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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Eliza Reid forsetafrú Íslands flutti ávarp og opnaði formlega listviðburðinn Ferskir vindar, 
sem nú hefur staðið yfir í Garðinum. Þetta er í fimmta sinn sem þetta fer fram. Það eru 40 
listamenn frá 21 landi sem hafa unnið við sína listviðburði.
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Dæmið gengur 
ekki upp hjá öllum

Það er góðæri í landinu heyrum við úr öllum áttum. Alls konar 
tölur eru birtar því til stuðnings. Verðbólgan er lág.Vextir hafa 
lækkað. Lítið sem ekkert atvinnuleysi. Byggingakranar út um 

allt. Ferðamenn streyma til landsins. Kaupmáttur 
aldrei verið hærri.

Nú um áramótin var sagt frá því að skatta-
breytingar kæmu einkum þeim sem hærri hefðu 
tekjurnar til góða. Þeir með lægri launin sætu eft-
ir.Persónuafsláttur er ekki hækkaður samkvæmt 
þróun launahækkana. Sama á við hvað varðar 
greiðslur frá Tryggingastorfnun ríkisins. Ríkis-
stjórnin ákvað að láta þessar hækkanir ekki fylgja 
launaþróun heldur miða við vísitölu. Þetta skekkir 
myndina,þannig að þeir sem lægri hafa tekjurnar sitja enn einu sinni 
eftir.

Samkvæmt framfærsluviðmiði sem Velferðarráðuneytið gefur út 
þarf fjögurra manna fjölskylda (hjón með eitt barn á leikskóla og eitt 
barn í grunnskóla) að hafa til ráðstöfunar á mánuði 518.435 þús.krónur.

Þessi tala er án húsnæðiskostnaðar. Þessi tiltekna fjölskylda þarf að 
lágmarki að greiða 150 þúsund krónur í húsnæðiskostnað á mánuði.

Það sjá allir að hjón sem bæði eru með lágmarkstekjur geta engan 
vegið fengið dæmið til að ganga upp. Lágmarkslaun eru um 300 þúsund 
á einstakling og af þeirri upphæð þarf að greiða skatt.Það vantar mikið 
upp á að dæmið gangi upp.

Óli Björn Kárason þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formað-
ur Efnahags -og viðskiptanefndar Alþingis hefur sagt að það þurfi að 
stokka upp skattkerfið okkar. Það þarf að hækka persónuafsláttinn veru-
lega,þannig að af lágmarkstekjum þurfi ekki að greiða skatt.

Það er hægt að hafa persónuafslátt háan til þeirra sem lægstu launin 
hafa,en afslátturinn fari svo minnkandi eftir því sem tekjurnar hækka og 
hverfi alveg hjá þeim sem hafa t.d. eina milljón á mánuði í tekjur.

Nú eru kjarasamningar framundan. Verði þar samið um prósentu-
hækkanir yfir allan skalann gerist það að launamunur mun enn aukast 
frá því sem nú er.

Það hlýtur að vera kominn tími til að staldra við. Ríkisstjórnin getur 
stuðlað að farsælli lausn með því að gera breytingar, þannig að persónu-
afsláttur verði aukinn til muna hjá þeim sem lægstar hafa tekjurnar. 
Þetta mun koma tekjulágum barnafjölskyldum mjög til góða. Þetta mun 
þýða verulega kjarabót hjá eldri borgurum. Þetta mun einnig þýða mikla 
kjarabót hjá öryrkjum.

Við þurfum að vinda ofan af þeim miklu hækkunum sem topparnir 
í þjóðfélaginu hafa fengið á síðustu mánuðum. Við gerum það best með 
þeirri aðferð sem hér hefur verið rakin. Stjórnvöld verða að sýna það í 
verki að allir hópar þjóðfélagsins eigi það inni að fá að njóta góðærisins 
á Íslandi.

Reykjanesbrautin er verulega hættuleg
Um 15000 bifreiðar fara daglega um Reykjanesbrautina. Margur ök-

umaðurinn sem hefur þurft að aka Reykjabnesbrautina að undanförnu 
hefur virkilega fundið fyrir því hversu ástand vegarins er slæmt. Í rign-
ingu sést það best þegar vatnið sest í niðurgrafin hjólförin. Ökumenn 
eiga í vandræðum með að halda stjórn á sínum bifreiðum.

Kjartan Már Kjartansson,bæjarstjóri Reykjanesbæjar, vakti réttilega 
athygli á þessu ástandi Reykjanesbrautar eftir að hann ók brautina eitt 
kvöldið í miklu vatnsveðri. Hann talaði um að þetta ástand hlyti að enda 
með óskupum ef ekkert væri að gert. Hann talaði um Reykjanesbrautina 
sem lífshættulega.

Nú verða ráðamenn að taka saman höndum og tryggja að fjármagn 
fáist til að gera nauðsynlegar lagfæringar á þessum fjölfarna vegi. Það 
þolir enga bið.

LEiðaRi
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Suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum  
ókeypis í allar íbúðir á reykjanesi.

Sunnudaginn 21.janúar 2018 
kl 15:00 verður haldin Sól-
risuhátíð fyrir eldri borgara 

á Suðurnesjum í Samkomuhúsinu í 
Sandgerði.

Að venju verða skemmtiatriði og 
Suðurnesjamenn spila. Kvenfélagið 

Hvöt í í Sandgerði sér um veitingar.
Eldri borgarar á Suðurnesjum 

hvattir til að mæta. 
Messa kl 14:00 í Safnaðarheimil-

inu. Séra Sigurður Grétar Sigurðsson 
sér um athöfnina. Suðurnesjamenn 
spila.

Málfundafélagið Faxi gefur 
út blaðið Faxa sem kom út 
núna fyrir jólin. Að venju 

er blaðið fjölbreytt að efni,fróðlegt 
og skemmtilegt. Faxi er núna að klára 
sinn 77.árgang.

alla mánudaga í vetur frá 
klukkan 12:15 - 12:30 verð-
ur boðið upp á Hugleiðslu-

hádegi í Bókasafni Reykjanesbæjar. 
Hugleiðsluhádegin fara fram á neðri 
hæð safnsins í vinnuherbergi sem 
nefnist Búrið. Þátttakendur þurfa 
ekkert að taka með sér en pullur og 
stólar verða á staðnum.

Tímarnir verða ýmist leiddir af 
Rannveigu Lilju Garðarsdóttur eða 
Önnu Margréti Ólafsdóttur sem 
báðar eru menntaðir jógakennarar. 

Ávinningur hugleiðslu er mikill 

en sannað þykir að hugleiðsla geti 
meðal annars:
n dregið úr stressi
n dregið úr verkjum
n aukið hamingjutilfinningu
n dregið úr þunglyndi
n aukið samkennd
n aukið einbeitingu og úthald
n bætt minni
Tímarnir eru öllum að kostn-

aðarlausu og það þarf ekki að taka 
langan tíma til að kyrra hugann og 
næra hann með orku fyrir daginn.

Meirihluti bæjaráðs sam-
þykkir að þeir nem-
endur í grunnskólum 

Reykjanesbæjar sem þurfa að sækja 
skólaúrræði utan skólahverfis eigi 
rétt á strætókorti. Jafnframt sam-
þykkir meirihluti bæjarráðs að nem-
endur í 1.-10. bekk í grunnskólum 
Reykjanesbæjar sem búa í meira en 
1,5 km göngufjarlægð frá hverfis-

skóla sínum fái jafnframt strætókort 
án endurgjalds.

Undirritaðir Böðvar Jónsson og 
Árni Sigfússon leggja fram eftirfar-
andi bókun: Við undirritaðir, fulltrú-
ar Sjálfstæðisflokksins, sitjum hjá við 
afgreiðslu málsins þar sem við höf-
um frá upphafi lagst gegn gjaldtöku í 
strætó og tökum því ekki afstöðu til 
útfærslu á henni.

SÍBS, Hjartaheill, Samtök sykur-
sjúkra og Samtök lungnasjúk-
linga í samstarfi við Heilbrigð-

isstofnun Suðurnesja, munu bjóða 
íbúum Reykjaness upp á ókeypis 
heilsufarsmælingu í febrúar undir 
merkjum "SÍBS líf og heilsa" verk-
efnisins. Mælingar verða í Grindavík 
á heilsugæslunni að Víkurbraut 62, 
föstudaginn 9. febrúar kl. 09-15.

Mælingarnar ná til helstu áhættu-
þáttta lífsstílssjúkdóma þar sem 
mældur er blóðþrýstingur, blóðsykur, 
blóðfita, súrefnismettun, mittismál og 

styrkur. Jafnframt gefst þátttakendum 
kostur á að svara spurningavagni um 
áhrifaþætti heilsu. Hjúkrunarfræðing-
ur frá HSS verður á staðnum og veitir 
ráðgjöf og eftirfylgd.

Niðurstöður mælinga og spurn-
ingakönnunar verða í kjölfarið sendar 
á þátttakendur þar sem þeir geta séð 
stöðu sína í samanburði við aðra á 
lokuðu svæði með skráningu í gegn-
um island.is. Í kjölfarið verða unnar 
heildarniðurstöður úr landshlutan-
um og þær sendar samstarfsaðilum.
(Heimasíða Grindavíkur)

Sveitarfélagið Vogar hefur feng-
ið úthlutað byggðakvóta (96 
þorskígildistonn) fyrir fisk-

veiðiárið 2017 - 2018, sbr. erindi At-
vinnu- og nýsköpunarráðuneytisins 
dags. 21.11.2017. 

Sólrisuhátíð í Sandgerði

Heilsufarsmælingar í grindavík

Faxi flottur 
að vanda

alltaf lagst 
gegn gjaldtöku

Vogar fá 
96 tonn 

Hugleiðsluhádegi

Sjónvarp Voga

Um nokkurt skeið hafa tveir 
áhugasamir einstaklingar 
haft frumkvæði að því að 

starfrækja fréttaveituna „Vogar TV“. Á 
veitunni (sem er að finna á Facebook) 
má finna áhugaverðar umfjallanir um 
viðburði í sveitarfélaginu, nú síðast er 
umfjöllun um þrettándagleðina. Það 
eru þeir Davíð Harðarson og Krist-
inn Sveinsson sem eiga allan heiður 
af þessu framtaki. Bæjarráð samþykkti 
á fundi sínum í vikunni að veita 150 
þús.kr. fjárhagsstyrk til tækjakaupa, en 
þeir félagar vinna hins vegar að þessu 
framtaki sínu í sjálfbðaliðsstarfi. Ég 
hvet alla til að tengja sig við Vogar TV 
á fésbókinni, og fylgjast þar með þeim 
viðburðum sem þeir gera skil,skrifar 
Ásgeir Eiríksson,bæjarstjóri í Vogum 
á Vogahraðferð.

Bæjarráð Voga tók fyrir er-
indi.  Hulda Árnadóttir fer 
þess á leit við sveitarfélagið að 

sett verði upp hundagerði. Málið hef-
ur einnig verið tekið til umfjöllunar í 
Umhverfis- og skipulagsnefnd, sem 
tók jákvætt í erindið.

 Afgreiðsla bæjarráðs: 
Bæjarráð tekur jákvætt í erindið, 

og telur að uppsetning hundagerðis 
sé til þess fallin að bæta aðstöðu fyrir 
hundahald í sveitarfélaginu. Samþykkt 
að vísa málinu til meðferðar við gerð 
fjárhagsáætlunar 2019 - 2022. 

Hundagerði 
í Vogum

Fulltrúaráð Sjálfstæðisfélags 
Grindavíkur samþykkti á 
fundi sínum þann 9. janú-

ar sl. að efna til prófkjörs við val 
frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins í 

Grindavík fyrir næstu sveitarstjórn-
arkosningar. Stefnt er að því að próf-
kjörið fari fram þann 24. febrúar n.k. 

Sjálfstæðisflokkurinn í Grindavík.

Tilkynning frá 
Sjálfstæðisflokknum 
í Grindavík - prófkjör



NÝR LAND CRUISER
E I N FA L D L EG A  TO P PA R  A L LT

Í 65 ár hefur Land Cruiser drottnað yfir landslaginu og nú skartar þessi fjórhjóladrifni konungur jeppanna nýju útliti, ytra sem innra. 
Hann státar af nýju mælaborði með stærri skjá og nýjum eiginleikum á borð við Toyota Safety Sense sem auka enn á öryggið sem 
alltaf hefur verið hluti af sterkbyggðri gæðahönnun jeppans sem einfaldlega toppar allt.

• Nýr Land Cruiser 150 býðst með 33" breytingu að kostnaðarlausu
• 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Land Cruiser 150

Kynntu þér Toyota FLEX, frábæra leið til að eignast nýja Toyota bifreið á www.toyota.is
 
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans.
Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

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 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Verð frá: 7.490.000 kr.
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Á fundi bæjarstjórnar Garðs 
10.jan.s.l. var tekið fyrir er-
indi  vegna reksturs leikskól-

ans Gefnaborg .Ósk um leiðréttingu á 
rekstrarframlagi.

Jónína Magnúsdóttir vék af fundi 
undir þessum lið vegna vanhæfni.

Í erindinu óskar rekstraraðili eft-
ir viðbótar framlagi sveitarfélagsins 
til rekstrar leikskólans. Annars vegar 
afturvirkri leiðréttingu vegna annars 
rekstrarkostnaðar, sem hefur ekki 
hækkað til samræmis við hækkun 
neysluverðsvísitölu. Hins vegar vegna 

aukins kostnaðar við rekstur á eld-
húsi.

Samþykkt samhljóða að hafna 
erindinu, með tilvísun í grein 16.2 
í samningi um rekstur leikskólans. 
Ekki er fallist á leiðréttingu vegna 
breytingar á vísitölu neysluverðs fyrir 
það árabil sem óksað er eftir og ekki 
hafa orðið verulegar kostnaðarhækk-
anir undanfarin tvö ár. Varðandi auk-
inn kostnað við rekstur á eldhúsi, er 
ekki fallist á að greiða þann aukna 
kostnað, enda á ábyrgð rekstraraðila.

Lið Reykjanesbæjar sigraði með 
glæsibrag í Útsvarinu á dögun-
um og fer því áfram í átta liða 

úrslitin.

Skiphóll,blað allra Garð-
manna,kom út núna fyrir jólin. 
Þetta er 40.árgangur af blaðinu. 

Skiphóll er að venju mjög vandað rit 

og fjölbreytt að efni. Það er ánægjulegt 
að Skiphóll hafi komið út öll þessi ár. 
Saga Garðins er vel varðveitt á síðum 
blaðsins.

Eins og kunnugt er sam-
þykktu kjósendur í Garði 
og Sandgerði að sameina 

sveitarfélögin í eitt sveitarfélag. 
Undirbúningur stendur nú á fullu 
við undirbúning sameiningar. Kos-

ið verður til sameiginlegrar bæjar-
stjórnar í lok maí n.k.

Eitt af því sem gera þarf er að 
finna nafn á nýja sveitarfélagið. Íbú-
ar verða væntanlega spurðir og kosið 
um nýtt nafn. Margar hugmundir 

hafa heyrst um nýtt nafn. Rétt er að 
varpa inn í umræðuna hvort það 
væri hreinlega einfaldast að nota 
nafnið: Sveitarfélagið GarðurSand-
gerði.

Dröfn Einarsdóttir og Ólafur 
Ólafsson voru í dag kjör-
in íþróttafólk ársins 2017 

í Grindavík, við hátíðlega athöfn í 
Gjánni. Dröfn er einn af lykilleik-

mönnum meistaraflokks kvenna í 
knattspyrnu, en hún lék 21 leik í deild 
og bikar í sumar og hefur verið fasta-
maður í U17 og U19 landsliðum Ís-
lands. Ólafur var einn af burðarásum 

Grindavíkurliðsins sem fór alla leið í 
úrslit Íslandsmótsins gegn KR síðast-
liðið vor og hefur einnig leikið með A-
landsliði Íslands á árinu.  (Heimasíða 
Grindavíkur

Skiphóll merkileg 
útgáfa í Garðinum sveitarfélagið garðursandgerði

dröfn og Ólafur íþrÓttafÓlk ársins 2017 

erindinu Hafnað

Reykjanesbær 
sigraði

Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja 
hefur sent SSS bréf þar sem 
óskað er eftir þ´tttöku sveitar-

félaganna í opnum fundi um stöðu 
heilbrigðismála á Suðurnesjum.

„Á fundi sínum 4.desember 2017 
samþykkti Öldungaráð Suðurnesja 
ályktun þess efnis að „Öldungaráð 
Suðurnesja efni til opins fundar um 
heilbrigðismál á Suðurnesjum“,  for-
maður Öldungaráðs   kynnti álykt-
unina á fundi með stjórn Sambandi 

sveitarfélaga á Suðurnesjum 13. des-
ember 2017.

Stjórn Öldungaráðs hvetur SSS 
til að taka þátt í fundinum um heil-
brigðismál á Suðurnesjum og vera 
með í undirbúningi hans og tilnefna 
fulltrúa til undirbúnings fundarins. 
Lagt er til  að fundurinn verði eftir 
páska.

Það er ósk okkar að fá jákvætt 
svar frá   stjórn SSS við þátttöku í 
fundinum, fyrir 31. janúar 2018“. 

Óska eftir svari



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

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

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

Hágæða gólfefni
Harðparket:	 8 mm verð  áður frá 1.390   verð nú 973 kr. m2

 10 mm verð áður frá 2.480  verð nú 1.984 kr. m2 

 
12 mm verð áður frá  2.990 verð nú 1.718 kr. m2 

Vínilparket: 5 mm verð  áður 4.490 verð nú 3.996 kr. m2

Viðarparket: 14 mm eik verð  frá 1.931 kr. m2
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Gildir meðan birgðir endast. Tilboð gildir til 20/1/2018
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Allt að 40%
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FLÍSAR 
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pílukast
er fyrir alla!

Síðumúla 35 (gengið inn að aftan) - Sími 568 3920 & 897 1715

Komiði sæl og gleðilegt nýtt ár.   
Lífið heldur áfram og enn eitt 
árið komið af stað.  Og eins 

og alltaf þá byrjar árið á vetrarvertíð-
inni 2018.  

Áður fyrr þá var alltaf mikill 
spenningur í loftinu að komast á sjó-
inn í byrjun hvers árs og róa af kappi 
hver við annan og markmiðið þá var 
að verða aflahæstur þegar vetrarver-
tíðinni lauk 11.maí.  

Þetta eru breyttir tímar.  Nú er 
þessi andi horfinn.  Eða er hann það.   
Jú hann er kanski horfinn af því leitinu 
til að nú horfa menn ekki í þetta sem 
keppni milli báta um hver verður 
aflahæstur heldur hver má veiða og 
hver má ekki veiða.  Eins og áður þá 
ræður kvótastaða báts öllu um það 
hvað mikið má veiða og líka hitt að 
sumir bátanna landa afla sínum  í 
fiskvinnsluhús á meðan að aðrir bát-
ar landa afla sínum á fiskmarkað, en 
þeim bátum sem það gera að landa 
beint á markað fækkar og fækkar.

Einn stærsti kvótabáturinn í Sand-
gerði er Óli Gísla GK.  Á honum hvíla 
um 500 tonn miðað við þorskígildi 
og er það kvóti sem er metin á um 
1 milljarð króna.  Nú hefur Guðjón 
Ólafsson eða Gaui Óla sem gerir út 
Óla Gísla GK ákveðið að hætta út-
gerðinni og selja bátinn og kvótann.  
Það  voru samningsleitanir við Nes-
fisks en þær runnu eitthvað útí sandin 
því ekki náðist samkomu lag um verð 
á aflaheimildunum,  nokkrir aðilar 
hafa sýnt þessu áhuga og einn af þeim 
er Gjögur ehf sem gerir út Vörð EA,  
Áskel EA og Hákon EA sem er upp-
sjávarskip.  Hvað verður um kvótann 
er ekki gott að spá.

Enn það er ekki bara Óli Gísla GK 
sem er að hverfa því að nú er útgerð 
Njáls RE lokið,  börn Eggerts Gísla-
sonar fyrrum skipstjóra og stofnanda 
Sjóla ehf sem gerir út Njál RE hafa 
ekki áhuga á því að gera út  Njál RE 
lengur,  nema eitt systkinina sem vill 
það.  Öll áhöfn á bátnum sem voru 
allt Sandgerðingar eru kominn í aðr-
ar vinnu og er t.d einn af áhöfninni 
kominn á Aðalbjörgu RE og Hjörtur 
skipstjóri er með bátinn sinn Staka-
stein GK.

Báðir þessir bátar hafa gert út frá 
Sandgerði enn Sandgerðingar hafa nú 
hlotið ýmsar skrámur í gegnum tíðina.  
t.d Rafn HF, Miðnes HF og Njörður 
HF sem átti loðnubræðsluna,  þrátt 
fyrir allar skrámurnar þá hefur nú 
Sandgerði haldið sínum stalli sem ein 
af stærri ef ekki stærsta löndunarhöfn 
á Íslandi því mikill fjöldi báta undir 
100 tonnum hefur landað þar.

Og talandi um Sanderði þá er búið 
að vera mikið um að vera þar í höfn-
inni núna í byrjun ársins og mikill 
fjöldi báta hefur verið á línuveiðum 
þar fyrir utan og fiskað ansi vel.  Er t.d 
Addi Afi GK með 15,5 tonn í aðeins 3 
róðrum og mest 6,8 tonn í róðri.   Von 
GK 26 tn í 6 róðrum ,Bergur Vigfús 
GK 16 tn í 4.  Guðbjörg GK 63 tní 7.   
Óli á Stað GK 58 tní 8.  Hafdís SU 57,4 
tn í 6.  Daðey GK 51,5 tn í 7, Hulda 
HF 44,5 tn í 7  og Jón Ásbjörnsson RE 
33,3 tonn í 5.  

Netabátarnir hafa fiskað ágætlega.  
Sunna Líf KE er með 8 tonní 5 róðr-
um landað í Sandgerði.  Halldór Afi 
GK 8,2 tonn í 5, Maron GK 7,8 tonn í 
5.  Grímsnes GK 20 tn í 8 og Erling KE 
73 tn í 8 mest 18 tonn í róðri.

Enginn læti hafa verið í fiskveið-
um hjá dragnótabátunum,  Sigurfari 
GK með 24 tn í 6 mest 7,9 tonn.  Siggi 
Bjarna GK 14,3 ton í 3.  Benni Sæm 
GK er ekki byrjaður að róa enn hann 
er í slipp og sömuleiðis er Aðalbjörg 
RE ekki byrjuð enn hún hefur undan-
farin ár verið að landa í Sandgerði á 
dragnótinni. 

Gísli R.

185 ferðamenn komu til Akureyr-
ar með beinu flugi frá Cardiff í 
Wales í morgun. Í beinu fram-

haldi fór hópur ferðamanna frá Ak-
ureyrir í beinu flugi með sömu vél til 
Edinborgar í Skotlandi. Flugferðirnar 
eru á vegum bresku ferðaskrifstofunn-
ar Super Break sem áætlar að fara 13 
ferðir til viðbótar í vetur. Flogið verður 
tvisvar í viku. Chris Hagan, stjórnandi 
hjá Super Break og skipuleggjandi 
ferðanna, segir að sala á þeim hafi 
gengið framar vonum.

Fögnuður var á Akureyrarflugvelli 
við komu fyrstu vélarinnar frá Super 
Break og við það tækifæri greindi 
Chris frá því að áætlað væri að 2.500 
ferðamenn kæmu frá Bretlandseyjum 
í ferðirnar og búið væri að selja um 
95% sæta. Salan hafi því gengið vonum 

framar og hefur komið fram að ferða-
skrifstofan hafi uppi áform um aukin 
umsvif á Norðurlandi.

Það voru Isavia, Flugklasinn Air 
66N, breska sendiráðið á Íslandi og 
Akureyrarbær sem buðu til móttöku 
vegna komu flugvélarinnar. Auk Chris 
Hagan fluttu þau Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferða-
mála, Eiríkur Björgvin Björgvinsson, 
bæjarstjóri Akureyrar, og Margrét 
Helga Jóhannsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Íslandsstofu, ávarp við það tilefni. 
Fundarstjóri var Arnheiður Jóhanns-
dóttir, framkvæmdastjóri Markaðs-
stofu Norðurlands.

Í ræðu sinni sagði ráðherra að í 
dag hefði verið reist enn ein varðan í 
þeirri viðleitni að gera landið allt að 
áfangastað allt árið. „Enginn varfi er á 

að þessi viðbót verður lyftistöng fyrir 
fyrirtæki hér á svæðinu og samfélagið 
í heild sinni nýtur góðs af því,“ sagði 
ráðherra ferðamála.

Þá fjallaði ráðherra einnig um þau 
áform sín að taka hluta af fjármun-
um Flugþróunarsjóðs og ráðstafa til 
Markaðsstofu Norðurlands og Austur-
brúar til að setja aukinn kraft í mark-
aðsstarf sem miði að því að koma á 
beinu millilandaflugi til Akureyrar 
og Egilsstaða. „Í framhaldinu hefur 
ráðuneytið nú samið við báða þessa 
aðila um 20 milljóna króna framlag 
til hvors aðila um sig. Samningarnir 
gilda út þetta ár og ég bind vonir við 
að þeir muni styðja vel við hið öfluga 
starf sem unnið hefur verið,“ sagði 
ráðherra í ræðu sinni.

Járngerður blað Grindavíkur-
bæjar,sem fjallar um fréttir 
af bæjarmálefnum kom út í 

þriðja sinn á árinu.Eins og alltaf er 
blaðið fullt af alls konar upplýsing-
um og fróðleik.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 
staðfesti á bæjarstjórnar-
fundi  samþykkt bæjarráðs 

frá 21. desember sl. um hækkun á 
niðurgreiðslum Reykjanesbæjar til 
dagforeldra í Reykjanesbæ. Hækk-
unin nemur 10.000 krónum með 
hverju barni, fer úr 40.000 í 50.000 
krónur.

Þá samþykkti bæjarstjórn fyrir 
skemmstu hækkun á hvatagreiðsl-

um til   íþrótta- og tómstundaiðk-
unar barna og ungmenna um 7.000 
krónur. Frá og með 1. janúar 2018 
eru hvatagreiðslurnar samtals 28.000 
krónur með hverju barni frá 6 ára 
aldri til 18 ára aldurs. Réttur til  nýt-
ingar hvatagreiðslu  var um áramótin 
hækkaður úr 16 árum í 18 ár.

Mikið um að vera í 
höfninni í Sandgerði

AFLAFRÉTTIR
Beint flug frá Bretlandi til akureYrar

Niðurgreiðslur og 
hvatagreiðslur hækka

Járngerður fréttir af 
bæjarmálefnum Grindavíkur



Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir
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Nýlega fór fram kynning á 
átakinu heilsuefling meðal 
eldri borgara. Janus Guð-

laugsson hefur staðið fyrir verkefninu 
í samvinnu við Reykjanesbæ. Síðustu 
mánuði hefur átakið verið í gangi og 
það voru rúmlega 100 sem skráðu sig 
til leiks. Æfingar eru stundaðar, fylgst 
er með heilsufari, ganga  stunduð. 
Fram kom að ótrúlega góður árangur 

hefur náðs hjá hópnum.Þessum hópi 
gefst nú tækifæri til að halda áfram á 
framhaldsnámskeiði.

Um kvöldið var svo haldinn kynn-
ingarfundur fyrir þá sem vilja byrja 
á nýju námskeiði. Það voru rúmlega 
100 manns sem mættu á þá kynningu 
og í framhaldinu munu væntanlega 
margir byrja á sinni heilsueflingu.

Í kynningu Janusar Guðlaugsson-
ar segir hann m.a. um heilsuefl-
andi átakið sem hefur staðið yfir í 

Reykjanesbæ síðustu mánuðina.
Megin markmið sem verið er að 

stefna að til lengri tíma eru:
nAð auka lífsgæði á efri árum.
nAð geta sinnt athöfnum daglegs lífs 
lengur eða eins lengi og kostur er.
nAð geta dvalið lengur í sjálfstæðri 
búsetu.
nAð geta dregið úr útgjaldaliðum 
hins opinbera og sveitarfélaga tengda 
heilbrigðisþjónustu.
nAð geta komið í veg fyrir og/eða 
seinkað of snemmbærri innlögn á 
dvalar- og hjúkrunarheimili.

Síðasta markmiðið, að geta 
seinkað eða komið í veg fyrir of 
snemmbæra innlögn á dvalar- og 
hjúkrunarheimili mun létta gríðar-
lega á kostnaðarsamri heilbrigðis-
þjónustuleið. Hér er sérstaklega átt 
við dvöl á hjúkrunarheimili þar sem 
áætlaður kostnaður eins einstaklings 
á ári er á milli 13 til 15 milljónir. Þessi 
upphæð er samsvarandi og kostnað-
ur þessarar forvarnarleiðar fyrir um 
80-100 einstaklinga á einu ári. Rétt 
er að taka það fram að sú faglega 

þjónusta sem veitt er á dvalar- og 
hjúkrunarheimilum er eldri einstak-
lingum með hreyfiskerðingu á háu 
stigi eða önnur veikindi nauðsynleg. 
Spurningin er aftur á móti sú hvort 
ekki megi draga úr slíkum kostnaði 
samhliða því að bæta lífsgæði hinna 
eldri með forvarnarleiðinni?

Doktorsverkefnið var lagt fyr-
ir hóp tengdan Öldrunarrannsókn 
Hjartaverndar og gerð í samvinnu við 
sérfræðinga Hjartaverndar. Niður-
stöður voru einstaklega jákvæðar og 
árangur góður með tilliti til jákvæðra 
breytinga á heilstengdum þáttum 

þátttakenda. Nú 
hefur verkefnið verið í fyrsta skipti 
lagt fyrir í sveitarfélagi hér á landi, 
Reykjanesbæ, þar sem um 125 íbú-
ar 65 ára og eldri hafa tekið þátt á 
þessu ári (2017). Sex mánaða íhlutun 
af eins og hálfs árs áætlun er nýlega 
lokið með endurteknum mælingum,  
desember 2017, en fyrri mælingar 
voru gerðar í maí á þessu ári. Ár-
angurinn er einstaklega góður .

Á
ður en formleg þjálfun í ver-
kefninu „Fjölþætt heilsurækt 
í Reykjanesbæ – Heilsuefling 

fyrir eldri aldurshópa 65+“ hófst, um 
miðjan maí 2017, sýndu niðurstöður 
mælinga að hreyfigeta þátttakenda í 
Reykjanesbæ er góð. Hins vegar var 
dagleg hreyfing allt of lítil , langt 
undir markmiðum alþjóðlegra og ís-
lenskra viðmiðana. Þá vantaði nokk-
uð upp á að afkastageta næði norm-
um alþjóðlegra viðmiðana.

Frá því um miðjan maí hefur verið 
unnið markvisst með hóp eldri íbúa 
Reykjanesbæjar til að ná þeim mark-
miðum og normum sem alþjóðlegar 
heilbrigðisstofnanir og Embætti 
landlæknis setur. Þá er einnig verið 
að stefna að ákveðnum markmiðum 
sem eldri einstaklingar hafa flestir í 
huga; að geta dvalið sem lengst í eig-
in búsetu, sinnt athöfunum daglegs 
lífs eins lengi og kostur er, viðhaldið 
eða aukið lífsgæði á efri árum, forðast 
eða seinkað of snemmbærri innlögn 
á hjúkrunarheimili og dvalið lengur á 
vinnumarkaði kjósi þau það.

„Fjölþætt heilsurækt í Reykjanes-
bæ – Heilsuefling fyrir eldri aldurs-
hópa 65+“ er samstarfsverkefni 
Reykjanesbæjar, Heilbrigðisstofn-
unar Suðurnesja, Sóknaráætlunar 
Suðurnesja og Janusar heilsueflingar 
slf. Fyrirmynd þess er sótt í doktors-
verkefni dr. Janusar Guðlaugsson-
ar PhD íþrótta- og heilsufræðings. 
Reykjanesbær er fyrst sveitarfélaga 
í landinu til að styðja verkefnið og 
fylgja því markvisst eftir. Megin 
viðfangsefnið er forvarnarstarf 
og heilsuefling á sviði líkams- og 
heilsuræktar fyrir eldri aldurshópa 
í Reykjanesbæ. Niðurstöður dokt-
orsrannsóknarinnar sýndu að með 
markvissri fyrirbyggjandi heilsurækt 
eldri aldurshópa megi efla verulega 
afkastagetu þeirra og lífsgæði, ásamt 
því að draga úr áhættuþáttum hjarta- 
og æðasjúkdóma.

Lífsstílsbreyting er maraþon-
hlaup en ekki spretthlaup
Verkefnið hófst með kynningu og 
skráningu sjálfboðaliða á vormánuð-

um 2017. Þátttaka fór fram úr björt-
ustu vonum og eru 126 einstaklingar 
á aldrinum 65 til 94 ára sem skráðu 
sig til þátttöku. Mjög lítið brottfall 
hefur verið að sögn Janusar og al-
menn ánægja með verkefnið. Hins 
vegar sé mikið verk óunnið, sé litið 
til grunnmælinga. „Þessi hópur er 
hins vegar alveg einstakur þar sem 
vilji og metnaður fyrir bættri heilsu 
leiðir þau áfram. Það er ekki einfalt 
mál að koma inn lífsstílsbreytingum 
hjá eldri aldursópum og þar skiptir 
jákvætt hugarfar höfuðmáli.“ Staða 
þátttakenda verður tekin aftur að 
loknum sex mánuðum eða í nóvem-
ber nk. Þá munu mælingar leiða í ljós 
hvernig verkefninu miðar. „Athygl-
isvert verður að velta fyrir sér hvort 
staðan hjá þessum aldurshópi endur-
spegli þá stöð sem er í samfélaginu 
eða hjá eldri íbúum í Reykjanesbæ,“ 
segir Janus Guðlaugsson stjórn-
andi verkefnisins. Þess má geta að 
Reykjanesbær tekur þátt í verkefni 
Embættis landslæknis, Heilsueflandi 
samfélag og fellur verkefni Janusar 
einstaklega vel að þeim markmiðum 
sem þar eru sett fram.

Janus segir mikilvægt að vinna 
gegn þáttum sem stuðla að þróun 
kyrrsetulífsstíls með aukinni daglegri 
hreyfingu, breyttu og bættri matar-
menningu, nægum svefni og breytt-
um hugsunarhætti. „Ýmislegt er gert 
til að þessir þættir nái fram að ganga 
en þeir falla allir undir þá áætlun 
sem þátttakendur eru nú að fylgja. 
Lífsstílsbreyting er maraþonhlaup en 
ekki spretthlaup. Það sem skiptir máli 
fyrir þátttakendur er að viðhalda 
þeim lífsstílsbreytingum sem þegar 
hafa litið dagsins ljós eða eiga eftir að 
gera það að lokinni 6 mánaða þjálf-
un. Því nauðsynlegt að styðja þau 
áfram í þessu breytingarferli hafi þau 
áhuga að halda því áfram.“

Grunnmælingar
Grunnmælingar í maí leiddu ýmis-
legt í ljós og margt kom á óvart, að 
sögn Janusar. Þó svo að hreyfigeta 
hafi verið góð hjá þátttakendum var 
dagleg hreyfing allt of lítil. „Þessi litla 

daglega 
hreyf ing 
eða um 10 
mínútur af 30 sem viðmiðið er kom 
ef til vill ekki á óvart sé miðað við 
innlendar og erlendar rannsókn-
ir. Aftur á móti komu aðrir þætt-
ir tengdir kyrrsetulífsstíl og slöku 
mataræði nokkuð á óvart. Líkams-
þyngdarstuðull var of hár og mittis- 
og mjaðmamálshlutfall of hátt. Þá 
eru niðurstöður úr mælingu á efna-
skiptavillu verulegt áhyggjuefni, ekki 
aðeins hjá okkur heldur fyrir heil-
brigðisyfirvöld í komandi framtíð.“

Að sögn Janusar tengist efna-
skiptavilla fimm breytum eða mæl-
ingum sem eru ummál mittis, blóð-
þrýstingur, blóðsykur, þrígleseríð og 
góða kólesterólið. Þegar þrjár af þess-
um fimm breytum eru yfir eða undir 
ákveðnu alþjóðlegu normi telst við-
komandi vera með efnaskiptavillu. 
Þá verða líkurnar á vanda hans í 
hjarta og æðakerfinu áttfalt meiri að 
mati sérfræðinga en þegar þessi at-
riði eru í lagi. „Rúmlega 30% þátttak-
enda glíma við þennan vanda. Það 
verður að koma til kröftug áhersla 
á forvarnarleiðina hjá heilbrigðis-
yfirvöldum á næstu árum svo ekki 
skapist meiri vandi en er nú þegar til 
staðar. Forvarnarleiðin er í mýflugu-
mynd eins og er.“

Þátttakendur hafa fengið að vita 
um sína stöðu í öllum grunnmæl-
ingum til að geta brugðist við. Þau fá 
fræðslu um niðurstöður og hvað þær 
þýða. Nú erum við á þeirri vegferð að 
færa þessa hluti í samvinnu til betri 
vegar, einstaklingunum og samfé-
laginu til hagsbóta. Hvað það telur 
langan tíma er ekki gott að segja en 
aðgerða er þörf. 

Janus vill færa Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja, læknum og hjúkrunar-
fólki sem þar starfa sem og bæjar-
stjóra og bæjarstjórn bestu þakkir 
fyrir samvinnuna sem af er“.

Samkvæmt venju var haldin 
áramótabrenna í Garðinum 
að kvöldi 31.desember og árið 

kvatt. Mikill fjöldi var viðstaddur og 
naut þess að horfa á stóran stóran bál-
köst verða eldinum að bráð. Stór og 
myndarleg flugeldasýning var í boði 
sveitarfélagsins,sem þótti takast virki-
lega vel.

Mikill áhugi eldri 
borgara á heilsueflingu

aukin lífsgæði eldri borgara

Fjölþætt heilsuefling fyrir 
eldri aldurshópa í Reykjanesbæ

fjölmenni fYlgdist með 
áramÓtaBrennu í garðinum

Á heimasíðu reykjanesbæjar segir um Heilsueflandi 
verkefnið sem staðið hefur yfir síðustu mánuðina.
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Formaður Öldungaráðs 
Suðurnesja, Eyjólfur Eysteins-
son sat fund með stjórn Sam-

bands sveitarfélaga á Suðurnesjum 
um miðjan desember s.l.Hann ræddi 
þar alvarlega stöðu Heilbrigðisstofn-
unar Suðurnesja. Í skýrslu Landlækn-
is hefur komið fram að mjög marga 
þætti þarf að laga í starfseminni.   Í 
máli Eyjólfs á fundinum  kom fram 
að Öldungaráð Suðurnesja hafi hug á 
því að efna til opins fundar um heil-
brigðismál á Suðurnesjum.   Óskar 
Öldungaráð eftir aðkomu Sambands 
sveitarfélag á Suðurnesjum að slíkum 
fundi. 

Stjórn S.S.S. telur mikilvægt að 
funda með forstjóra Heilbrigðisstofn-
unnar á Suðurnesjum áður en kallað 
sé til opinbers fundar.   Stjórn S.S.S. 
hefur hug á því að vinna rannsókn 
um líðan eldri borgara á Suðurnesj-
um ásamt Þjónustuhóps aldraðra sbr.
annað mál í fundargerð. Niðurstöð-
ur slíkrar rannsóknar þarf síðan að 
kynna íbúum svæðisins sem og stjórn-
endum sveitarfélaganna, stofnanna og 
félagssamtaka sem koma að málefnum 
aldraðra.

Á stjórnarfundi SSS var tekið fyr-
ir erindi  frá formanni Þjónustuhóps 

aldraðra  – beiðni 
um rannsókn á 
heilsu, líðan og 
lífsgæða aldraðra 
á Suðurnesjum 
ásamt verðtilboði.

M a r g r é t 
Blöndal formað-
ur þjónustu-
hóps aldraðra 
fylgdi bréfinu úr 
hlaði.   Í bréfinu 
kemur fram í 
heilsugæsludæmi 
Suðurnesja sé 
starfandi þjón-
ustuhópur aldr-
aðra sbr.lög um 
málefni aldraðra nr. 31/1999.   Hlut-
verk þjónustuhópsins er að fylgjast 
með heilsufari og félagslegri velferð 
aldraðra og samhæfa þjónustu.   Í er-
indinu kemur fram ósk um að Sam-
band sveitarfélaga á Suðurnesjum taki 
þátt í samstarfi við gerð rannsóknar 
á heilsufari og félagslegri stöðu aldr-
aðra á Suðurnesjum.   Megin mark-
mið rannsóknarinnar yrði leggja mat 
á heilsu, líðan og lífsgæði aldraðra á 
Suðurnesjum.   Rannsókn yrði fram-
kvæmd árið 2018 með möguleika á 

langtíma rannsókn og þá endurtekin á 
þriggja ára fresti.   Niðurstöður slíkr-
ar rannsóknar geta reynst dýrmætur 
efniviður í uppbyggingu á öldrunar-
þjónustu á Suðurnesjum. 

Stjórnin tekur vel í að vinna að ver-
kefninu.   Formanni þjónustuhópsins 
falið að kalla eftir nánari upplýsing-
um um kostnað verkefnisins og skila 
til stjórnar Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum. 

Um miðjan desmeber s.l 
sat formaður Öldunga-
ráðs Suðurnesja,Eyjólfur 

Eysteinsson,fund með stjórn Sam-
bands sveitarfélaga á Suðurnesj-
um. Á fundinum rakti Eyjólfur 
baráttu Öldungaráðs fyrir því að 
sveitarfélögin hæfu undirbúning að 
byggingu nýs hjúkrunarheimili á 
Suðurnesjum.

Öldungaráð Suðurnesja bendir 
á mikilvægt sé að vinna að undir-
búningi að fjölgun hjúkrunar-

rýma.  Fram kemur í máli formanns 
Öldungaráðs að ráðið leggi til að 
unnið verði áfram að uppbygginu á 
Nesvöllum. 

Stjórn S.S.S. tekur undir áhyggj-
ur Öldungaráðs Suðurnesja um 
skort á hjúkrunarrýmum á svæð-
inu og hversu fjársvelt svæðið er í 
heilbrigðismálum.   Sveitarfélögin á 
Suðurnesjum hafa óskað eftir fundi 
með Velferðarráðuneytinu og verður 
þessum áhyggjum komið á framfæri. 

Svæðið er fjársvelt 
í heilbrigðismálum

Vilja opin fund um heilbrigðismál

Á Þrettándanum 6.janúar 2018 
fór fram opnunarhátíð Ferskra 
vinda í Garðinum. Fjöldi fólks 

var mættur til að vera viðstaddur opn-
unina,sem fram fór í húsnæði bæjar-
skrifstofanna.

Magnús Stefánsson,bæjarstjóri 
bauð gesti velkomna.

Eliza Reid,forsetafrú flutti ávarp og 
opnaði formlega sýninguna.Mireya 
Samper er listrænn stjórnandi sýn-
ingarinnar.Á sýningunni mátti sjá 
fjölbreytt listaverk, ásmat því að gjörn-
ingar fóru fram. Listaverk eru einnig 
víðar um bæinn og hljómleikar voru 
haldnir. Það eru 40 listamenn frá 21 
landi,sem tóku þátt í þessu menn-
ingarstarfi,sem fram fór í Garðinum.

Það var hátíðleg stund á 
bæjarskrifstofunni í Garði 
þegar lágmynd af Guðna 

Ingimundarsyni heiðursborgara 
Garðs var afhjúpuð þann 30.des-
ember s.l. Það var Guðni sjálfur 
sem afhjúpaði lágmyndina á 94.af-
mælisdegi sínum.

Stórfjölskylda Guðna og fleiri 
voru viðstaddir athöfnina. Börn 
Guðna voru mætt en þau eru, Sig-
urjóna,Árni og Ingimundur en 
hann flutti ávarp við athöfnina.

Einnig fluttu ávörp Einar Jón 
Pálsson forseti bæjarstjórnar og 
MagnúsStefánsson,bæjarstjóri.

Með Guðna prýða nú einnig 
veggin tveir af heiðursborgurum 
Garðs þau Sigrún Oddsdóttir og 
Björn Finnbogason.

opnunarHáið ferskra vinda í garðinum

Lágmynd af Guðna ingimundar-
syni afhjúpuð í Garðinum
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Undanfarin ár hefur sú hefð 
skapast samhliða því að veitt-
ar eru viðurkenningar fyrir 

íþróttafólk ársins að stuðningsmaður 
ársins er útnefndur. Stuðningsmaður 
ársins 2017 er Ólafur Ragnar Sigurðs-
son, og óskum við honum til ham-
ingju með nafnbótina jafnframt því 
sem við þökkum honum kærlega fyrir 
stuðninginn í gegnum árin.

Eftirfarandi umsögn um Óla var 
lesin um leið og verðlaunin voru af-
hent:

„Hann Ólafur mætir á flesta 

af þeim íþróttaviðburðum sem 
tengjast UMFG.   Knattspyrna og 
körfuknattleikur eiga öruggan banda-
mann í Ólafi og tölum ekki um skák-
ina. Þar er Ólafur eða Óli eins og við 
þekkjum hann, mættur og tekur virkan 
þátt. Óli styður við bakið á þeim sem 
þurfa hvatningu og hvetur íþróttafólk-
ið okkar á jákvæðum nótum.

Íþróttastarf þarf stuðningsmenn 
eins og Óla.“ 

(Heimasíða Grindavíkur)

Bæjarráð Grindavíkur tók eft-
irfarandi til afgreiðslu á fundi 
sínum: „Á stjórnarfundi Sam-

bands íslenskra sveitarfélaga var bent 
á nauðsyn þess að öll sveitarfélög setji 
sér formlega stefnu og viðbragðsáætl-
un vegna eineltis, ofbeldis og kynferð-
islegrar og kynbundinnar áreitni enda 
sé slík hegðun ólíðandi með öllu.

Grindavíkurbær er með stefnu 
og viðbragðsáætlun í ofangreindum 
atriðum, sbr. inngang í starfsmanna-

stefnu Grindavíkurbæjar: "Það er 
stefna Grindavíkurbæjar að starfs-
menn vinni í anda samstarfs og sýni 
þannig samstarfsfólki sínu alltaf 
kurteisi og virðingu í samskiptum. 
Einelti og önnur sálfélagsleg áreitni, 
svo sem kynbundin og kynferð-
isleg áreitni, verður undir engum 
kringumstæðum umborin. Með-
virkni starfsmanna í slíkum tilvikum 
er jafnframt fordæmd".

Bókun lögð fram á bæjar-
stjórnarfundi 19. desember 
2017

Í ljósi þeirrar mikilvægu um-
ræðu sem átt hefur sér stað í samfé-
laginu undanfarin misseri þar sem 
fjöldi kvenna hefur stigið fram og 
lýst reynslu sinni undir myllumerk-
inu #metoo vilja bæjaryfirvöld í 
Reykjanesbæ árétta og renna styrk-
ari stoðum undir þá afdráttarlausu 
stefnu að kynbundin og kynferðisleg 
áreitni eða ofbeldi af nokkru tagi er 
ekki liðin á vinnustöðum sveitarfé-
lagsins.

Í starfsmannastefnu 
Reykjanesbæjar segir:
„Traust og virðing er undirstaða 
samskipta milli starfsmanna, starfs-
manna og kjörinna fulltrúa sem og 
milli starfsmanna og íbúa. Samskipti 
sem með orðum, látbragði eða atferli, 
ógna, trufla eða ögra öðrum á vinnu-
staðnum eru óásættanleg. Leggi 
starfsmaður annan samstarfsmann 
í einelti eða sýnir honum kynferðis-
lega áreitni, telst sá hinn sami vera að 
brjóta grundvallarreglur samskipta á 
vinnustað. Slíkt getur leitt til áminn-

ingar og brott-
reksturs úr starfi.“ 

Einelti, ofbeldi, 
kynbundin eða kyn-
ferðisleg áreitni er 
ekki undir neinum 
kr ingumstæðum 
liðin á vinnustöð-
um Reykjanesbæjar.

Hvað er kyn-
bundin eða 
kynferðisleg 
áreitni ? 
Við skilgreiningu 
á hvað einelti, kyn-
bundin og kynferð-
isleg áreitni er, er 
stuðst við reglugerð 
nr. 1000/2004 en 
þar segir í 3. og 4. 
gr.:

Kynbundin áreitni: Hvers kyns 
ósanngjörn og/eða móðgandi hegð-
un, sem tengist kyni þess sem fyrir 
henni verður, er í óþökk og hefur 
áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir 
henni verður og er haldið áfram þrátt 
fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegð-
unin sé óvelkomin. Áreitnin getur 
verið líkamleg, orðbundin eða tákn-
ræn. Eitt tilvik getur talist kynbundin 
áreitni ef það er alvarlegt.

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns 
ósanngjörn og/eða móðgandi kyn-
ferðisleg hegðun sem er í óþökk og 
hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem 
fyrir henni verður og er haldið áfram 
þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að 
hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin 

getur verið líkamleg, orðbundin eða 
táknræn. Eitt tilvik getur talist kyn-
ferðisleg áreitni ef það er alvarlegt.

Ábyrgð Reykjanesbæjar sem 
vinnuveitanda nálægt eitt þúsund 
einstaklinga er afar rík. Leggja bæjar-
yfirvöld því ríka áherslu á að stjórn-
endur í sveitarfélaginu fái þjálfun og 
aðstoð við að greina og koma með 
kerfisbundnum hætti í veg fyrir kyn-
ferðislega og kynbundna áreitni í sínu 
nærumhverfi. Hverskyns þöggun 
eða afneitun gagnvart þessu málefni 
verður ekki liðin og bera stjórnend-
ur, bæjaryfirvöld og aðrir þeir sem 
kunna að verða varir við framkomu 
af þessu tagi sameiginlega ábyrgð á 
að uppræta hana. 

Á
sgeir Eiríksson bæjarstjóri 
skrifar m.a. í Vogahraðferð 
sinni .“Það má með sanni segja 

að nú um stundir ríki tími vaxtar og 
góðs viðgangs í landinu, og þá ekki 
síst í okkar landshluta. Sveitarfélag-
ið Vogar hefur ekki farið varhluta af 
þeirri miklu íbúafjölgun sem einkennt 
hefur Suðurnesin undanfarin misseri. 
Nú um áramótin voru 1.266 íbúar 
skráðir til heimilis í sveitarfélaginu, en 
ári áður voru þeir 1.206. Alls hefur því 
fjölgað um 60 íbúa, eða um tæp 5%. Ég 
býð alla nýja íbúa sveitarfélagsins vel-
komna og vona að þeim líki vel búset-
an hér. Á síðasta ári var í fyrsta sinn um 
all langa hríð ráðist í gatnagerð fyrir 
nýja íbúðabyggð. Áframhald verður 
á þeirri þróun árið 2018, enda ennþá 
mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði 
í sveitarfélaginu. Öllum lóðum sem 
auglýstar voru lausar til umsóknar 

á síðasta ári hefur nú verið úthlutað. 
Áfram verður unnið að gatnagerð og 
henni lokið á miðbæjarsvæðinu, þá 
koma fjölmargar lóðir til viðbótar til 
úthlutunar. Þessu til viðbótar standa 
nú yfir viðræður fjárfesta um kaup á 
landi Grænuborgar, en áform þeirra 
eru að byggja þar upp á bilinu 700 – 
800 íbúðir næstu 10 ár, ef allt gengur 
eftir. Ef af þessum áformum verður 
er ljóst að mikill vöxtur verður í sam-
félagi okkar, og fjöldi íbúa á eftir að 
meira en tvöfaldast næstu árin“.

Íbúum í Vogum 
fjölgar um 5%

Sýni kurteisi og 
virðingu í samskiptum

Ólafur Ragnar Sigurðsson 
stuðningsmaður 
ársins 2017 í Grindavík

um aðgerðir gegn einelti, 
kYnBundinni og kYnferðislegri áreitni



og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sveitafélagið Vogar

Sandgerðishöfn
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Þakblásarar

Óska eftir því að Suðurnes njóti 
sanngirni og stuðnings í for-
dæmalausum aðstæðum

Bókun lögð fram á bæjarstjórn-
arfundi 19. desember 2017.
Reykjanesbær stendur frammi fyr-
ir miklum áskorunum við að tryggja 
þjónustu við ört fjölgandi íbúa á sama 
tíma og sveitarfélagið vinnur eftir 
samþykktri aðlögunaráætlun. Íbúa-
fjölgun í Reykjanesbæ hefur verið 
langt umfram fjölgun íbúa á landinu 
öllu. Frá árinu 2014 hefur íbúum bæj-
arins fjölgað um 26% en fjölgun íbúa á 
landinu öllu er um 4%. Samhliða for-
dæmalausri íbúafjölgun í Reykjanes-
bæ hafa fjárframlög ríkisins til svæð-
isins ekki verið aukin í takt við hana 
með þeim afleiðingum að fjárframlög 
á hvern íbúa hafa dregist verulega 
saman. Í áætlanagerð ríkisins virðist 
ekki verið tekið eðlilegt tillit til þess 
hversu langt yfir meðaltal fjölgunin 
á svæðinu er og því stendur svæðið 
langt að baki öðrum svæðum þegar 
kemur að fjárframlögum til opinberr-
ar þjónustu. 

Fjárframlög mun lægri til 
Suðurnesja en til annarra 
landshluta 
Á undanförnum árum hafa fjárframlög 
ríkisins til opinberra stofnanna verið 
mun lægri en á öðrum landssvæðum, 
sérstaklega þegar horft er til framlaga á 
hvern íbúa. Þetta var enn á ný staðfest í 
úttekt sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar 
lét vinna fyrir sig á fjárlagafrumvarpi 
fyrir árið 2018 sem lagt var fram í sept-
ember. Skoðun á fjárlagafrumvarpi 
nýrrar ríkisstjórnar bendir ekki til þess 
að miklar breytingar hafi verið gerðar 
á fjárframlögum til þeirra mála sem 
tengjast Suðurnesjum. 

Miklum umsvifum fylgir 
mikil ábyrgð 
Fjölgun íbúa og minna atvinnu-
leysi vegna mikilla umsvifa á svæð-
inu skilar meiri tekjum til svæðisins 
en kallar líka á auknar fjárveitingar 
sveitarfélagsins svo hægt sé að takast 
á við þennan mikla uppgang og for-
dæmalausu fjölgun af ábyrgð. Nefna 
má að vöxtur í flugsamgöngum kallar 

á aukna þörf á landamæravörslu og 
löggæslu. Fjölgun íbúa og ferðamanna 
hefur einnig í för með sér aukið álag 
á heilsugæsluna á svæðinu,  kallar á 
mikla uppbyggingu í samgöngum, 
fjölgun grunnskólanemenda hefur í 
för með sér aukið álag á skólakerfið 
og svo mætti áfram telja. Á sama tíma 
og sveitarfélagið hefur staðið frammi 
fyrir þessum miklu áskorunum hafa 

framlög ríkisins samt almennt verið 
lægri en til sambærilegra verkefna í 
öðrum landshlutum. Ljóst er að hið 
opinbera verður að styðja við þennan 
uppgang ef ekki á að stefna í óefni. 

Áskorun um aukin framlög
Á undanförnum mánuðum hafa 
fulltrúar sveitastjórnanna og opin-
berra stofnanna á Suðurnesjum leit-

að skýringa á þessu í Stjórnarráðinu 
og verið tekið ágætlega. Bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar skorar á ríkisstjórn 
og Alþingi að auka fjárframlög til 
opinberra stofnanna á Suðurnesjum 
þannig að íbúar á svæðinu njóti sömu 
fjárframlaga og íbúar í öðrum lands-
hlutum.

BæjarstjÓrn reYkjanesBæjar skorar á ríkisstjÓrn og alþingi
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Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

ÚTSALA
Allt 
að

 

50%
afsl.

Ný netverslun

 
Verð miðast við gengi krónunnar 15/12/17

Lágt verð alla daga

Retro 
eldhúsborð
37.332

Roomers 
skenkur
46.823

Nashville 
bókaskápur

41.867

Oslo 
skóskápur
19.144

Afhendingartími 4-6 vikur
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Ungverska flugfélagið Wizz Air 
tilkynnti í dag um nýja flug-
leið milli Keflavíkurflugvall-

ar og Luton flugvallar í Lundúnum. 
Flugið hefst í apríl 2018 og verður til 
að byrja með fjórum sinnum í viku 
en frá september hyggst félagið fljúga 
daglega.  Með Wizz verða því fimm 
flugfélög sem fljúga að sumri til Lund-
úna og sjö félög á veturna.

Wizz Air sem er stærsta lággjalda-
flugfélag Mið- og Austur-Evrópu, hóf 
flug til Keflavíkurflugvallar í júní 2015. 
Lundúnir eru tíundi áfangastaður 
flugfélagsins frá Keflavíkurflugvelli og 
árið 2018 mun félagið bjóða 500.000 
flugsæti frá flugvellinum.

Fyrsta árið hóf félagið flug til 
fjögurra áfangastaða frá Keflavíkur-
flugvelli, til Gdansk í Póllandi, Búda-
pest í Ungverjalandi, Varsjár í Pól-
landi og Vilníus í Litháen. Síðan þá 
hafa bæst við Poznan, Wroclaw og 
Katowice í Póllandi, Prag í Tékklandi 
og Ríga í Lettlandi.  

Gabor Vasarhelyi, samskiptastjóri 

Wizz Air:  Við erum hæstánægð með 
að tilkynna tíundu flugleiðina frá Ís-
landi. Flug frá Keflavíkurflugvelli til 
Luton flugvallar stendur nú til boða 
á okkar lága verði og vonumst við til 
að Ísland njóti góðs af straumi ferða-
manna frá Bretlandi. Einnig erum við 
viss um að Íslendingar muni kunna að 
meta að nýta okkur góðu þjónustu og 
góða verð til að skreppa til London.

Hlynur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri viðskiptasviðs 
Keflavíkurflugvallar: Við erum gríðar-

lega ánægð með hraðan vöxt Wizz 
Air á Keflavíkurflugvelli og að fá 
fimmta flugfélagið í London-flugið. 
Samkeppnin er sannarlega mikil og 
við sjáum það á verðinu sem farþegum 
býðst á flugi milli Íslands og London. 
Síðasta sumar voru ferðir til London 
sjö á dag en næsta vetur verður hægt 
að velja úr 11 flugferðum til höfuð-
borgar Englands á hverjum degi. Það 
má því sannarlega segja að búið sé að 
leggja loftbrú til borgarinnar.

Blindrafélagið, samtök blindra 
og sjónskertra á Íslandi, gefur 
út dagatal fyrir árið 2018 með 

myndum af leiðsöguhundum.
Tilgangurinn með útgáfu þess er 

að fjármagna kaup og þjálfun leiða-
söguhunda fyrir blinda einstaklinga.

Blindrafélagið telur mikilvægt að 
tryggja stöðugt framboð leiðsögu-
hunda fyrir blinda hér á landi, eins og 
raunin er í nágrannalöndum okkar, 
enda hafa þeir margsannað mikilvægi 
sitt. Dagatalið er sent heim til allra vel-
unnara félagsins auk þess er hægt að 
fá dagatalið keypt hjá Blindrafélaginu.

Á Íslandi eru einungis starfandi 
fimm leiðsöguhundar fyrir blinda 

fyrir tilstuðlan Blindrafélagsins og er 
þörf fyrir mun fleiri. Þjálfun leiðsögu-
hunds fyrir blindan einstakling er 
mjög sérhæfð og tímafrek.

Hver leiðsöguhundur getur unnið 
á bilinu 8-10 ár og allan þann tíma, á 
hverjum einasta degi, bætir hundur-
inn lífsgæði notanda síns umtalsvert.

Dagatalið í ár prýðir aðallega leið-
söguhundinn Skugga en hann tók til 
starfa í Reykjavík árið 2016. Hann var 
hinsvegar þjálfaður á Ísafirði af Auði 
Björnsdóttur hundaþjálfara.

Hægt er að kaupa dagatalið í vef-
verslun Blindrafélagsins (www.blind.
is) og í síma 525 0000. Dagatalið 
kostar 2.700 krónur. 

Á fund stjórnar Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesj-
um 10.janúar s.l mætti 

Halldór Jónsson forstjóri Heil-
brigðisstofnunar Suðurnesja. For-
stjóri H.S.S. greindi stjórn S.S.S. frá 
helstu verkefnum stofnunarinnar, 
fór yfir fjölgun íbúa, samsetningu 
þeirra með tilliti til aldurs og upp-
runa.  Fór forstjórinn jafnframt yfir 
skiptingu verkefna hjá H.S.S. Fram 
kemur í máli forstjóra að gert sé ráð 
fyrir að fleiri sérfræðilæknar komi 
til starfa 1.febrúar n.k.   Einnig að 
búið sé að fullmanna sálfélagslegt 
teymi hjá stofnuninni. Stofnunin 
hefur hafið samtal við Reykjanesbæ 
um samþættingu heimahjúkrunar 
og heimaþjónustu. Standa vonir til 
þess að hægt sé að ræða við önnur 
sveitarfélög á Suðurnesjum í fram-
haldi. Hins vegar sé staðan sú að 
vöntun sé á læknum, hjúkrunar-
fræðingum og sjúkraliðum á lands-
vísu. Húsnæðismál stofnunarinnar 
eru ekki góð og einnig vantar fjár-
muni í endurnýjun tækja. 

Ljóst er að fjármunir til stofn-
unarinnar hafa ekki á nokkurn hátt 
fylgt fjölgun íbúa á svæðinu. Fjölgun 
íbúa á Suðurnesjum frá 1.1.2016 til 

31.12.2017 er nálægt 15% en í fjár-
lögum ársins 2018 er í reiknuð raun-
hækkun til H.S.S. aðeins 1%.

Stjórn S.S.S. felur fram-
kvæmdastjóra S.S.S. að koma þeim 
skilaboðum til heilbrigðisráðherra 
að fjárlög til heilbrigðismála á 
Suðurnesjum séu ekki takt við fjölg-
un íbúa á svæðinu og nauðsynlegt sé 
að taka tillit til þess við útdeilingu 
fjármagns. Framkvæmdastjóri S.S.S. 
hefur þegar óskað eftir fundi með 
ráðherra.

WiZZ air Hefur flug 
milli íslands og london

Fleiri sérfræði-
læknar koma til starfa

Leiðsöguhundadagatal 
Blindrafélagsins 2018



STOFNAÐ 1956

30% afsláttur af 
rafdrifnum skrifborðum 

Bæjarlind 8-10 
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is

Verð frá 68.947 kr.

Hæðarstillanleg rafdrifin borð 
stuðla að betri líkamsstöðu og 
bættri líðan í vinnunni.




