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Unuhátíð í 
Útskálakrikju   

Nýtt sveitar-
félag  

Aflafréttir

Kjósendur í Garði og Sandgerði 
greiddu atkvæði um það síðasta 
laugardag hvort sveitarfélögin ættu 

að sameinast. Niðurstaðan að þessir tve-
ir byggðakjarnar munu mynda nýtt 3500 
manna sveitarfélag.Forsetar bæjarstjórnanna 

Ólafur Þór Ólafsson í Sandgerði og Einar 
Jón Pálsson í Garði voru ánægðir með úrslit 
kosninganna. Nánar um úrslitin á bls.2.

sameining garðs og 
sandgerðis samþykkt

Í     BORGARINNAR
FUNDARSALIR 

CENTERHOTELS

CenterHotels býður upp á úrval af fundarsölum sem tilvaldir eru fyrir fundarhöld og 
minni ráðstefnur. Fundarsalirnir eru staðsettir í miðborg Reykjavíkur og geta tekið á 
móti allt að 200 manns.
Fjölbreytt úrval veitinga er í boði með fundarsölunum og frábært verð á gistingu 
þegar fundarsalir eru bókaðir.

Flott verðtilboð á hópamatseðlum og fundarsalapökkum í boði, nánari upplýsingar      

í síma 595 8589 eða fv@centerhotels.com | centerhotels.is/fundir 

#FUNDIRIBORGINNI

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi
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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
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www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
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viðgerðarþjónusta
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stór mál fyrir 
íbúa suðurnesja
fyrir síðustu Alþingiskosningar voru kjósendur spurðir hvað 

þeir teldu vera helstu forgangsmál á næstunni. Stærsti hópur-
inn taldi heilbrigðismálin skipta mestu. Þar þyrfti vikilega að 

bæta ástandið,sem kallaði á aukið fjármagn 
úr ríkiskassanum. Einnig voru málefni 
aldraðra mjög hátt á forgangslista aldraðra. 

Byggir nýtt sveitarfélag hjúkr-
unarheimili?
Það vantar víða hjúkrunarrými fyrir eldri 
borgara. Framkvæmdasjóður aldraðra hef-
ur það hlutverk að fara yfir umsóknir um 
nýbyggingar og viðhaldsbeiðnir. Sérstak-
ur skattur er lagður á einstaklinga til að 
tryggja sjóðnum fjármagn. Tekjur sjóðsins 
nema rúmum tveimur milljörðum árlega. 
Gallinn er sá mikið af fjármagninu fer til reksturs samkvæmt sér-
stakri ákvörðun Alþingis og til annars en nýbygginga. Þannig hafði 
sjóðurinn aðeins 173 milljónir til úthlutunar í ár. Fyrir kosningar 
kom það fram hjá stjórnmálaflokkunum að þetta gengi ekki. Það 
þyrfti að setja mun meira fjármagn í sjóðinn þannig að hægt væri að 
gera stórt átak í byggingu nýrra hjúkrunarheimila. Það má benda á 
að á Landspítalunum eru um 100 eldri borgarar fastir inni, sem gætu 
nýtt sér hjúkrunarrými ef það væru til staðar. Það sjá allir hversu 
fáránlegt þetta er.

Hér á Suðurnesjum hefur verið sýnt fram að mikil þörf er fyr-
ir fleiri hjúkrunarrýmum en nú eru til staðar. Þetta kallar á undir-
búning og í framhaldinu byggingu nýs hjúkrunarheimilis. Á síðustu 
árum hafa sveitarfélögin á Suðurnesjum ekki sótt um fjármagn eða 
tekið sameiginlega ákvörðun um byggingu nýs hjúkrunarheimilis. 
Fyrst og fremst hefur samstaða ekki náðst um staðsetningu. Stjórn 
Öldungaráðs Suðurnesja hefur bent á að heppilegast væri að byggja 
nýtt heimili í námunda við Nesvelli.

Nú kann það að vera að forsendur hafi breyst um síðustu helgi í 
huga sumra þegar nýtt 3500 manna sveitarfélag varð til við samein-
ingu Garðs og Sandgerðis. Ein af rökunum fyrir sameiningu voru að 
hægt væri að sinna málefnum aldraðra mun betur.

Sveitarfélögin verða að taka þessa umræðu. Ef ekki er vilji til að 
standa sameiginlega að umsókn verður hið nýja sveitarfélag að hefja 
nú þegar undirbúning að umsókn til Framkvæmdasjóðs aldraðra og 
taka ákvörðun um byggingu. Vel má vera að Reykjanesbær í sam-
vinnu við Voga hugi einnig að byggingu nýs hjúkrunarheimilis.

Það er allavega óþolandi þegar horft er til næstu ára að sveitarfé-
lögin sitji aðgerðarlaus hvað varðar uppbyggingu hjúkrunarheimila 
á svæðinu.

Halda þarf opinn fund um Heilbrigðisstofnun 
suðurnesja
Vandi Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja er mikill. Það hefur komið 
fram að Suðurnesin sitja eftir þegar kemur að því að fara yfir fjár-
veitingar ríkisins til landshluta. Sveitarstjórnir og alþingismenn 
þurfa að beita sér af hörku í þessu hagsmunamáli Suðurnesja.Í skýr-
slu landlæknis segir m.a. „Hluta af vanda heilsugæslu HSS má rekja 
til skorts á stefnumörkun og ósýnileika framkvæmdastjórnar. Ekki 
er skráð með sýnilegum hætti hver stefna heilsugæslunnar er,hvaða 
árangri heilsugæslan hyggst ná,né hvernig árangur er gerður sýnileg-
ur sjúklingum og starfsfólki.Hvorki er um heildræna gæðastefnu né 
kerfisbundið umbótastarf að ræða“.

Öldungaráð Suðurnesja hefur í ályktunum sínum talið að um 
mikla afturför sé að ræða í þjónustustigi. Bent er á að það sé aftur-
för að hafa ekki heilsugæslustöð í Garði eða Sandgerði en saman eru 
þessir byggðakjarnar með 3500 íbúa.

Dæmi um samdrátt í þjónustu sjúkrahússins hefur fæðingum 
fækka mikið en þær voru 83 árið 2013 en á árunum fyrir 2002 voru 
fæðingar milli tvö og þrjú hundruð á ári

Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja telur nauðsynlegt að boða til op-
ins fundar um stöðu HSS og til að þrýsta á að lausn verði fundin á 
vandanum.

 Sigurður Jónsson

leiðari
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Í kjölfar bilunar í flutningskerfi 
Landsnets sunnudagskvöldið 
5. nóv. sl. ítrekar Bæjarstjórn 

Reykjanesbæjar bókun sem gerð var 
á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum 2016 en þar var skorað 
á ráðherra að beita sér fyrir öryggi í 
raforkumálum á Suðurnesjum. 

Mikilvægt er að Suðurnesjalína 
2 verði reist sem fyrst. Flutningsgeta 
núverandi línu er fullnýtt og hamlar 

núverandi kerfi uppbyggingu á svæð-
inu.  Suðurnesjalína 1 er eina tenging 
Reykjanesskagans við meginflutn-
ingskerfi Landsnets og hafa bilanir á 
henni valdið straumleysi.  Það er ekki 
ásættanlegt m.a. með tilliti til þess að 
eini alþjóðaflugvöllur landsins er stað-
settur á Suðurnesjum. 

Mikið álag veldur enn frekari hættu 
á truflunum á raforkuflutningum, sem 
og getur valdið tjóni hjá notendum.  

Það er brýnt hagsmunamál íbúa og 
atvinnulífs á Reykjanesi að flutnings-
kerfi raforku verði styrkt sem fyrst.

 Samþykkt og undirrituð af öllum 
bæjarfulltrúum (11-0) en tilefni henn-
ar 2 klst. rafmagnsleysi á Suðurnesjum 
sl. sunnudagskvöld og það óöryggi 
sem Suðurnesjamenn búa við í raf-
orkumálum, verandi bara með eina 
háspennulínu inn á svæðið

ferðanefnd Félags eldri borgara 
auglýsir Jólahlaðborð á Hótel 
Örk föstudaginn 1.desember 

2017.
Jólahlaðborð,gisting og morgun-

matur á kr.14.000 á mann.
Rútuferð verður í boði.
Efirtalin taka á móti bókunum.
Hafið samband við einhvern af eft-

ritöldum:  Örn Pálsson sími 846-7334
Brynja Pétursdóttir sími: 422-7177, 

Bjarney Sigurðardóttir: 421-1961, eða 
821-1962, Lúðvík Guðmundsson sími: 
421-1961 eða 821-1962 og Margrét 
R.Gísladóttir sími 896-3173.

Ferðanefnd Félags eldri borgara á 
Suðurnesjum.

Í sameiningarkosningunum síð-
asta laugardag var sameining 
samþykkt bæði í Garði og Sand-

gerði. Formenn kjörstjórna tilkynntu 
úrslit í Golfskálaum í Garði þau 
Jenný Harðardóttir í Garði og Pétur 
Brynjarsson í Sandgerði.

Í Garði voru 1134 á kjörskrá. Kosn-

ingaþátttaka var 53%. Atkvæði féllu 
þannig. Já sögðu 430 eða 71,5%  Nein 
sögðu 171 eða 28,5%.

Í Sandgerði  voru 1200 á kjörskrá. 
Kosnbingaþátttaka var 55,2%. At-
kvæði féllu þannig. Já sögðu 369 eða 
56,1% Nei sögðu 289 eða 43,9%.

Nýtt sveitarfélag verður því til. 

Kosið verður í bæjarstjórn nýs sveitar-
félags í maí lok næsta ár. Nýtt sveitar-
félag tekur við eftir 14 daga frá kosn-
ingum.

Varðandi nafn á nýja sveitarfé-
laginu kom fram að leitað verður efir 
hugmyndum frá íbúum og síðan kosið 
um nafn.

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 30. nóvember 2017

í tilefni rafmagnsleysis

bókun bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 7.nóv. 2017

jólahlaðborð Hótel örk

Nýtt sveitarfélag 
verður til
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Á fundi Velferðarnefndar 
Garðs,Sandgerðis og Voga 
8.nóvember s.l. var fjallað 

um málefni aldraðra. Í fundargerðm 
ráðsins segir m.a. „Vinnuhópurinn 
fór yfir það sem unnið hefur verið í 
málefnum aldraðra á vettvangi ríkis 
og sveitarfélaga. Hópurinn setti sér 
markmið í upphafi vinnunnar að efla 

og auka þjónustuna til að gera öldruð-
um kleift að búa sem lengst á eigin 
heimili. Sömuleiðis lagði hópurinn 
áherslu á að þær tillögur sem lagður 
eru fram í framkvæmdaráætlun snúi 
að mestu að ábyrgð sveitarfélaganna. 
Sjá meðfylgjandi skýrslur.

Fjölskyldu- og velferðarnefnd 
leggur áherslu á að bæjarstjórnir 

Sandgerðisbæjar og Sv. Garðs að hafi 
framkvæmdaáætlun vinnuhóps aldr-
aðra til hliðsjónar við gerð fjárhagsá-
ætlunar fyrir árið 2018. Einnig leggur 
nefndin til að bæjarstjórn Sveitarfé-
lagið Vogar kynni sér framkvæmd-
aráætlun vinnuhópsins eða leggist í 
sambærilega vinnu“.

Í vikunni féll dómur í Héraðsdómi 
Reykjaness, í máli sem var höfðað á 
hendur sveitarfélaginu og Ísaga ehf. 

Tilefni málshöfðunarinnar var breyting 
á deiliskipulagi á lóð Ísaga ehf., ásamt 
útgáfu sveitarfélagsins á byggingarleyfi 
fyrir verksmiðjunni sem nú er risin 
og verður tekin í notkun síðar í vetur. 

Málshöfðendur sættu sig ekki við að 
gerð væri breyting á deiliskipulagi um-
ræddrar lóðar, sem fól í sér leyfi til að 
reisa hærri byggingu en almennt gilti 
á svæðinu. Áður en málið var höfð-
að hafði Úskurðarnefnd auðlinda- og 
umhverfi smála kveðið upp úrskurð í 
kjölfar kæru sömu aðila og höfðuðu 

málið, þar sem einnig var fallist á öll 
sjónarmið sveitarfélagsins varðandi 
deiliskipulagsbreytinguna. Samkvæmt 
niðurstöðu dómsins er sveitarfélagið 
sýknað af kröfum stefnenda, og stend-
ur því deiliskipulagsbreytingin óbreytt 
ásamt byggingarleyfi Ísaga ehf.(Voga-
hraðferð Ásgeirs bæjarstjóra)

slæmt ástand Garðvegar hef-
ur valdið bæjaryfirvöld-
um og íbúum áhyggum og 

óþægindum að undanförnu, enda 
var ástand vegarins beinlínis orðið 
að slysagildru. Fulltrúar sveitarfé-
lagsins hafa verið í samskiptum við 
Vegagerðina undanfarin ár vegna 
þessa og þá sérstaklega nú á þessu 
ári. Þá hafa íbúar í Garði einnig lagt 
sitt af mörkum við að vekja athygli 

á slæmu ástandi vegarins. Það er 
því fagnaðarefni að nú í vikunni 
réðst Vegagerðin í að malbika hluta 
vegarins. Vegagerðin fær þakkir fyr-
ir þetta framtak, nú geta vegfarend-
ur ekið á rennisléttu og nýju malbiki 
á stórum hluta Garðvegar. Þótt svo 
vegurinn sé orðinn sléttur og fínn, 
þá eru vegfarendur hvattir til var-
úðar í umferðinni.(Molar Magnúsar 
bæjarstjóra)

Íbúum í sveitarfélaginu Vogum 
hefur fjölgað talsvert undanfarna 
mánuði, rétt eins og reyndin er í 

öðrum sveitarfélögum í landshlutan-
um. Í upphafi árs 2016 bjuggu hér um 
1.100 íbúar, ári síðar voru þeir orðnir 
rétt um 1.200 og nú í þessari viku er 
fjöldi íbúa kominn í 1.243. Við erum 
því farnir að nálgast mesta fjölda íbúa 

sem var fyrir hrun, en þá voru lið-
lega 1.250 íbúar skráðir til heimilis 
í sveitarfélaginu. Sé rýnt betur í töl-
fræðina kemur í ljós að samsetningin 
er að breytast, þ.e. innbyrðis hlutfall 
hinna ýmsu aldurshópa. Þrátt fyrir 
þessa mikla fjölgun undanfarin tvö ár 
fækkaði nemendum grunnskólans úr 
195 í 175 milli þessa og síðasta skóla-

árs. Meðalfjöldi barna á leikskólaaldri 
í hverjum árgangi er minni en með-
alfjöldi barna á grunnskólaaldri í 
hverjum árgangi. Allt eru þetta í senn 
athyglisverðar og þýðingarmiklar 
staðreyndir sem gefa þarf gaum þegar 
kemur að uppbyggingu innviða og 
þjónustu í sveitarfélaginu. (Vogahrað-
ferð Ásgeirs bæjarstjóra)

að afloknum þingkosingum 
sendi ég öllum kjósendum á 
Reykjanesi kveðjur og um leið 

þakkir fyrir ágæta kjörsókn, betri en í 
kosningunm 2016. Vonandi verða að 
minnsta kosti jafn margir eða fleiri í 
kjörklefum sveitarstjórnarkosning-
anna í sumarbyrjun. Átta þingflokk-
ar telst met á Alþingi og setur okkur 
þingmönnum það fyrir að slípa og aga 
vinnubrögðin. Gera þau skilvirkari 
og sanngjarnari. Mörg, og flest mik-
il, verkefni bíða þingsins eftir óvænt 
hlé. Nokkur breyting varð á tíu manna 
þingliði Suðurkjördæmis. Ég sendi 
þeim sem hurfu a þingi góðar kveðjur 
og býð nýja þingmenn velkomna í hóp-
inn. Hann hefur dálítið reynt að halda 
saman um tiltekin mál.

Árangur okkar vinstri-grænna í 

kjördæminu var viðunandi. Rúm-
lega eins og hálfs prósentustiga viðbót 
merkir að við erum á leið í rétta átt hvað 
málefni, traust og vinnubrögð varðar. 
Ég þakka stuðningsfólki VG fyrir vinnu 
og brautargengi hreyfingarinnar. Þá ber 
líka að þakka öðrum frambjóðendum í 
kjördæminu fyrir málefnalega baráttu, 
á opnum fundum í útvarpi og sjónvarpi. 

Hvet til þess að næst verði efnt til 
umræðufunda frambjóðenda fyrir al-
menning hér og hvar í kjördæminu, 
í samvinnu flokkanna. Héraðsblöðin 
stóðu sig vel í aðdraganda kosninganna.

Þessi pistill er saminn í miðjum 
viðræðum fjögurra flokka um myndun 
ríkisstjórnar. Þá er að sjá hvað úr verður 
og hvort tímabil umbóta og stöðugleika 
getur hafist.

Höfundur er þingmaður VG í 
Suðurkjördæmi

  Ari Trausti Guðmundsson

Að loknum kosningum      

Íbúafjöldinn nálgast fyrra met

vilja efla og auka þjónustuna

Malbikun 
garðvegar

sveitarfélagið vogar sýKNað

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind
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RAV4
ÁREYNSLULAUST

TIL ALLRA ÁTTA

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

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

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.

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

 3+2 ÁBYRGÐ

Toyota 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
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Bæjarráð Reykjanesbæjar  sam-
þykkir gjaldskrá fyrir árið 
2018 og vísar fjárhagsáætlun 

til fundar bæjarstjórnar 7. nóvember 
nk. til fyrri umræðu. 

Böðvar Jónsson og Árni Sigfússon, 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja 
fram eftirfarandi bókun:

„Undirritaðir ítreka fyrri bókanir 
um gjaldtöku í strætó og telja að ekki 
eigi að innheimta gjald af skólabörn-
um sem ferðast með almenningssam-
göngum. Tekjur sveitarfélagsins eru 
óverulegar vegna gjaldtökunnar en 
óþægindin fyrir foreldra og umsýsla 
vegna hennar eru umtalsverð. Þá felst 
í því mikið öryggi að veita börnum 

gjaldfrjálsan aðgang að almennings-
vögnum.“ 

Kristinn Þór Jakobsson fulltrúi 
Framsóknarflokks leggur fram eftir-
farandi tillögu:

„Þau málefni sem varðar ung-
menni í fjárhagsáætlun 2018 verði 
send til umsagnar ungmennaráðs.“

Tillögunni var hafnað með þeim 
rökum að ekki er hefðbundið að senda 
fjárhagsáætlun til umsagnar annarra 
aðila en fastanefnda bæjarins. Ung-
mennaráð hefur þegar kynnt bæjar-
stjórn sínar tillögur til úrbóta og hefur 
verið tekið tillit til þeirra í fjárhagsá-
ætlun 2018

atvinnu- ferða- og menn-
ingarráð ræddi um fram-
kvæmd Sandgerðisdaga 2017 

og hugsanlegar breytingar fyrir árið 
2018.

Afgreiðsla: Atvinnu- ferða- 
og menningarráð þakkar fram-
kvæmdastjóra Sandgerðisdaga 2017 
fyrir mjög góða undirbúningsvinnu 
og framkvæmd daganna. Vegna 
skýrslugerðar um Sandgerðisdaga 

2017 leggur ráðið til að vilji bæjar-
búa verði kannaður um hvar fólk vill 
helst hafa staðsetningu hátíðarhalda á 
laugardeginum. Í sömu könnun verði 
leitað álits íbúa um hvort íbúar vilji 
breytingar á tímasetningu hátíðarinn-
ar. Ráðið leggur til að hvefaskipting á 
Sandgerðisdögum verði endurskoðuð 
og jafnframt hvor binda á hverfin við 
liti.

Á fundi stjórnar Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum 
8.nóvember s.l var bókað: 

Stjórn S.S.S.  þakkar Reykjanesbæ fyr-
ir að fá óháðan aðila til gera úttek á 
stöðu fjárveitinga ríkisins til verkefna 
á Suðurnesjum í samhengi við þann 
uppgang sem verið hefur á svæðinu. 

Samband sveitarfélaga á Suðurnesj-
um hefur tekið saman sambærilegar 
upplýsingar úr Fjárlögum frá árinu 

2010.  Framlög ríkisins til verkefna á
Suðurnesjum eru almennt lægri 

en til sambærilegra verkefna í öðrum 
landshlutum og er það óásættanlegt.

Mikilvægt er að fá skýringar og 
leiðréttingu á þessu af hálfu ríkisins.  
Stjórn S.S.S. telur því mikilvægt að 
fundað verði með nýjum forsætisráð-
herra um leið og ný ríkisstjórn verður 
stofnuð.

Já síðasti pistill endaði á smá 
minnarbroti um Þorgeir Guð-
mundsson eða Geira á Hlýra GK.  

Fór í jarðaförina hans í Útskálakirkju og 
var það virkilega falleg stund.  Hvíldu í 
friði kæri frændi.

Þegar þessi pistill er skrifaður þá er ég 
staddur á Akureyri og núna er kominn 
vetur.  Fyrir sunnan búið að snjóa dug-
lega og smá snjókoma hérna fyrir norð-
an.  Og já það voru kosningar um sam-
einingu Garðs og Sandgerðis.  Um er að 
ræða tvö ólíkt sveitarfélög, annað þeirra 
Garður segir að skuldastaða þess sé lítil á meðan að hitt 
Sandgerði skuldar mun meira.   Enda er í Sandgerði höfn 
sem búið er að eyða mörg hundruð milljónum í.   Þessi 
kosning fór þannig að hún var samþykkt og það þýðir að 
nýtt sveitarfélag er orðið að veruleika.  Þá þarf bara að 
ákveða nafnið.  

Hvað skal nýtt sveitarfélag heita.  Stórt er spurt.  Mér 
dettur helst í huga að skíra það eftir vörðunni stóru sem 
eru uppá miðnesheiði.  Þessi varða skipti miklu máli fyrir 
sjómenn bæði frá Sandgerði og Garði á sínum tíma.  Því 
til þess að komast inn í innsiglunna til Sandgerðis þá var 
það þannig að þegar að þessi stóra varða bar beint við 
fjallið Keili þá varstu á réttum stað í innsiglunni til Sand-
gerðis.  Þetta hef ég sjálfur litið eftir, því þegar ég var á 
sjó og var að koma í land til Sandgerðis þá tók maður vel 
eftir þessari línu á milli þessarar vörðu og Keilis.  Þá var 
báturinn á réttum stað í sundinu áður enn komið er inní 
sjálfa innsigluna.  

 Semsé þessi varða var sem sameiginlegt tákn fyrir 
bæði bæjarfélögin.   Aftur á móti er nafnið á þessari vörðu 
stolið úr mér.

 Að sjómennskunni.  Það er frekar rólegt í höfnum á 
suðurnesjunum .  Í Sandgerði hafa dragnótabátarnir fisk-
að ágætlega.  Siggi Bjarna GK með 32 tonní 4 og mest 18 
tonn.   Sigurfari GK 22 tonn í 4, og mest 12 tonn.  Benni 
Sæm GK 14,6 tonní 3.  

Nokkrir línubátar eru á veiðum frá 
Sandgerði.  Rán GK með 1,5 tonn í 1, 
Andey GK 8,8 tonní 4 og mest 2,8 tonn.  
Addi Afi GK 4,3 tonn í 2 og mest 3,1 tonn.  

Í Grindavík er búið að vera mjög 
lítið um að vera.  Allir stóru línubátarnir 
landa fyrir norðan og austan og er öll-
um aflanum af þeim ekið til Grindavík-
ur.   Fjölnir GK með 192 tonní 2.  Sturla 
GK 162 tonní 2.  Tómas Þorvaldsson GK 
129 tonní 2.  Páll Jónsson GK 119 tonn í 
1.   Jóhanna Gísladóttir GK 101 tonn í 1.  
Valdimar GK 92 tonn í 2.  

Einu bátarnir sem hafa eitthvað komið með afla til 
Grindavíkur eru trollbátarnir.  Áskell EA kom með 48 
tonn þangað og Vörður EA 43 tonn.  

Reyndar komu báðir frystitogarnir í Grindavík þangað 
með afla og var aflinn hjá þeim nokkuð svipaður.   Hrafn 
Sveinbjarnarsson GK var með 605 tonn og af því þá var 
þorskur 247 tonn og ufsi 249 tonn.  Gnúpur GK kom með 
567 tonn og af því þá var  þorskur 176 tonn og ufsi 109 
tonn, auk karfa 254 tonn.

Togarar nesfisks hafa verið að veiðum við Norður-
landið og hefur Sóley Sigurjóns GK landað 227 tonn í 2 
túrum á Ísafirði.  Berglín GK hefur líka landað á Ísafirði 
og hefur landað þar 155 tonn í 2.  

Í Njarðvík og Keflavík hafa nokkrir netabátar verið að 
landa eins og vanalega.  Reyndar í lok októbers þá fóru 
tveir stærstu netabátarnir Erling KE og Grímsnes GK til 
veiða við vestfirðina.  Gekk það nokkuð vel hjá þeim báð-
um.  Erling KE landaði afla á Flateyri og í Bolungarvik, 
enn Grímsnes GK landaði Ólafsvík.  Núna í nóvember 
hafa báðir bátarnir landað  í Njarðvík.  Erling KE  27 tn í 4.  
Grímsnes GK 17 tn í 3.  Maron GK 11 tonní 5.   Valþór GK 
1.9 tonní 3 landað  í Sandgerði og Keflavík.  Hraunsvík 
GK 916 kíló í 1 í Keflavík.  

Semsé frekar rólegt um að vera í höfnum á suðurnesj-
unum.   

Gísli R.

Aflafréttir

rólegt í höfnunum 
á suðurnesjum

sandgerðisdagar til umræðu

Vilja ekki innheimta gjald 
af skólabörnum

fjárframlög til suðurnesja 2018

Norræna bókasafnavikan er 
verkefni á vegum Sambands 
Norrænu félaganna sem leit-

ast við að efla lestrargleði og breiða 
út norrænar bókmenntir á Norður-
löndunum og nágrenni.

Mánudaginn 13. nóvember 2017 
verður Norræna bókasafnavikan sett í 
21. sinn, þar sem norræn frásagnarlist 
og sagnaauður eru í öndvegi. Vikan 
verður sneisafull af alls kyns viðburð-
um - svo sem upplestrum, umræðum, 
sýningum og öðrum menningarvið-
burðum - sem munu samtímis eiga 
sér stað á þúsundum bókasafna, skóla 
og annarra samkomustaða víðsvegar 
á Norðurlöndunum og nærliggjandi 
svæðum. Meginmarkmið Norrænu 
bókasafnavikunnar er að lýsa upp 
svartasta skammdegið með því að 
tendra ljós og lesa bók. Þema vikunn-
ar eru eyjar á Norðurlöndum.

Norræna félagið í Garði og 
Bókasafnið í Garði taka þátt í viku 
með því að bjóða upp á upplestur, kaffi 
og piparkökur á bókasafninu kl. 16:00 
fimmtudaginn 16. nóvember.Sá dagur 
var valinn meðal annars vegna þess að 

þá höldum við Dag íslenskrar tungu 
hátíðlegan og er gott að geta minnst 
þess um leið. Á undan upplestrinum 
munu nemendur úr Tónlistarskóla 
Garðs leika nokkur lög á hljóðfæri 
sín. Allir eru hjartanlega velkomnir, 
vonumst við til að sem flestir komi og 
njóti stundarinnar á bókasafninu.

F.h. stjórnar Norræna félagsins, 
Erna M. Sveinbjarnardóttir

norræna bókasafnavikan 2017
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laugardaginn 18. nóvem-
ber 20017 kl. 17:00 heldur 
Hollvinafélag Unu Guð-

mundsdóttur í Sjólyst Unuhátíð í Út-
skálakirkju í fjórða sinn. Er hátíðin 
haldin til að minnast Unu og um leið 
til að styrkja starfsemi Hollvinafélags-
ins. 

Á hátíðinni koma fram þrjár frá-
bærar söngkonur en þær eru Bylgja 
Dís Gunnarsóttir, sópran, Una María 
Bergmann, messósópran og Sandra 
Lind Þorsteinsdóttir, sópran. Unu 
Guðmundsdóttur verð minnst og 
tólistaratriði verður frá Tónlistarskól-
anum í Garði.

Aðgangseyrir er 2500 krónur og 
rennur hann óskertur til starfsem-
innar í Sjólyst. Allir eru hjartan-
lega velkomnir.

Þessi dagur, 18. nóv-
ember var afmælisdag-
ur Unu. Venjan hefur 
verið að að halda 
hátíð í kirkjunni 
þann laugardag sem 
næstur er þeim degi. 
Hún var fædd árið 
1884 í Garðinum og 
bjó þar alla sína tíð. Margir 
eru þeir sem enn muna þá 
merku konu sem Una var en 

mikilvægt er að koma minningunni 
um hana til þeirri sem yngri eru. Hún 
starfaði alla tíð með börnum og ung-
mennum auk annarra mikilvægra 
starfa fyrir samfélagið.

Þennan dag verður Hollvinafélag 
Unu Guðmundsdóttur í Sjólyst sex 
ára. Markmiðið með stofnun þess 
er að halda minningu Unu á lofti og 
endurbyggja Sjólyst en þar bjó hún 
lengst af ævinnar. Þar er ætlunin að 
halda til haga og segja frá öllu því sem 
hún var samferðafólki sínu.

Aðalfundur Hollvinafélags Unu 
verður haldinn laugardaginn 2. des-

ember kl. 15:00 í Samkomu-
húsinu í Garði. Hollvinir 

og nýir félagar eru 
hvattir til að mæta 
á fundinn.

F.h. 
stjórnar, 
Erna M. 

Svein-
bjarnar-

dóttir

Meirihluti bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar bókar  
með fjárhagsáætlun sem  

lögð fram á bæjarstjórnarfundi 7. 
nóvember 2017.

       Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 
ber þess merki að sveitarfélagið þarf 
að undirgangast skilyrði aðlögun-
aráætlunar um framlegð og lækkun 
skuldahlutfalls. Þessi aðlögunaráætl-
un er í gildi til 2022 og mikilvægt 
að eftir henni sé farið, til þess að 
Reykjanesbæ öðlist á ný það fjárhags-
lega  sem nauðsynlegt er og geti veitt 
þá þjónustu sem ætlast er til. Mikil 
íbúafjölgun hefur reynt á sveitarfé-

lagið sem hefur lögbundnar skyldur 
þrátt fyrir erfiða fjárhagslega stöðu. 
Þrátt fyrir þessar áskoranir þá koma 
ýmis mikilvæg atriði fram í þessari 
fjárhagsáætlun sem hafa munu já-
kvæð áhrif á hag íbúa á næsta ári.

 Útsvar lækkar
Frá 1. janúar mun útsvar verða 
lækkað úr 15,05% í 14,52% eins og 
meirihluti bæjarstjórnar hafði boð-
að.  Með því að greiða hærra útsvar 
hafa íbúar lagt sitt að mörkum til 
að gera sveitarfélaginu kleift að ná 
því markmiði að skuldir verði innan 
lögboðinna marka í lok ársins 2022. 

Þá hefur einnig verið tekin ákvörðun 
um að lækka fasteignaskatt úr 0,5% 
í 0,48% til þess að minnka álögur á 
íbúa vegna þeirrar hækkunar á fast-
eignamati sem orðin er.

staðið við stuðning við fjöl-
skyldur
Til þess að standa við þann málefna-
samning sem núverandi meirihluta-
samstarf byggir á eru hvatagreiðslur 
hækkaðar. Þær voru kr. 7.000.- í upp-
hafi kjörtímabils, hafa hækkað um kr. 
7.000 á ári og verða nú kr. 28.000.-. 
Þá hefur verið tekin ákvörðun um að 
hækka þjálfarastyrki til íþróttafélaga 

um kr. 6.000.000.- til þess auðvelda 
þeim að ráða til sín menntaða þjálf-
ara og styrkja það forvarnarstarf sem 
unnið er af hálfu íþróttafélaganna. Þá 
verða einnig veittir fjármunir til þess 
að taka á leigu húsnæði sem hýsa 
mun allar bardagaíþróttir á einum 
stað. Þá var einnig ýmsum velferðar-
málum hrint af stað á þessu ári s.s. 
afsláttur systkina milli skólastiga og 
gjaldfrjáls ritföng í skólum.

 staðið við fyrirheit
Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanes-
bæjar lítur svo á að með þessari fjár-
hagsáætlun sem er sú síðasta á þessu 

kjörtímabili hafi verið staðið við öll 
þau fyrirheit sem gefin voru í mál-
efnasamningi núverandi meirihluta. 
Við erum að horfa fram á bjartari 
tíma en við þurftum að horfast í 
augu við árið 2014 og því mikilvægt 
að halda áfram á þeirri vegferð sem 
farin hefur verið undangengin ár. 
Meirihlutinn vill þakka starfsmönn-
um sveitarfélagsins og öðrum bæj-
arfulltrúum fyrir samstarfið við gerð 
þessarar fjárhagsáætlun.

tinna Rut Sigvaldadóttir leik-
skólanemandi á Holti og Hera 
Björg Árnadóttir nemandi í 

Akurskóla Dalsbraut tóku í morgun 
skóflustungu að nýjum skóla við 
Dalsbraut í Innri Njarðvíkurhverfi. 
Skólinn mun heita Stapaskóli, en það 
varð niðurstaða bæjarráðs og fræðslu-
ráðs eftir tillögum sem bárust í nafna-
samkeppni sem fræðsluráð efndi til.

Niðurstaða undirbúningshóps sem 
skilaði skýrslu í júní árið 2016 var að 
byggður yrði heilstæður skóli sem 
yrði allt í senn, leik- og grunnskóli, 
frístunda- og tónlistarskóli, bókasafn, 
menningar- og félagsmiðstöð hverfis-
ins. Með tímanum verður svo íþrótta-
hús og sundlaug byggð við skólann. 
Að undangengnu útboði var ákveðið 
að taka tilboði Arkís arkitekta í verkið.

Skólinn mun heita Stapaskóli en 
nafnið var eitt af þeim 50 tilögum sem 
bárust frá 186 einstaklingum sem tóku 
þátt í nafnasamkeppni fræðsluráðs í 
október. Alls 28 einstaklingar sendu 
inn tillögu að nafninu Stapaskóli og 
flestir rökstuddu nafngiftina með því 
að skólinn væri í nálægð eða á Stapa/
Vogastapa, auk þess sem nafnið væri 
stutt og þjált. Enginn annar skóli á Ís-
landi ber þetta nafn.

Nú þegar fyrsta skóflustunga hef-
ur verið tekin mun jarðvegsverk-
takinn Karína ehf. hefjast handa við 
sína vinnu. Áætlað er að fyrsti áfangi 
skólans verði tekinn í notkun haustið 
2019. Á svæðinu er nú starfræktur 
skóli í bráðabirgðahúsnæði sem útibú 
frá Akurskóla. 

Sú mikla uppbygging sem nú er í 

skólum í Reykjanesbæ tengist þeirri 
miklu íbúafjölgun sem verið hefur að 
undanförnu. Íbúum hefur verið að 
fjölga allt upp í 8% milli ára sem kall-
ar á mikla innviðauppbyggingu. Auk 
nýs skóla í Innri Njarðvík er unnið 
að stækkun Háaleitisskóla á Ásbrú 
og næsta sumar verður leiksskólinn 
Háaleiti einnig fluttur í nýtt og stærra 
húsnæði til að mæta vaxandi þörf á 
Ásbrú.

Síðasti skóli sem vígður var í 
Reykjanesbæ var Akurskóli undir lok 
árs 2005. Háaleitisskóli byggðist svo 
upp eftir brotthvarf hersins árið 2006 
í skólahúsnæði á gamla varnarsvæð-
inu og var fyrst um sinn rekinn sem 
útibú frá Njarðvíkurskóla. Sá leikskóli 
sem vígður var síðast var Vesturberg, á 
haustmánuðum 2008.

staðið við öll fyrirheit sem gefin voru í málefnasamningi

Nýi skólinn heitir stapaskóli

Unuhátíð í Útskálakirkju
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afhending Súlunnar, menn-
ingarverðlauna Reykjanes-
bæjar fyrir árið 2017 fór fram 

við hátíðlega athöfn í Duus Safnahús-
um laugardaginn 11. nóv. kl. 14.00.  
Verðlaunin eru veitt þeim sem auðg-
að  hafa menningarlíf sveitarfélagsins 
og var þetta í tuttugasta og fyrsta sinn 
sem Súlan var afhent.  Að þessu sinni 
hlaut menningarhópurinn „Með blik í 
auga“ verðlaunin fyrir framlag sitt til 
tónlistarlífs í Reykjanesbæ en frum-
kvöðlar og stýrimenn hópsins eru þeir 
Arnór B. Vilbergsson, Guðbrandur 
Einarsson og Kristján Jóhannsson 
Verðlaunagripurinn er silfursúla eftir 
listakonuna Elísabet Ásberg.

Með blik í auga
Það var fljótlega eftir Ljósanótt 

2010, að afloknum hátíðartónleik-
um í Stapa að Kristján Jóhannsson 
kom með hugmynd til Arnórs um 
að „poppa“ upp hina árlegu hátíðar-
tónleika á Ljósanótt og bjóða upp á 
eitthvað alveg nýtt. Hugmyndin gekk 
út á að taka fyrir tímabil í íslenskri  
tónlist, fletta saman tónlist og sögu-
legum fróðleik og skreyta með ljós-

myndum, tóndæmum og fleiru. Þeir 
félagar hófust handa og náðu að selja 
menningarfulltrúa þessa hugmynd 
og auk þess stjórn Tónlistarfélagsins 
sem var þátttakandi í þessum hátíðar-
tónleikum til að byrja með. Þeir fé-
lagar lögðu af stað og tímabilið 1950 
til 1970 varð fyrir valinu. Lögin voru 
valin. Arnór útsetti, Kristján skrifaði 
handrit og saman völdu þeir söngvara 
og hljóðfæraleikara.  Vinnuheiti sýn-
ingarinnar var „Með blik í auga“, til-
vísun í þekkt lag Olivers Guðmunds-
sonar í flutningi Hauks Morthens.  
Aldrei var farið í að finna sýningunni 
nýtt nafn og hefur hún gengið öll árin 
undir þessari yfirskrift með ýmsum 
undirtitlum. Sýningin var frumsýnd á 
Ljósanótt 2011 og viðtökur áhorfenda 
fóru fram úr björtustu vonum þeirra 
félaga. Eitt skyggði þó á, þeir Arnór 
og Kristján eru fínir í að fá hugmyndir 
og koma þeim af stað en þeir komust 
fljótlega að því að nauðsynlegt væri 
að fá inn þriðja aðilann sem gæti séð 
um og stýrt fjármálum og framkvæmd 
sýningarinnar. Ekki þurfti að leita 
langt eða lengi að slíkum einstaklingi 
og var hljómborðsleikari sýningarinn-

ar Guðbrandur Einarsson munstraður 
í gengið.

Þannig hefur þetta gengið í 7 ár. 
Þeir félagar hafa sett upp 7 sýningar. 
Með blik í auga, Gærur, glimmer og 
gaddavír ári seinna og Með blik í auga, 
Hanakambar hárlakk og herðapúðar 
árið 2013. Á þessum þremur sýning-
um var íslensk tónlist tekin fyrir og þá 
einn áratugur í senn. Þegar kom inn 
á árið 2014 varð þeim ljóst að leita 
yrði nýrra leiða til að viðhalda stemn-
ingunni og láta sýninguna vaxa og 
þroskast. Sýningin Keflavík og kanaút-
varpið var með öðrum hætti en hinar 
fyrri. Lögin úr gamla kanaútvarpinu 
var uppistaðan í þeirri sýningu auk 
þess sem leitað var til söngvara utan 
svæðis. Síðan fylgdu Lög unga fólks-
ins 2015, Hvernig ertu í Kántrýinu 
2016 og Með Soul í auga 2017. Hafa 
margir þekktustu söngvarar landsins 
tekið þátt í þessu tónlistarverkefni og 
sumir oftar en einu sinni. Nú eru sýn-
ingarnar orðnar sjö eins og fyrr segir. 
Sami bakhópur hefur verið með meira 
og minna frá upphafi og samheldni 
og eindrægni mikil í hópnum.  Þeim 
hefur tekist að skapa sýningu sem 

stenst allan samanburð við það sem 
best gerist á þessu sviði og er orðin 
algjörlega ómissandi liður í Ljósanótt 
í Reykjanesbæ.

Bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjart-
an Már Kjartansson afhenti Arnóri, 
Guðbrandi og Kristjáni  verðlaunin. 
Við sama tækifæri var styrktar- og 
stuðningsaðilum Ljósanætur, menn-
ingar- og fjölskylduhátíðar  Reykjanes-
bæjar, sem nú var haldin var í átjánda 
sinn, þakkaður stuðningurinn. Fram 

kom í máli Kjartans Más að bæjarbúa 
sjálfir yrðu virkari í viðburðahaldinu 
með hverju árinu sem liði og þeirra 
framlag ásamt fjárhagslegum stuðn-
ingi gerði það að verkum að Ljósa-
nótt væri í hópi helstu menningarhá-
tíða landsins.  Helstu styrktaraðilar 
Ljósanætur í ár voru 85 og þeir stærstu 
voru Landsbankinn, Isavia, Lagardére, 
Nettó, Toyota Reykjanesbær, Securitas 
og Skólamatur og voru þeim færðar 
bestu þakkir.

Margir lögðu leið sína í 
Auðarstofu í Garði síðasta 
laugardag. Eins og ár hvert 

var félagsstarfið í Auðarstofu með 
veglega handacvinnusýningu,þar sem 
sem til sýnis var árangurinn af starfinu 
en það er mjög blómlegt. Einnig var 
hægt að fá sér vöfflukaffi.

með blik í auga hópurinn fékk súluna

Glæsilegt í Auðarstofu

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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stórhríð geisar 
uppi á heiðum 
á Austurlandi 

fyrir jólin 1987 þar 
sem hjón búa á ein-
angruðum bóndabæ. 
Ókunnugur maður 
ber óvænt að dyrum 
á Þorláksmessu og 
segist hafa villst í fár-
viðrinu. Konan á erfitt 
með að trúa frásögn 
mannsins og eftir því 
sem hátíðin nálgast 
verður andrúmsloftið 
á þessum afskekkta 
bæ meira þrúgandi, símasamband 
rofnar, rafmagnið fer og ekki munu 
allir lifa heimsóknina af.

Lögreglukonan Hulda Her-
mannsdóttir þarf að kljást við flókið 
og erfitt mál skömmu eftir að hafa 
sjálf lent í fjölskylduharmleik sem 
skilur eftir sár sem aldrei gróa.

Ragnar Jónasson sýnir hér og 
sannar að hann er í hópi fremstu 

spennusagnar ithöf-
unda Norðurlanda en 
útgáfuréttur á bók-
um hans hefur verið 
seldur til fjölda landa. 
Bækurnar hafa hlotið 
frábæra dóma og víða 
setið í efstu sætum met-
sölulista. Unnið er að 
gerð breskra spennu-
þátta sem byggjast á 
bókum Ragnars.

„Bækur Ragnars 
Jónassonar verðskulda 
að standa við hliðina á 
verkum Yrsu Sigurðar-

dóttur og Arnaldar Indriðasonar 
sem bestu íslensku glæpasögurnar.“ 
Washington Post

 „Drungalegar sögur verða ekki 
betur sagðar.“ Chicago Tribune

 Mistur er 256 blaðsíður að 
lengd. Eyjólfur Jónsson braut bók-
ina um og Ragnar Helgi Ólafsson 
hannaði kápu. 

sigríður Vilhelmsdóttir fæddist 
á Gili í Borgarsveit, Skarðs-
hreppi, Skagafirði, 23. ágúst 

1923. Hún lést á Hlévangi Reykjanes-
bæ árið 2016. Sigríður giftist Halldóri 
Friðrikssyni árið1943 

Í minningargreinum má m.a. lesa: 
„Hún starfaði á Ísbarnum á Hafnar-
götu í mörg ár og börnin sem lögðu 
leið sína þangað kölluðu hana Siggu 
ömmu. Sjálf rak hún litla verslun í 
Smáratúni í mörg ár. Oft hafði unga 
barnafólkið lítið handanna á milli og 
þá var iðulega hjálp að fá í Smára-
kjöri“

„ Amma rak á árum áður versl-
un í Keflavík sem hét Smárakjör. 
Við munum vel eftir ýmsum hlutum 
sem við fengum eftir að verslunin 
hætti eins og gospillur, kisutyggjó og 
skólavörur sem voru til í þónokkru 
magni í mörg ár eftir að verslunin 
hætti“. 

„Amma var andlega þenkjandi og 
í hennar augum lék ekki vafi á því að 
líf væri að loknu jarðlífi. Við eigum 
örugglega eftir að finna fyrir nærveru 
hennar um ókomin ár enda einstök 
manneskja“.

„Hún flutti til Keflavíkur 17 ára 
til að vinna í Alþýðubrauðgerðinni 
á Hafnargötunni, þar sem hún hitti 
hann afa. Eftir að hafa hugsað um 
heimilið og komið fjórum börnum 
til manns tóku við fjölbreytt störf, 

oft verslunarstörf. Svo eftir að hefð-
bundinni starfsævi lauk fór hún að 
prjóna lopapeysur. Og það gerði 
hún í hátt á þriðja áratug; prjónaði 
og seldi. Vandvirk, skapandi, listræn 
og dugleg. Þegar mest var náði hún 
að prjóna fimm peysur á viku, með 
mikilli aðstoð frá afa. Hún prjónaði 
og spjallaði við alla þá fjölmörgu gesti 
sem komu á hverjum einasta degi á 
Smáratún 7 í Keflavík. Afi sá um að 
bera fram veitingar og stjana við fólk-
ið. Hún bakaði, hann eldaði“.

Bjartur bókaútgáfa hef-
ur sent frá sér bókina Ekki 
gleyma mér - 

minningasaga eftir 
Kristínu Jóhannsdóttur. 
Hún er kynnt svo á kápu:

Hann hafði verið mað-
urinn í lífi mínu, með hon-
um átti ég fallegustu og 

æðisgengnustu daga og 
nætur ævinnar á dögum 
undirliggjandi ótta og 

einræðisstjórnar Þýska 
alþýðulýðveldisins.  Af 
hverju hvarf hann 

fyrirvaralaust úr lífi mínu? Af 
hverju heyrðist ekkert í honum eftir 
að 

múrinn féll? Hafði hann eitthvað 
að fela?

Kristín Jóhannsdóttir hélt til 
náms austur fyrir járntjald árið 1987. 
Sú 

vist átti eftir að marka hana fyrir 
lífstíð. Í tvo áratugi sat hún á sér 

en gat svo ekki meir. Hafði 

maðurinn sem hún 
elskaði bara verið 

ó m e r k i l e g u r 
Stasí-njósnari? Hvað 
með aðra vini sem 
hún eignaðist á 

þessum sögulegu 
tímum?

Kristín Jóhanns-
dóttir er forstöðu-
maður Eldheima í 
Vestmannaeyjum. 
Hún 

var um langt 
árabil fréttaritari 

Ríkisútvarpsins í Berlín. Ekki gleyma 
mér er áhrifamikil minningasaga 

þar sem hún gerir upp heitar nætur í 
köldu stríði í einræðisríki á 

fallanda fæti. Þetta er hrífandi bók 
sem 

dregur upp áleitna mynd af ver-
öld sem var og lætur engan ósnort-
inn.

Merkir Suðurnesjamenn

ekki gleyma mér

Mistur spennusaga 
eftir ragnar Jónsson

sigríður Mogensen hefur verið 
ráðin sviðsstjóri hugverkasviðs 
Samtaka iðnaðarins. Hún hef-

ur störf á næstu mánuðum.
Sigríður hefur frá árinu 2015 

starfað við áhættustýringu hjá 
Deutsche Bank í London. Fyrir þann 
tíma starfaði hún sem hagfræðing-
ur hjá Samtökum atvinnulífsins og 
hagfræðingur á skrifstofu sérstaks 
saksóknara. Þá hefur  Sigríður einnig 
starfað sem fréttamaður á Stöð 2 og 
blaðamaður á Viðskiptablaðinu. Um 
árabil var hún aðstoðarkennari í fjár-
málum og hagfræði við Háskóla Ís-
lands.

Sigríður er hagfræðingur að 
mennt með BS gráðu frá Háskóla Ís-
lands og MS gráðu í reikningshaldi 
frá London School of Economics.

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri SI, segir ánægjulegt 
fyrir samtökin að fá Sigríði til starfa: 
„Markmið okkar er að festa hug-
verkasviðið í sessi sem eina af megin-
stoðunum í starfi Samtaka iðnað-
arins enda mun framtíðarvöxtur 
að miklu leyti byggjast á hugviti og 
hagnýtingu þess í iðnaði. Sigríður er 
metnaðarfullur og öflugur liðsmað-
ur í hóp kraftmikilla starfsmanna 
SI. Hún er vel að sér um íslenskt at-
vinnulíf og þekkir þær áskoranir sem 

hugverka- og tæknifyrirtæki standa 
frammi fyrir. Í störfum sínum fyrir 
Deutsche Bank í London öðlaðist 
Sigríður mikla reynslu af alþjóðlegu 

starfsumhverfi og kemur því með 
þekkingu sem nýtist vel okkar að-
ildarfyrirtækjum sem tilheyra hug-
verkasviði samtakanna.“

sigríður Mogensen ráðin 
sviðsstjóri hugverkasviðs si

NÁM MEÐ
STARFI

Nám á netinu

D R E I F N Á M







Borgarholtsskóli býður upp á nám fyrir:
Félagsliða
Viðbótarnám félagsliða
Leikskólaliða
Viðbótarnám leikskólaliða
Félags- og tómstundaliða
Stuðningsfulltrúa í skólum

Umsóknarfrestur er til 1. desember.
Upplýsingar um námið veitir Þórkatla Þórisdóttir 
í síma 8561718 Netfang: thorkatla@bhs.is



Gæða sjónvörp og soundbarir

55” Samsung MU6455
Beint / 1600PQI / 4K / UHD: Kr. 184.900,-

55” Samsung MU6175
Beint / 1300PQI / 4K / UHD: Kr. 139.900,-

Áður: Kr. 149.900,-

Samsung M4511
Boginn Soundbar+Bassi 

260W Silfur: 
Kr. 59.900,-

Til í gráu og svörtu.

TILBOÐ

MU7055   Stærðir  49“ 55“ 65“ 75“  82“
Beint premium UHD sjónvarp með 10 Bita panel

MS661 og MS6511 Beinn eða boginn, Svartur eða grár. 
Innbyggður bassi. TIDAL tónlistarveitan fylgir með í 

12 mánuði.  Verð frá 69.900,-

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 11-18.

Opið fyrstu tvo laugardaga 
hvers mánaðar kl. 11-14.

Lokað 3ja og 4ja.

Netverslun
nýr vefur

95 
ÁRA 

1922 - 2017
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Mennta- og menningar-
málaráðherra og fram-
kvæmdastjóri Samtaka 

iðnaðarins afhentu fyrstu Microbit 
smátölvurnar til um 100 nemenda í 
6. bekk Austurbæjarskóla og Hóla-
brekkuskóla fyrr í dag en tölvurnar eru 
notaðar til að kenna krökkum að for-
rita. Athöfnin fór fram í stúdíói A hjá 
RÚV í Efstaleiti. Þetta er annað árið 
sem Microbit smátölvunum er dreift 
til nemenda og að þessu sinni fá allir 
6. bekkingar í grunnskólum landsins 
tölvur eða hátt í 5.000 nemendur.

Microbit er verkefni sem hleypt var 
af stokkunum haustið 2016 af mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu, Sam-
tökum iðnaðarins, Menntamálastofn-
un, KrakkaRúv og fjölda fyrirtækja á 
Íslandi. Markmið verkefnisins er að 
efla þekkingu og áhuga ungs fólks á Ís-
landi á forritun og tækni, enda ljóst að á 
næstu árum verður þekking á forritun 
og tækni forsenda flestra starfa hér á 
landi eins og annars staðar. Í tengsl-
um við verkefnið verður áfram efnt til 
forritunarleikanna, Kóðinn 1.0, sem er 
hýst á vefsvæði RÚV þar sem nemend-

ur geta glímt við vikulegar áskoranir, 
sent inn lausnir og sótt fræðsluefni.

Kristján Þór Júlíusson, mennta- og 
menningarmálaráðherra, segir sam-
starfsverkefnið um forritunarkennsl-
una hafa tekist vel og vera mikilvægt 
innlegg í þróun grunnskólanáms. „Það 
má vel setja mikilvægi forritunarfærni í 
samhengi við annað tungumálanám og 
segja að allir þurfi að kunna þrjú tungu-
mál; móðurmálið, eitt erlent tungumál 
og síðan forritunarmál. Nú þegar er 
forritunarfærni orðin mikilvæg víða 
í atvinnulífinu og stutt í að hún verði 

enn mikilvægari. Líkt og með önnur 
tungumál þá tekur langan tíma að læra 
þau til hlítar og því mikilvægt að byrja 
strax á unga aldri að forrita.“

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, seg-
ir dreifinguna á Microbit smátölvunni 
hafa farið fram úr björtustu vonum. 
„Það er verið að mennta starfsmenn 
framtíðarinnar í dag og fjórða iðn-
byltingin mun hafa mikil áhrif á störf 
okkar á komandi árum. Við náðum í 
fyrra til 97% barna í 6. og 7. bekk og 
voru því afhentar hátt í 10 þúsund smá-

tölvur. Það er von okkar að áhuginn 
verði síst minni núna enda sýna við-
tökurnar að nemendur eru tilbúnir að 
takast á við tæknileg viðfangsefni eins 
og forritun. Það er eitt af áherslumál-
um okkar að forritun verði gerð að 
skyldufagi í grunnskólum landsins og 
er verkefnið liður í því að efla forritun-
arkennslu á Íslandi. Þetta verkefni sýnir 
glöggt hvað hægt er að ná miklum ár-
angri þegar stjórnvöld og atvinnulífið 
taka höndum saman.“

Nýjar Microbit smátölvur fara til 
hátt í 5.000 nemenda í 6. bekk

Mennta- og menningarmálaráðherra og fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins afhentu fyrstu 
Microbit smátölvurnar til nemenda í 6. bekk Austurbæj-
arskóla og Hólabrekkuskóla.

Nemendur skoða Microbit smátölvurnar 
sem hægt er að nota til að forrita.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
/1
6-
05

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

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

Við bjóðum 10% vetrarafslátt af öllum garðhúsum 
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum 
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VETRARTILBOÐ



Hitablásari

Tilboð
frá kr69.990

Vatnshitablásari í bílskúrinn

Upphengjur
fylgja

Iðnaðar-
þurrktæki

Iðnaðarviftur

 

Þakblásarar

Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari
Tilboð

frá kr19.990

Tilboð
kr24.990

Gastæki
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

2100 wött

-Úrval af stærðum og gerðum

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

Einnota kútar  
Engin leiga

Tilboð
frá kr39.990

Grátandi gluggar?
Þurrktæki

Tilboð
frá kr8.990

Baðviftur

Loftviftur

Gluggaviftur
Útsogsviftur

íshúsið

-eftir rakatjón
-eftir steypun
-eftir málun
-

Tilboð
frá kr 33l/24klst
149.990

Rör og fittings
fyrir loftræstinguna!

Úrvalið er hjá okkur!

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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laugardaginn 18. nóvember verð-
ur jólamarkaður haldinn í sal 
Listatorgs í Sandgerði frá kl.13-

17. Úrval af fallegu handverki til jóla og 

gjafa. Í Gallerýi Listatorgs verður 10% 
afsláttur af öllum vörum. Jólatónlist, kaffi 
og piparkökur. Vonumst til að sjá sem 
flesta og eiga saman skemmtilegan dag.

umhverfis-og ferðamálanefnd 
Grindavíkur tók fyrir  ábendingar 
frá bæjarbúum.Nefndin bendir á 

að svæðið er útivistasvæði Grindvíkinga 
og þegar verið er að bera áburð á svæðið 
verður að taka tillit til þess. í beitarhólfum 

er lausagagna hunda með öllu bönnuð. 
Ekki verði heimilt að dreifa áburði á veg-
inn né á svæði sjávarmegin við hann.

rætt var um hefðbundna hátíð í 
kring um tendrun jólaljós á tré 
Sandgerðisbæjar 3. desember 

ár hvert. Rætt var um staðsetningu og 
framkvæmd áramótabrennu og flug-
eldasýningu.

Afgreiðsla: Atvinnu- ferða- og menn-
ingarráð felur fræðslu- og menningar-
fulltrúa að undirbúa athöfn við tendrum 
jólaljósa á jólatré bæjarins í samstarfi 
við skólastjóra Grunnskóla og Tónlist-
arskóla, frístunda- og forvarnarsvið, og 
húsnæðis- skipulags- og byggingarsvið 
Sandgerðisbæjar. Atvinnu- ferða- og 

menningarráð leggur til að kannað 
verði með staðsetningu áramótabrennu 
og flugeldasýningar á hafnarsvæði 
Sandgerðishafnar í samstarfi húsnæðis- 
skipulags- og byggingarsviðs, hafnar-
stjóra, brunavarna, heilbrigðiseftirlits, 
lögreglu og Náttúrustofu Suðvestur-
lands. Ráðið leggur til að tímasetning 
brennu og flugeldasýningar verði færð 
fram til kl. 17:00 og 17:30. Að öðru leyti 
er fræðslu- og menningarfulltrúa falið 
að undirbúa áramótabrennu og flug-
eldasýningu í samstarfi við áhaldahús 
og Björgunarsveitina Sigurvon.

Dögun hvetur til þess og 
leggur áherslu á að í stjórn-
arsáttmála nýrrar ríkis-

stjórnar verði þess gætt að þau vel-
ferðarmál sem hafa verið í umræðu í 
nýafstöðnum kosningum til Alþing-
is, verði sett í forgang. Þar er fyrst að 
nefna afnám verðtryggingar, óhagn-
aðardrifin húsnæðisfélög, afnám 
allra tekjuskerðinga þar sem fólki 
sé gert kleift að lifa mannsæmandi 
lífi, stofnun samfélagsbanka ásamt 

því að byggja upp innviði samfé-
lagsins. Dögun telur að í ljósi þess 
hversu margir flokkar tóku upp þessi 
stefnumál Dögunar  í nýliðnum 
kosningum og gerðu að sínum ætti 
það að verða sjálfsögð krafa um að 
staðið verði við gefin loforð.

F.h. stjórnar Dögunar
Pálmey Gísladóttir formaður

Helga Þórðardóttir varaformaður

skipulags-og bygginganefnd 
Garðs hefur fjallað um og af-
greitt umsókn um lóð úr landi 

Gufuskála 
Frestað mál frá 38. fundi. Minnis-

blað lagt fram vegna afgreiðslu máls-
ins. 

Umsóknin samræmist ekki gild-
andi aðalskipulagi og því myndi sam-
þykki umsóknar kalla á breytingu 

á aðalskipulagi þar sem rökstyðja 
þyrfti við gerð aðalskipulagsbreytingu 
hvernig íbúðarhús á svæðinu gæti 
samræmst stefnu svæðisskipulags um 
strandlengjuna og hverfisvernd núv. 
aðalskipulags sem gildir á 180 m belti 
og tekur til lóðarinnar. Auk þess sem 
gera þyrfti deiliskipulag fyrir svæðið, 
fornleifaskráningu o.fl.  Erindi hafnað    

ályktun stjórnar dögun-
ar að loknum kosningum;

Hafna umsókn um 
lóð undir íbúðarhús

jólAmARkAðUR í listA-
tORGi í sAndGeRði

jól og áramót í sandgerði

Mykjudreifing í Bótinni

leikskólabörnum og starfsfólki á 
leikskólum fækkar 

Skýrsla frá Hagstofu Íslands. 
Samkvæmt vef hagstofunnar kemur 

fram að í desember 2016 sóttu 19.090 

börn leikskóla á Íslandi og hafði fækkað 
um 272 (-1,4 %) frá fyrra ári. Sú fækkun 
stafar af fámennari árgöngum, hlutfall 
barna sem sækir leikskóla hefur hækkað 
lítillega.  

 Umræður um fjölda barna á Gefnar-
borg í ár og áætlaðan fjölda 2018. Nú 
eru 86 börn á leikskólanum og er hann 
fullsetinn. Næsta ár er áætlað að börnin 
verði 90.  

leikskólinn gefnarborg fullsetinn

listasafn Reykjanesbæjar opn-
ar sýninguna Við girðinguna 
laugardaginn 11. nóvember  kl. 

14.00.  Þar er á ferðinni einkasýning 
Úlfs Karlssonar sem erfæddur árið 
1988 og er með eftirtektarverðustu list-
málurum sinnar kynslóðar. Verk hans 
eru litríkar og átakamiklar hugleiðingar 
um mannlífið í abstrakt-expressjón-
ískum anda. Úlfur hefur sýnt verk sín 
víða, bæði á Íslandi og erlendis og m.a. í 
Hilger, hinu þekkta gallerí í Austurríki. 

Heiti sýningarinnar Við girðinguna 
vísar til eiginlegrar staðsetningar henn-
ar, nálægt gömlu flugvallargirðingunni 

þar sem fyrrum mættust íslensk og 
bandarísk menning: Íslendingasögur 
og teiknimyndasögur, rímnastemmur 
og rokktónlist, sviðakjammar og Hers-
heys súkkulaði. En sýningin er líka 
um girðingar í óeiginlegri merkingu, 
mörkin milli hins smáa og hins stóra, 
eyjaskeggja og meginlandsbúa, hins 
heimatilbúna og aðfengna, hins þekkta 
og óþekkta. Og sýning Úlfs staðfest-
ir með sínum hætti, og af sérstökum 
ástríðukrafti að girðingin er ekki leng-
ur held. Fiðrildi austur í Asíu blakar 
vængjum og kemur af stað hvirfilbyl 
hinum megin á hnettinum. Ofbeldi og 

óáran utan landsteina eru á augabragði 
orðin hluti af heimsmynd okkar, þökk 
sé snjallsímanum.

Verk Úlfs eru litríkur vettvangur 
óútkljáðra átaka, skyndilegra hugljóm-
ana og ókláraðra frásagna. Mörkin 
milli veruleika og óraunveruleika eru 
yfirleitt óljós og á endanum skilur lista-
maðurinn eftir heilmikið fyrir okkur að 
ígrunda, löngu eftir að myndir hans eru 
horfnar okkur sjónum. Sýningin stend-
ur til 14. janúar n.k. og safnið er opið 
alla daga frá kl.12.00-17.00. 

Úlfur við girðinguna

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  Mínar síður

√  Húsbók þjónustusaga húss

√  Auk annarrar þjónustu

 

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is



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

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.



AKUREYRI
Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
460 3003

– fyrir kröfuharða ökumenn

www.dekkjahollin.is
Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

/dekkjahollin


