarar mep viðeigandi
tækifæri í störfum.
Nýsköpun buggir á landfræðilegri
sérstöðu svæðisins. Ekki síst í tengslum
við flugstarfsemi.
Ef sameining verður ekki samþykkt:
Sjávarútvegur og flugvallartengd starfsemi einu atvinnugreinarnar.
Lítil nýsköpun en mikil fjölgun starfa
án séreþekkingar. Mesta fjölgun starfa á
flugvellinum.
Nú verður hver og einn kjósandi í
Garði og Sandgerði að meta þessar fullyrðingar. Mun allt breytast eins og segir
í skýrslu KPMG ef af sameiningu verður.

Íbúafundir um sameiningakosninguna

M

ánudaginn 6. nóvember
verður íbúafundur um málið í Gerðaskóla í Garði og
þriðjudaginn 7. nóvember í Grunnskólanum í Sandgerði. Þar verður farið yfir
málið og íbúum gefst kostur á að afla sér
upplýsinga.

Hvaða rannsóknir
liggja til grundvallar?

Í
Sjálfstæðisflokkurinn sterkur í Garði
en Samfylkingin sterk í Sandgerði

K

jósendur í Garði og Sandgerði ganga að kjörborðinu
laugardaginn 11.nóvember
og taka ákvörðöun um hvort sveitarfélögin verði áfram sjálfstæð eða hvort
þau renni saman í eitt nýtt sveitarfélafg. Málum er þannig háttað nú að
kosnir eru 7 bæjarfulltrúar í Garði og
jafnmargir í Sandgerði. Veði til nýtt
sveitarfélag hefur verið ákveðið að

bæjarfulltrúiarnirverði 9 talsins.
Skoðumaðeins úrslit í síðustu
sveitarstjórnarkosningum árið 2014.
Úrslit urðu:
Í Garði:
D listi 395 atkvæði og 5 fulltrúa
N listi 184 atkvæði og 2 fulltrúa
Z listi
75 atkvæði og 0 fulltrúa

Í Sandgerði:
B listi 220 atkvæði og 2 fulltrúa
D listi 146 atkvæði og 1 fulltrúa
H listi 146 atkvæði og 1 fulltrúa
S listi 302 atkvæði og 3 fulltrúa
Í Garði hafa Sjálfstæðismenn
hreinan meirihluta en Samfylkingin er
í meirihluta með Sjálfstæðismönnum í
Sangerði.

AllAr gerðir reimA og færibAndA

Verði af sameiningu verður kosið í
nýju sveitarfélagi í lok maí . Ef úrslit í
kosningunum 2014 eru skoðuð liggur
það ljóst fyrir að miðað við þær tölur
nær Sjálfstæðisflokkurinn fékk í Garði
og Sandgerði til samans nægja ekki
til að fá hreinan meirihluta í nýju
sveitarfélagi.

kynningarefni um hugsanlega
sameiningu Garðs og Sandgerðis segir: Verði saining samþykkt
verður veruleg uppbygging húsnæðis
fyrir yngra fólk og þjónustuíbúða fyrir aldraða. Ef sameining verður ekki
samþykkt verður hægfara uppbygging
húsnæðis. Verði til nýtt sevitarfélag
verður uppbyggin fjölbreyttari húsnæðiskosta-stærri jafnt sem smærri.
Ef Garður og Sandgerði verða áfram
til verður ódyrt húsnæði byggt fyrir
erlent starfsfólk.
Fróðlegt væri að vita hvaða rannsóknir liggja ap baki svona fullyrðingum,sem fram koma í kynningarefninu.Er þetta nú ekki einum of
mikil glansmynd sem dregin er upp
af sameiningu? Auðvitað eru mörg
rök sem geta mælt með sameiningu
sveitarfélaganna,en það er óþarfi að
skella fram svona fullyrðingum.

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is
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Fyrsti fundur ungmennaráðs á þessum vetri

H

ermann Nökkvi Gunnarsson fulltrúi Njarðvíkurskóla
kom nýr inn í ungmennaráð
á þessu hausti.
Ungmennaráð átti sinn fyrsta fund
með bæjarstjórn Reykjanesbæjar sl.
þriðjudag en ráðið fundar að hausti
og vori með bæjarstjórn ár hvert. Að
venju komu fram fullt af góðum hugmyndum en bæjarstjórn barst ekki
síður fullt af hrósum á þessum fyrsta
fundi vetrarins.
Þau eru ýmis hagsmunamálin sem
meðlimir ungmennaráðs vilja berjast
fyrir og ýmsu hafa þau fengið framgengt á þeim tæpum fimm árum sem
ráðið hefur verið starfandi. Endurnýj-

un húsgagna í mörgum grunnskólum
bæjarins, opnun bókhalds Reykjanesbæjar, aukið umferðaröryggi með
gerð hringtorga og nýtt strætóskýli
var meðal verkefna sem bæjarstjórnin
fékk hrós fyrir. Hins vegar finnst ungmennaráði að klára ætti endurnýjun
húsgagna í öllum skólum, að bæta
þurfi lýsing á stöku stað, á göngustígum og sparkvelli í Ytri-Njarðvík,
fjölga ætti ruslatunnum, gera ætti átak
í endurvinnslu, að taka ætti upp fyrra
fyrirkomulag í Frístundaskóla og keyra
börnum sem þar eru í eina tómstund,
bjóða upp á tómstundarútu á kvöldið
svo börn í öllum hverfum bæjarins
komist heim úr tómstundum áður

en útivistartíma lýkur, endurskoða
opnunartíma Bókasafns Reykjanesbæjar og gjaldtöku í sund fyrir börn
og berjast fyrir framtíð barna og ungmenna með minni áherslu á stóriðju.
Berglín Sólbrá Bergsdóttir formaður
ungmennaráðs lagði til að bærinn
yrði frekar þekktur sem tónlistarbær
eða íþróttabær en iðnaðarbær.
Bæjarstjórn þakkaði unga fólkinu
góðar hugmyndir, sagði þær mjög
mikilvægar fyrir stjórnina. Jafnframt
að haldið yrði áfram að hlusta á sjónarmið þeirra, jafnvel bjóða þeim meiri
aðkomu að bæjarmálunum en nú er.
(Heimasíða Rnb)

Þakklætið er
mér efst í huga.
É

g er þakklátur þeim rúmlega
7000 kjósendum sem settu
X við D á kjördag í Suðurkjördæmi. Þá er þakklæti mitt hjá
þeim ótrúlega fjölda stuðningsmanna
flokksins sem veittu okkur lið og unnu
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í kjördæminu. Ekki aðeins á kjördag heldur líka
í gegnum kosningabaráttuna alla sem
var bæði skemmtileg og skilur eftir sig
góðar minningar.
En það er alveg ljóst að árangurinn er ekki eins og væntingar okkar
stóðu til og niðurstaðan er ekki góð
þegar litið er til árangur flokksins í
kjördæminu í fyrri kosningum. Við
töpuðum manni og alls fimm á landsvísu, en eigum fyrsta þingmann í öllum kjördæmum sem er gott. Það er þá
ekki ásættanlega niðurstaða að fá 26%
atkvæða. Nú verð ég og við öll í Sjálfstæðisflokkunum að líta í eign barm
og skoða hvað fór úrskeiðis og hvernig við ætlum að gera betur næst. Við
verðum að efla grasrótarstarf flokksins, styrkja félagastarfið og smyrja
vélina. Sú vinna þarf að hefjast strax
eins og undirbúningurinn fyrir næstu
kosningar hefst hjá mér daginn eftir
kjördag. Þannig er undirbúningur að

góðum kosningasigrum langhlaup
sem vinnst á góðum endasprett fyrir
kjördagi. Þar verða allir að leggjast á
árarnar og taka saman áralagið svo
árangurinn skili sér í hús. Umkenningaleikur og ásakanir breyta engu.
Við gerðum flest rétt en okkur hefði
betur auðnast að gera hlut kvenna
meiri á lista flokksins. Nú er tíminn
til naflaskoðunar og við viljum fá fleiri
konur til starfa fyrir flokkinn og verða
leiðandi á lista hans í framtíðinni.
Framundan eru sveitarstjórnarkosningar og við sjálfstæðismenn
viljum halda hlut okkar á þeim vettvangi og helst að bæta í góðan árangur
flokksins í sveitarstjórnum. Það gerist
ekki sjálfkrafa og við verðum að láta
úrslit þingskosninganna verða okkur
áminning um að enginn sigur vinnst
nema með samstöðu grasrótarinnar
og öflugu starfi félaga flokksins allt í
kringum landið.
Ég óska öllum sem fengu kosningu
til Alþingis til hamingju með kjörið og
vænti góðs samstarfs við þá.
Ásmundur Friðriksson alþingismaður.

Samstarfsfundur með bæjarstjórum norrænu vinabæjanna
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.

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

www.silestone.com

Þ

jóðfánar vinabæjanna fjögurra,
Íslands, Svíþjóðar, Noregs og
Finnlands, ásamt fána Reykjanes
Geopark og Bókasafns Reykjanesbæjar
við Ráðhús Reykjanesbæjar.
Bæjarstjórar Trollhättan í Svíþjóð,
Kristiansand í Noregi og Kerava í Finnlandi voru í síðustu viku í vinnuheimsókn í Reykjanesbæ þar sem samstarf
vinabæjanna er rætt. Samstarfsverkefnin eru þrjú, rafræn stjórnsýsla, móttaka
nýrra íbúa af erlendu bergi og brottfall

nemenda úr framhaldsskólum.
Auk þess að ræða málin verður bæjarfélagið kynnt bæjarstjórunum, ýmis
starfsemi og uppbygging innan þess.
Einnig hefst undirbúningur vinabæjarfundar þjóðanna í Reykjanesbæ næsta
vor, þar sem haldið verður áfram að
vinna að sameiginlegum verkefnum.
Á góðri skandinavísku er þetta kallað nordisk samarbejde.

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Flatahrauni • Glæsibæ • Húsgagnahöllin • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri
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Á

þriggja ára þar á eftir. Áætlunin nær jafnt
yfir rekstur, sjóðstreymi, fjárfestingar og
framkvæmdir. Á framkvæmdahliðinni
má gera ráð fyrir að lokið verði við
gatnagerð á miðbæjarsvæði, þ.e. síðari
áfangi verksins sem framkvæmt var í
sumar. Allt lítur út fyrir að öllum lóðum sem koma til úthlutunar á svæðinu í ár verði úthlutað, og að talsverð
eftirspurn verði áfram á næsta ári eftir

byggingalóðum. Þá er einnig ráðgert að
ráðast í framkvæmdir við fráveitukerfi
bæjarins, en það er nauðsynlegt ekki
síst með fjölgun húsa og auknu álagi
á kerfið. Loks er þess að geta að þegar
ráðist verður í síðari áfanga gatnagerðar á miðbæjarsvæðinu þarf áhaldahús
sveitarfélagsins að víkja, og finna þeirri
starfsemi nýja staðsetningu.(Vogahraðferð Ásgeirs bæjarstjóra)

Trudy hefur svikið John, eiginmann sinn. Hún býr enn í niður
níddu en verðmætu húsi hans í London. Þó ekki með honum
heldur bróður hans Claude, smásálarlegum manni og gírugum.
Saman gera þau áætlun, en það er vitni að áformum þeirra; hinn
forvitni, níu mánaða gamli íbúi í móðurlífi Trudyar.
Hnotskurn er sígild saga um morð og svik, sögð frá einstæðu
sjónarhorni, eftir einn helsta sagnameistara vorra tíma.
Ian McEwan er meðal virtustu höfunda samtímans og hefur
hlotið fjölda verðlauna fyrir verk sín. Mörg þeirra hafa komið út
á íslensku, þar á meðal Friðþæging (Atonement) og Brúðkaups
nóttin (On Chesil Beach) en eftir báðum hafa verið gerðar
rómaðar kvikmyndir.

E F T I R H Ö F U N D F R I Ð Þ Æ G I N GA R ( ATO N E M E N T )

IAN

McEWAN

Árni Óskarsson þýddi.
„Stórfengleg, frumleg, aðlaðandi ... snjallt tilbrigði
við Hamlet með ófætt barn í aðalhlutverki.
Hattinn ofan fyrir Ian McEwan.“
– Boston Globe
„Ian McEwan hefur augljóslega skemmt sér
konunglega við að skrifa Hnotskurn. Nú er
komið að lesanda að njóta. Þótt sagan sé
myrk er hún hrein nautn að lesa.“
– The Economist
„Svo vel skrifaður texti að mann sundlar.“
– Halla Oddný Magnúsdóttir

Hnotskurn

fundi bæjarstjórnar Voga,
fimmtudaginn 26. október, var
fyrri umræða um fjárhagsáætlun næsta árs. Áætlunin sem slík er enn
í vinnslu, og voru því einungis helstu
stærðir áætlunarinnar tilgreindar við
framlagninguna. Bæjarráð mun nú
nýta tímann fram að síðari umræðu og
vinna endanlega tillögu að fjárhagsáætlun næsta árs og langtímaáætlun næstu

122 x 200 mm

I AN Mc E WAN

Gatnagerð á miðbæjarsvæði í Vogum

15 mm

skáldsaga

„Óvenjulega frumleg og fyndin.“
– Sunday Times

Hnotskurn
FRÉTTATILKYNNING FRÁ BJARTI

Ú
SJÖ MILLJÓNASTI FARÞEGINN
FÓR UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL

S

tarfsfólk Isavia fagnaði á dögunum sjö milljónasta farþeganum
sem fór um Keflavíkurflugvöll í
ár er hann kom til landsins frá Belfast
með Easy Jet. Þau heppnu voru Chris
og Joanne Bradley og voru þau leyst
út með gjöfum af verslunarsvæðinu á
Keflavíkurflugvelli, nánar tiltekið með
vörum frá Bláa Lóninu og Fríhöfninni,
íslensku ullarteppi frá Rammagerðinni
og bók frá Pennanum Eymundsson.
Voru þau hjónin afar ánægð með móttökurnar en þau sögðust spennt að upp-

lifa öðruvísi frí en að liggja á sólbekk við
sundlaug. Þau eru á leið í ferðalag um
Ísland í fjóra daga og ætla sér að fara
Gullna hringinn og í Bláa Lónið auk
þess sem þau vonast til þess að sjá norðurljósin.
Talning farþega um Keflavikurflugvöll skiptist í komufarþega, brottfararfarþega og skiptifarþega og skiptist
fjöldinn um það bil jafnt í þrennt. Þegar
sjömilljónasti farþeginn fór um völlinn
skiptist farþegafjöldinn svona: 2.253.992
brottfararfarþegar, 2.319.489 komufar-

þegar og 2.426.519 skiptifarþegar. Á síðasta ári náði farþegafjöldinn 6,8 milljónum en í ár er búist við að fjöldinn verði
um 8,7 milljónir og því verður bæði
fagnað núna þegar sjö milljóna múrnum
er náð og einnig þegar fjöldinn fer yfir
átta milljónir í desember næstkomandi.
Fjölgun farþega hefur verið mjög
hröð um Keflavíkurflugvöll síðastliðin
ár og samkvæmt farþegaspá Isavia verður fjöldinn í ár 28% meiri en árið 2016.
Þá munu ríflega fjórfalt fleiri ferðast um
flugvöllinn í ár en árið 2010.

t er komin hjá Bjarti
skáldsagan HNOTSKURN
eftir Ian McEwan. Um hana
segir á kápu:
Trudy hefur svikið John, eiginmann sinn. Hún býr enn í
niðurníddu en
verðmætu húsi hans í London. Þó
ekki með honum heldur bróður hans
Claude, smásálarlegum manni og
gírugum. Saman gera þau áætlun, en
það
er vitni að áformum þeirra; hinn
forvitni, níu mánaða gamli íbúi í
móðurlífi Trudyar.
Hnotskurn er sígild saga um
morð og svik, sögð frá einstæðu
sjónarhorni,
eftir einn helsta sagnameistara
vorra tíma.
Ian McEwan er meðal virtustu
höfunda samtímans og hefur hlotið
fjölda
verðlauna fyrir verk sín. Mörg

þeirra hafa komið út á íslensku, þar á
meðal Friðþæging (Atonement)
og Brúðkaupsnóttin (On Chesil
Beach) en
eftir báðum hafa verið gerðar
rómaðar kvikmyndir.
Árni Óskarsson þýddi.
„Óvenjulega frumleg og fyndin.“
Sunday Times
„Stórfengleg, frumleg, aðlaðandi
... snjallt tilbrigði við Hamlet með
ófætt barn í aðalhlutverki. Hattinn ofan fyrir Ian McEwan.“
Boston Globe
„Ian McEwan hefur augljóslega
skemmt sér konunglega við að skrifa
Hnotskurn. Nú er komið að lesanda að njóta. Þótt sagan sé myrk er
hún
hrein nautn að lesa.“
The Economist
„Þetta er svo góð bók að mann
sundlar.“
Halla Oddný Magnúsdóttir

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Flutningaþjónusta

milli Suðurnesja og
höfuðborgarsvæðis

Æ Suðurnes
Æ Reykjavík
Æ Suðurnes

Tvisvar
á dag!

Sími 845-0900 • cargoflutningar@gmail.com • Finndu okkur á facebook
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ADHD samtökin kynna nýja bók:

„Ferðalag í flughálku Unglingar og ADHD“

A

Lýðheilsugöngur í Garði
N
ú í september stóð Ferðafélag
Íslands fyrir lýðheilsugöngum
í samstarfi við sveitarfélög í
landinu. Dagskráin var í tilefni 90 ára
afmælis ferðafélagsins. Ýmsir aðilar og
félagasamtök tóku að sér að skipuleggja
og leiða fimm lýðheilsugöngur í Garði.

Nú í vikunni bauð lýðheilsufulltrúi
sveitarfélagsins þessum aðilum í stutta
samveru á bæjarskrifstofunni og þakkaði fyrir þeirra þátt í lýðheilsugöngunum, afhenti þakkargjöf frá Ferðafélagi
Íslands og tók þessa mynd af því tilefni.
Sveitarfélagið þakkar skipuleggjendum

og fararstjórum ganganna fyrir þeirra
framlag. Einnig er þakkað skemmtilegt frumkvæði Ferðafélags Íslands og
samstarf um þessar lýðheilsugöngur, en
mjög góð þátttaka var í þeim af íbúum
sveitarfélagsins.(Molar Magnúsar bæjarstjóra í Garði)

DHD samtökin hafa gefið út
bókina „Ferðalag í flughálku
– Unglingar og ADHD“
eftir Sólveigu Ásgrímsdóttur, sálfræðing og fyrrverandi forstöðumann á Stuðlum.
Höfundur tileinkar
bókina
starfsfólki
og skjólstæðingum
Meðferðarstöðvar
ríkisins að Stuðlum.
Höfundi bókarinnar
þótti skorta bók um
ADHD og unglinga.
Nafnið vísar til þess
að unglingur með
ADHD þarf að feta
hálar brautir unglingsáranna og komast heill í höfn. Tilgangur bókarinnar
er að reyna að svara
að einhverju leyti
algengum
spurningum um ADHD.
Hún er skrifuð fyrir
foreldra, kennara og
ekki síst fyrir unglingana sjálfa. Fjallað er um ADHD og
áhrif röskunarinnar
á líf unglingsins,
fjölskyldu hans og nám. Þá er lögð
áhersla á samskipti unglings við
foreldra, kennara og aðra fullorðna.
Fjallað er um sjálfsmynd unglinga,
hegðunarvanda og þau vandamál
sem oft fylgja unglingum með ADHD
heima og í skóla. Loks er bent á leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum ADHD á unglinga, fjölskyldur
þeirra og skólagöngu. Segja má að

Þorstein Eyþórsson eða „Steini“
hafi tryggt fjárhagslegan grundvöll
bókarinnar. Hann hjólaði hringinn
kringum landið, safnaði áheitum og
færði ADHD samtökunum að gjöf.

Það var þvi vel við hæfi að Steini
tæki við fyrsta eintaki bókarinnar.
Bókin verður fáanleg á skrifstofu
ADHD samtakanna, Háaleitisbraut
13, Reykjavík og á vef samtakanna,
www.adhd.is Þá verður hún til sölu í
öllum verslunum Pennans Eymundsson.

Fréttatilkynning frá
Hafrannsóknastofnun

Sveitarfélagið Garður

Atkvæðagreiðsla um
sameiningu sveitarfélaganna
Garðs og Sandgerðisbæjar
Laugardaginn 11. nóvember 2017

Atkvæðagreiðsla íbúa Sveitarfélagsins Garðs um tillögu um
sameiningu sveitarfélaganna Garðs og Sandgerðisbæjar fer
fram laugardaginn 11. nóvember 2017.
Kosið er í Gerðaskóla
Kjörstaður í Gerðaskóla opnar kl. 9:00 og lokar kl. 22:00.
Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi sem ekki hefur meðferðis
persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.
Kjörskrá
Kjörskrá liggur frammi á skrifstofu Sveitarfélagsins Garðs að Sunnubraut 4,
almenningi til sýnis frá miðvikudeginum 1. nóvember fram að kjördegi.
Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá.
Athugasemdum við kjörskrá skal beint til
bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Garðs.
Kjörstjórn Sveitarfélagsins Garðs

R

áðgjöf um aflamark í loðnu
Bergmálsmælingar á stærð
loðnustofnsins fóru fram á
rannsóknaskipunum Árna Friðrikssyni og Bjarna Sæmundsyni dagana
6. september – 9. október. Upprunalega var áætlað að leiðangrinum yrði
lokið fyrir lok septembermánaðar.
Umtalsverðar tafir urðu hinsvegar
vegna bilana beggja rannsóknaskipanna auk þess sem nokkrar tafir
urðu vegna slæmra veðurskilyrða.
Rannsóknasvæðið náði frá landgrunninu við Austur Grænland frá
um 74°55’N og suðvestur með landgrunnskanti Grænlands að 64°50’N,
en auk þess til Grænlandssunds, Íslandshafs, hafsvæðisins kringum Jan
Mayen auk Norður- og Austurmiða
(mynd 1 og mynd 2). Ungloðna,
sem myndar hrygningar- og veiðistofninn á vertíðinni 2018/2019,
var vestast og sunnantil á svæðinu.
Magn ungloðnu var víðast hvar lítið
og ekkert fannst úti fyrir Norðurlandi. Einungis mældust rúmlega
26 milljarðar eða 219 þúsund tonn
af ungloðnu. Kynþroska loðna,
sem myndar veiðistofn á vertíðinni

2017/2018, fannst víða í köntum og
á landgrunni við Austur Grænland,
í Grænlandssundi að landgrunnsbrúninni út af Vestfjörðum, en engin
loðna fannst með landgrunnsbrún
norðan Íslands. Eins og á undanförnum árum var dreifingin mjög
vestlæg og fannst loðna nær ströndum Grænlands en áður hefur sést í
leiðöngrum Hafrannsóknastofnunar
á þessum slóðum. Alls mældust um
945 þúsund tonn af kynþroska loðnu
í leiðangrinum. Gildandi aflaregla
byggir á því að skilja eftir 150 þúsund
tonn til hrygningar í mars 2018 með
95% líkum. Tekur aflareglan tillit til
óvissumats útreikninganna, vaxtar
og náttúrulegrar dánartölu loðnu,
auk afrán þorsks, ýsu og ufsa á loðnu.
Í samræmi við ofangreinda aflareglu
ráðleggur
Hafrannsóknastofnun
að hámarks aflamark á vertíðinni
2017/2018 verði 208 þúsund tonn.
Hafrannsóknastofnun mun að vanda
mæla veiðistofn loðnu að nýju í janúar/febrúar 2018 og í ljósi þeirra mælinga endurskoða ráðgjöfina.

Mikill munur á
aðstöðu nemenda

M

ikill munur á aðstöðu
nemenda
Ungmennaráð Garðs fjallaði um
Skólalóð Gerðaskóla á fundi sínum.
Ráðinu finnst bagalegt að sjá muninn á leiktækjum fyrir nemendur á
skólalóðum gunnskóla Sandgerðis
og Gerðaskóla. Ráðið bendir á að

setja mætti ný leiktæki á grassvæði,
því sem rólur voru fjarlægðar af fyrir nokkrum árum síðan.Ráðið óskar
eftir því að frístundafulltrúi kanni
hvað valdi þessum mikla mun á
aðstöðu nemenda til leikja á skólalóðum grunnskólanna og komi með
svör á næsta fund ráðsins

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira

Sími 565 1489 - Hringhella 12 - 221 Hafnarfjörður - isror@isror.is - www.isror.is

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

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 staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja 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 kaffiborðið 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.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

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

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.
RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

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

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

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.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

