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FALLEGIR LEGSTEINAR

 
af öllum legsteinum

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Afsláttur
fram að páskum

Ánægður með 
stöðuna (bls 8)

Að glæða 
kristni (bls 4)

Kosningabarátta 
um framtíðarsýn (bls 8)

Fjölbreytt flóra 
safna á Suðurnesjum
Það voru margir sem gerðu sér ferð um síðustu helgi til að skoða söfnin á suðurnesjum. 

mikill fjöldi alls konar safna er á suðurnesjum sem varðveita mikinn mikla menningu 
og sögu. Þetta var í tíunda sinn sem safnahelgi er haldin á suðurnesjum.

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

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

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

772-3200/692-8027
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Það eru yfir 40 þúsund íbúar okkar lands sem falla undir það að 
vera eldri borgarar. Þróun næstu ára verður þannig að hlutfall 
eldri borgara landsins verður hærra og hærra. Meðalaldur hefur 

hækkað mikið á síðustu ára. Heilsufar er almennt 
betra en áður. Eftir langa starfsævi eru kjör fólks 
mjög mismunandi. Margir eldri borgarar hafa 
það alveg ágætt. En það á ekki við um alla. Það er 
nokkuð stór hópur eldri borgara sem þarf að lifa 
af litlum tekjum. Svo litlum tekjum að það gengur 
ekki hjá ríku landi eins og Ísland er.

Það ber því að fagna ákvörðun stjórnvalda að 
skipa starfshóp,sem hefur það hlutverk að kanna 
hvernig bæta megi kjör aldraðra.

Margir eldri borgarar fá alveg hreint ótrúlega lágar greiðslur frá sín-
um lífeyrissjóði eftir áratuga starf. Svo ber einnig að líta á hlut kvenna. 
Margar konur voru ekki á vinnumarkaðnum árum saman heldur voru 
heimavinnandi og sinntu börnum og heimili. Á þessum árum unnu þær 
sér engin réttindi í lífeyrissjóði.

Í mörgum lífeyrissjóðum er það þannig að ef maki fellur frá fær eft-
irlifandi greiðslur úr lífeyrissjóði í 4 til 5 ár,en eftir það detta lífeyris-
sjóðsgreiðslur að miklu eða öllu leyti niður. Þetta erv óréttlátt.

Margir þurfa því að treysta á greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins. 
Fyrir rúmu ári var kerfinu breytt nokkuð, þannig að þeir sem búa einir 
fengu hækkun og eiga nú að vera með um 300 þús.krónur á mánuði. Af 
þeirri upphæð þarf svo að greiða skatt. 

Hjá hjónum er upphæðin um 240 þúsund krónur á mánuði fyrir 
hvort. Af þessu er síðan tekinn skattur.

Það sjá flestir að dæmið gengur illa upp hjá þessu fólki sérstaklega ef 
húsnæðiskostnaður er einhver.

Það getur ekki gengið að hópur eldri borgara nái ekki einu sinni 
þeirri lágmarkstölu sem ráðuneytið gefur út sem lágmark framfærslu-
kostnaðar.

Um síðustu áramót gáfu stjórnvöld út að hækkun á greiðslum frá 
Tryggingastofnun yrði 4,5% en launaþróun var 7,1%. Er það nú ekki lág-
markskrafa að greiðslur fylgi a.m.k. launaþróun.

Það ber að fagna því að núverandi ríkisstjórn boði að kanna hvernig 
bæta megi kjör eldri borgara,með þvi að skipa starfshóp.

Í þessum starfshópi verða fulltrúar frá Forsætisráðuneytinu,Fjár-
málaráðuneytinu,Velferðarráðuneytinu og frá Landsambandi eldri 
borgara.

Gert er ráð fyrir að hópurinn hafi 6 mánuði til starfa og í framhaldinu 
komi tillögur.

Landsamband eldri borgara mun beita sér fyrir því að vinna hörðum 
höndum að því  að kjör þeirra verst settu í hópi aldraðra verði virkilega 
bætt frá því sem nú er. 

S a m n i n g a v i ð r æ ð u r 
stéttarfélaga eru framund-
an. Eldri borgarar krefjast 
þess að forystufólk stéttar-
félaganna setji það í sinn 
forgang að bæta kjör sinna 
fyrrum félaga til muna.

Sigurður Jónsson

leiðAri
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Alþingi sendir til umsagnar 
tillögu til þingsálytkunar 
um skilyrðislausa grunn-

framfærslu (borgaralaun), 9. mál
 Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga 

er þeirrar skoðunar að ekki sé 
tímabært að innleiða borgaralaun 
meðan ekki hefur verið fundin 
sómasamleg lausn á málefnum elli- 
og örorkulífeyrisþega.

Á fundi bæjarstjórnar þann 7. 
mars 2018 var samþykkt að 
bjóða Evu Björk Sveinsdóttir 

ráðningu í stöðu skólastjóra Gerða-
skóla.  Staðan var auglýst laus til um-
sóknar fyrir stuttu og bárust sex um-
sóknir.  Eftirtalin sóttu um stöðuna:

Anna María K Þorkelsdóttir
Eva Björk Sveinsdóttir
Jón Einar Harldsson Lambi
Laufey Jónsdóttir
Ragnar Jónsson
Ylfa Björg Jóhannesdóttir

Þann 1. mars 2018 tóku gildi 
breyttar reglur, að kröfu Toll-
stjóra, um framvísun brott-

fararspjalda við kaup í verslunum og 
veitingastöðum á brottfararsvæði á 
Keflavíkurflugvelli.

Í breytingunni felst að hverjum 

farþega í millilandaflugi ber að fram-
vísa brottfararspjaldi við öll kaup í 
verslunum og veitingastöðum á brott-
fararsvæði flugstöðvarinnar. Seljanda 
ber að skanna brottfararspjaldið í 
kassakerfið hjá sér til að heimila sölu. 
Ekki er hægt að heimila sölu nema að 

brotfararspjaldi sé framvísað og það 
skannað.

Þessar breytingar eru gerðar til að 
uppfylla 104. grein tollalaga. Þar seg-
ir að óheimilt sé að selja vörur í toll-
frjálsum verslunum nema með fram-
vísun brottfararspjalds.

Bæjarráð Grindavíkur fagn-
ar þeim hugmyndum 
um að settar verði hraða-

myndavélar á Grindavíkurveg, en 
mótmælir harðlega þeim áformum, 
að taka 40 milljónir af þegar sam-
þykktu fé til endurbóta á Grinda-
víkurvegi, til að setja upp þessar 
myndavélar.

Eva Björk skóla-
stjóri GErðaskóla

Borgaralaun 
ekki tímabær

myndavélar við 
Grindavíkurveg

Dagur Norðurlandanna 23. mars 2018 Dagur Norðurlandanna verður haldinn 
hátíðlegur þann 23. mars 2018 í samstarfi við Norræna húsið.

FraMvÍsa ÞarF BrOttFararsPjalDi 
við vErslUN Á kEFlavÍkUrFlUGvElli

Það verður að bæta kjör 
verst settu eldri borgara



veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 
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Komdu spilliefnunum 
og raftækjunum 

á söfnunar   stöðina 
næst þér …… garðinum

… geymslunni

Ertu að taka til í …

… í bílskúrnum

… á vinnustaðnum

… við sjáum um framhaldið!
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Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

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

Aðalfundur FEBS haldinn á 
Nesvöllum 9.mars 2018 krefst 
þess að stjórnvöld leiðrétti nú 

þegar kjör eldri borgara landsins. Um 
síðustu áramót gaf ríkisstjórnin það út 
að greiðslur frá TR hækkuðu um 4,5%. 
Á sama tíma var gefið út að meðaltals-
hækkun launa væri 7,1%.Hér skapast 
mismunur. Að óbreyttu verður engin 
leiðrétting fyrr en um næstu áramót. 

Það er krafa Aðalfundar FEBS að þetta 
verði leiðrétt strax.

Aðalfundur FEBS krefst þess að 
persónuafsláttur í skatti verði hækk-
aður verulega hjá þeim sem lægt hafa 
kjörin. Það er eðlileg krafa að fram-
færslukostnaður sé viðmiðun hvað 
varðar persónuafslátt.Það á ekki að 
leggja skatt á tekjur undir 300 þúsund 
krónum á mánuði. 

Aðalfundur FEBS fer fram á að 
stéttarfélög landsins setji það sem 
forgangsmál í komandi samningavið-
ræðum um kaup og kjör að bæta hag 
þeirra eldri borgara sem lægstar tekj-
ur hafa. Stéttarfélögin hafa afl til að 
berjast fyrir okkar hag. Öll höfum við 
verið félagar í stéttarfélögum og eigum 
það inni hjá núverandi forystufólki að 
það setji okkar mál í forgang.

Félag eldri borgara á Suðurnesj-
um hélt fjölmennan aðalfund 
síðasta föstudag. Fram kom í 

skýrslu stjórnar að félagar eru nú um 
2400 og fer fjölgandi. Allir sem verða 
60 ára á árinu geta gengið í félagi. Að 
sjálfsögðu geta svo þeir sem eru eldri 
en það gengið í félagið hafi þeir ekki 
gerst félagar ennþá.

FEBS heldur úti mjög öflugu fé-
lagsstarfi. Mikil starfsemi er á Nesvöll-
um og víðar í Reykjanesbæ. Einnig er 
góð starfsemi í öðrum sveitarfélögum 
á Suðurnesjum. Bæjaryfirvöld í öllum 
sveitarfélögunum leggja til mjög góða 
aðstöðu fyrir starfsemina.

Sigurður Jónsson var endur-
kjörinn formaður svo og aðrir sem 
skipa stjórnin en það eru:Brynja 
Péursdóttir,Árni Júlíusson,Hildur 
Harðardóttir,Jón Ísleifsson,Óla Björk 
Halldórsdóttir,Örn Pálsson,Sigríður 
E.Jónsdóttir,Jón Ólafur Jónsson,Sig-
urbjörg Eiríksdóttir,Margrét R.Gísla-
dóttir og Kolbrún Bára Guðveigsdótt-
ir.

Að glæða kristni og kirkjulíf
sr. Kristján Björnsson:

Ég hef lengi haft brennandi 
áhuga á því að efla kirkj-
una okkar. Margir af gömlu 

prestunum töluðu um nauðsyn þess 
að glæða kristni og kirkjulíf. Við þurf-
um ekki að efast um kristna trú en við 
þurfum að hlú alveg sérstaklega vel 
að kirkjulífinu í hverri sókn. Í kirkj-
unni þurfum við að vinna saman að 
því að sækja kirkjuna vel og styðja 
safnaðarstarf, boðun og helgihald á 
helgum og hátíðum og þá ekki síst 
barna- og æskulýðsstarf að ógleymdu 
gagnmerku starfi kvenfélaga og starfi 
margra góðra kóra og organista. 
Kirkjulíf stendur nær okkur en við 
höldum ef við reiknum líka með sál-
gæslu og áfallahjálp sem oftast er 
starfrækt út frá heilbrigðisstofnunum 
í héraðinu. Oft koma prestar sóknar-
innar að því eða prestar og djáknar 
með sérmenntun á sviði klínískrar sál-
gæslu. Í öllu því starfi er unnið út frá 
trúarreynslu og velferð manneskjunn-
ar og ekki er spurt um trúfélagsaðild. 
Við erum einfaldlega í sameiginlegri 
vegferð í þessu samfélagi sem mótast 
af kristinni trú og öðrum þáttum í 
menningararfi þjóðarinnar.

Ef kirkjan ætlar að þjóna þessu 
hlutverki sínu áfram þarf hún að 
leggja höfuð áherslu á að efla innra 
starf safnaðanna og þjónustu sína í 

sóknum landsins og á stofnunum eða 
í samstarfi við skóla, heilbrigðisstofn-
anir og félagasamtök. Kirkjan þarf að 
efla starfsmannastefnu sína, vera til 
fyrirmyndar í samskiptum fólks, jafn-
réttismálum og stjórnsýslu. Vekja þarf 
fólk til umhugsunar um loftlagsmál 
og umhverfi sitt út frá velferð mann-
eskjunnar og samfélagsins. Félagslegur 
auður kirkjunnar felst í því fólki sem 
er viðriðið þjónustu hennar á hverjum 
stað og í stoðþjónustu kirkjunnar við 
starfið á vettvangi fólksins.

Núna er farið aftur af stað með 
nýja kosningu til vígslubiskups í Skál-
holti og skulum við vona að það takist 
betur til með formsatriðin. Ég trúi því 
að kirkjan vilji gera vel. Við viljum öll 
gera vel. Eftir að ég hlaut aftur tilnefn-
ingu presta og djákna í febrúar býð ég 
mig fram til starfa í þágu safnaðanna 
í umdæmi vígslubiskups í Skálholti. 
Umdæmið nær frá Hafnarprestakallli 
og suður og vestur um land allt norður 
til Stranda og vestur til Bolungarvíkur. 
Vesturlandið og allir Vestfirðir eru hér 
með og einnig Höfuðborgarsvæðið og 
Suðvesturhorn landsins. Fólkið sem 
kýs er fólkið í kjörnefndum prestakall-
anna á svæðinu, prestar og djáknar og 
er kosið í póstkosningu 9. – 21. mars.

Það sem heillar mig mest við þetta 
starf eru þau beinu tengsl sem gert 

er ráð fyrir að vígslubiskup hafi við 
hverja sókn. Starfsvettvangur hans er 
að vera í þessum tengslum og rækta 
þau í gegnum boðun, helgihald og 
safnaðarstarf. Ég vil vinna með því 
fólki sem vinnur að því að glæða 
kristni og kirkjulíf. Það er vel hægt 
með því að heimsækja söfnuði og setja 
sig inní aðstæður á hverjum stað. Það 
er hægt með góðum tengslum, ráð-
gjöf og fræðslu. Það er hægt með því 
að vinna að endurmenntun og öðru 
sem getur komið í veg fyrir þreytu 
eða kulnun í starfi og alltaf má bæta 
vinnuaðstöðu og skipulag á vinnutíma 
og viðveru. Það gefur mikinn kraft 
ef hægt er að auka sjálfboðastarf og 
styrkja sjálfboðaliðana af því að það er 
bara meira gaman þar sem fleiri koma 
saman að verki. Svo þarf að vinna aft-
ur skerðinguna á sóknargjöldum því 
það er rekstrarfé safnaðanna á sama 
hátt og gildir um öll trúfélög. 

Ég vil gjarnan fá að vinna að þessu 
með Guðs hjálp og öllum þeim sem 
vilja efla kirkjuna innanfrá og styrkja 
það starf sem nýtur mestrar virðingar 
hjá þjóðinni. Þess vegna gef ég kost á 
mér og kem með mína reynslu sem ég 
lýsi á heimasíðunni KristjánBjörns-
son.is og kem fram með dyggum 
stuðningi konu minnar, Guðrúnar 
Helgu Bjarnadóttur. Ég vil fá að vinna 

að þessu 
öllu út frá Skálholti og með aðsetur 
þar enda er brýnt að efla þann helga 
stað með guðsþjónustu, fundum, 
fræðsludögum og uppbyggilegri sam-
veru, aukinni kynningu og þjónustu 
við ferðafólk og skólahópa og ekki 

síst með rækt við kyrrðardaga og tón-
listarlíf. Það er von mín að kirkjunni 
takist vel til.

Sr. Kristján Björnsson
www.kristjánbjörnsson.is

Sr. Kristján ásamt Guðrúnu Helgu Bjarnadóttur eiginkonu sinni.

öFlUGt starF hjÁ FEBs

Forgangsmál að bæta 
kjör eldri borgara
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Sjáðu úrvalið 
á goddi.is

Margar gerðir
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Það voru margir 
sem mættu í 
60 ára afmæli 

Bókasafns Reykjanes-
bæjar þann 7.mars s.l. 
Bókasafn Reykjanesbæj-
ar er örugglega eitt af 
glæsilegustu bókasöfn-
um landsins.  

Bæjar- og héraðs-
bókasafn Keflavíkur var 
formlega opnað þann 
7. mars árið 1958 á efri 
hæð íþróttahúss barna-
skólans í Keflavík, nú 
Myllubakkaskóli.  Fyrsti 
bæjarbókavörður var Hilmar Jónsson 
og gengdi hann því starfi til ársins 
1992. Árið 1974 fékk safnið nýtt hús-
næði að Mánagötu 7, þar var safnið 
til ársins 1993 en þá var það flutt 
í Kjarna að Hafnargötu 57. Hulda 
Björk Þorkelsdóttir tók við sem for-
stöðumaður árið 1992 og lét af störf-
um í lok árs 2013. Tók þá Stefanía 
Gunnarsdóttir við starfi forstöðu-
manns og hefur gegnt því síðan.

Um mitt ár 2013 flutti safnið í nú-
verandi húsnæði í Ráðhús Reykjanes-
bæjar, húsnæði sem skiptist í tvær 
hæðir. Það var upphaflega byggt fyrir 
banka og því þurfti að aðlaga safnið 
að húsinu. Hugmyndafræðin á bak 
við flutninginn var að öll kjarna-
þjónusta bæjarins væri undir einu 
þaki. Safnið er í opnu rými þar sem 
þjónustuver Reykjanesbæjar er á 
sama stað auk þess sem Ráðhúskaffi 
er skemmtileg viðbót í húsinu. Á 
neðri hæð safnins er upplýsinga-
þjónusta, almenn fræðirit, lessalur 
og hópavinnuborð. Á aðalhæð safn-
ins er afgreiðsla, barnadeild, tímarit, 
skáldrit og ævisögur. Gamla peninga-
geymslan er orðin að Átthagastofu 
sem varðveitir sögulegan fjársjóð um 
Reykjanesbæ auk sýningarrýmis.

Bókasafnið er menningar, upp-
lýsinga og þekkingasetur bæjarbúa. 
Í safninu er lögð áhersla á að bjóða 
upp á fjölbreyttan safnkost til að 
geta þjónað öllum almenningi, sinnt 
fræðslu og menningarviðburðum. 
Bókasöfn nútímans eru oft kall-
aðir þriðji staðurinn; griðastaður 
í amstri dagins, þar sem hægt er að 
njóta, læra, taka þátt og styrkja and-
ann. Staður til þess að hitta fólk, lesa, 
læra, sækja viðburði og fræðslu á 
eigin forsendum og frumkvæði. Á 
síðasta ári (2017) komu tæplega 
10.000 manns í skipulagða við-
burði í Bókasafninu. Þá er frátalið 
fólk sem sækir sér bækur, kíkir í 
tímarit eða kemur til að læra.

Bókasöfn 21. aldar eru að þróast 
í öflug menntunar- og menningar-
setur. Söfnin eru ekki lengur bara 
fyrir bækur heldur eru þau hlut-
lausir staðir fyrir samskipti 
fólks og þekkingaröflun í sinni 
fjölbreyttustu mynd. Þau eru 
lifandi menningarstofnanir 
sem eru að þróast í takt við 
breyttar þarfir íbúa og bókasöfn 
eru staðir þar sem hjartað slær í 
samfélögum.

Hringbraut 99 - 577 1150

FAGLEG, TRAUST OG 
PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA

VIÐ BJÓÐUM MEDISMART RUBY 
BLÓÐSYKURMÆLA, STRIMLA, BLÓÐHNÍFA 
OG NÁLAR FRÍTT FYRIR ÞÁ SEM ERU MEÐ 

SKÍRTEINI FRÁ TR.

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

MJÖG EINFALDUR Í NOTKUN, 
STÓR SKJÁR, LÉTTUR OG HANDHÆGUR
- „No coding“ þarf ekki að núllstilla
- Þarf mjög lítið magn til mælinga, aðeins 0,6µl
- Mælir blóðsykur  á bilinu 1.1 - 35 mmol/L
- Mæling tekur aðeins 5 sek.
- Geymir 480 mælingar í minni
- Hægt að tengja við tölvu

Apótek Suðurnesja leggur metnað í að bjóða viðskiptavinum sínum 
lyf á lágmarksverði, þar sem fagmennska, heiðarleiki og nærgætni 

við viðskiptavini er í fyrirrúmi.

eftir hræðilegan febrúar mánuð 
þar sem að bátar komust lítið 
sem ekkert á sjóinn þá byrjar 

mars ansi vel.   Mokveiði er búin að 
vera hjá neta og handfærabátunum og 
fjöldi handfærabátar sem hefur verið 
að landa í Sandgerði er ansi mikill. 
Hátt í 40 færabátar að landa í Sand-
gerði á degi hverjum meðan gefur á 
sjó.  Og þeir koma allstaðar frá.

Sæstjarnan BA með 15,6 tonn í 9.  
Bryndís SH 14 tonn í 6 og mest 4,2 
tonn.  Garri BA 11,6 tonn í 4 og mest 
5,2 tonn sem er fullfermi.  Huld SH 
10,2 tonn í 4.  Hilmir SH 8,9 tonn í 5.  
Sella GK 8,9 tonní 6.  Sigrún GK 8,2 
tonní 5.  Fagravík GK 7,8 tonn í 5.  

Línuveiði bátanna hefur verið góð 
enn eftir að loðna gekk hérna yfir þá 
hefur eins og er vanalegt að þá hefur 
línuveiðin nokkuð minnkað.  Nokkuð 
fjöldi línubáta hefur verið að landa 
í Grindavík og þar eru nokkrir bátar 
komnir utan af landi.  t.d Háey II ÞH 
og Lágey ÞH frá Húsavík.  Og Litlanes 
ÞH frá Þórshöfn.  Litlanes ÞH hét 
reyndar Muggur KE áður og skipstjóri 
á honum er Baldur Reynir Hauksson 
sem áður bjó í Garðinum og var þar 
skipstjóri á bátum sem að Stakkavík 
ehf átti og gerði út.  

Ef afli línubátanna er skoðaður þá 
er Valdimar GK 162 tonn í 2.  Sturla 
GK 139 tonn í 1. og átti Sturla GK 
ansi góðan febrúar mánuð þar sem að 
báturinn var aflahæstur allra línubáta 
á landinu með um 492 tonn í 4 róðr-

um og var mest 
með 146 tonn í 
einni löndun .  
Jóhanna Gísla-
dóttir GK 110 
tonn í 1.  Fjölnir 
GK 119 tonn í 1.

G u ð b j ö r g 
GK 74 tonní 
6.  Daðey GK 
72 tonn í 9.  
Vésteinn GK 
56 tonn í 5.  
Litlanes ÞH 40 
tonní 7.  Gísli 
Súrsson GK 37 
tonní 5.  Hulda 
HF 37 tonní 6 
landað í Sand-
gerði.  Hinir 
eru að landa í 
Grindavík.  Óli 
á Stað GK 36 
tonní 4.  Hafdís 
SU 29 tonní 3 
báðir í Sandgerði.  Dóri GK 26 tonní 3.

Dragnótabátarnir hafa mokveitt og 
er Siggi Bjarna GK með 103 tonní 5 
og mest 32 tonn.  Benni Sæm GK 95 
tonní 5 og mest 29 tonn.  Sigurfari GK 
77 tonní 5 og mest 28 tonn.  Kristbjörg 
ÁR 38 tonní 6 og mest 16 tonn í 1, Að-
albjörg RE 25 tonní 5.  

Og loðnan er kominn enn aðeins 
ein löndunarhöfn á suðurnesjunum 
tekur á móti loðnu og er það Helgu-
vík.  Þar hefur smá slatti af loðnu 

komið.  Börkur NK kom með 648 
tonn.  Hákon EA 728 tonn og fór svo 
til Reykjavíkur með frysta loðnu.  Vil-
helm Þorsteinsson EA 1319 tonn í  
einni löndun.

Það var nú oft ansi mikið meira fjör 
í Grindavík og Sandgerði á loðnuver-
tíð þegar loðnuskipin komu þar dag-
lega inn og löndunarbið var á báðum 
höfnum.   

Gísli R.

Fjöldi gesta var viðstaddur 
vígslu á stækkaðri suður-
byggingu Keflavíkurflugvallar 

til norðurs fimmtudaginn 1. mars síð-
astliðinn. Stækkunin nemur um 7000 

fermetrum. Framkvæmdirnar hófust 
árið 2016 og hefur nýja svæðið verið 
tekið í gagnið í áföngum frá því í maí 
í fyrr

aflafréttir:

loðnu landað í Helguvík

stÆkkUð sUðUrBYGGiNG 
kEFlavÍkUrFlUGvallar vÍGð

BókasaFN rEYkjaNEsBÆjar 60 Ára
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Í síðustu sveitarstjórnarkosning-
um í Reykjanesbæ árið 2014 féll 
meirihluti Sjálfstæðisflokksins,-

sem hafði haft hreinan meirihluta frá 
árinu 2002. Nýr meirihluti var mynd-
aður af þremur framboðum, Frjálsu 
afli, Samfylkingu og óháðum og Beinni 
leið. Samfylkingin og óháðir hafa nú 
kynn sinn framboðslista. Suðurnesja-
blaðið heyrði hljóðið í oddvita listans 
Friðjóni Einarssyni,sem er núverandi 
formaður bæjarráðs.

Þið takið við meirihlutastjórn árið 
2014. Staða Reykjanesbæjar er þá mjög 
erfið og það blasir við að bærinn eigi 
á hættu að missa fjárhagslegu stjórnina 
á sveitarfélaginu. Hvernig hefur gengið 
að vinna sig út úr þessari erfiðu stöðu?

Þegar við tókum við sumarið 2014 
var útlitið ansi dökkt, fjárhagsstað-
an mjög erfið og útilokað að halda 
áfram nema með stórtækum aðgerð-
um. Margra ára taprekstur fyrri ára 
undir stjórn sjálfstæðismanna hafði 
gert sveitarfélagið óstarfhæft. Eftirlits-
nefnd með fjármálum sveitarfélaga 
gerði miklar kröfur til bæjaryfirvalda 
og öllum ljóst að ef ekki tækist að snúa 
rekstrinum við að þá myndi Eftirlits-
nefndin taka við stjórn Reykjanes-
bæjar. Samhentur meirihluti tók vel á 
málum og núna tæpum fjórum árum 
seinna hefur verið samið við alla 
kröfuhafa og rekstur sveitarfélagsins 
kominn í jafnvægi. Þrátt fyrir þetta 
hefur miklu verið áorkað m.a. stækk-
un leikskóla og uppbygging Stapa- og 
Háaleitisskóla, systkinaafsláttur á milli 
skólastiga og aukin stuðningur við 
tómstunda- og íþróttaiðkun. Að ná 
samningum við kröfuhafa var risa-
stórt mál og hafði lengi verið í vinnslu 
og einkenndist starfið á kjörtímabilinu 
af því. Að mínu mati hefur tekist vel til 
með agaðri stjórn og vel unnum áætl-
unum. Ég er ánægður með stöðuna í 
dag sem gerir okkur kleift að takast á 
við framtíðina og búa hér til nýtt og 
betra samfélag. 

Gífurleg íbúafjölgun hefur verið síð-
ustu misserin. Er sveitarfélagið í stakk 
búið til að mæta þessu með tilheyrandi 
þjónustu s.s. leikskólum og grunnskól-
um?

Rekstur sveitarfélagsins er kominn 
í gott lag og er í raun betri en hann 
hefur verið í tugi ára. Skuldastaðan 

er auðvitað erfið en þrátt fyrir það 
teljum við okkur í stakk búin til að 
takast á við nýjar áskoranir. Íbúafjölg-
unin er gríðarleg áskorun og ljóst að á 
næstu árum þarf að fjárfesta verulega í 
innviðum m.a. skólum og leikskólum. 
Staðreyndin er að þegar íbúafjölgun 
er svona mikil að þá þarf að halda 
vel á fjármálum sveitarfélagsins svo 
ekki fari illa. Á kjörtímabilinu höfum 
við stækkað leikskóla og grunnskóla 
og fyrirhugað er bygging nýrra leik 
og grunnskóla á næstu 2 árum. Við 
leggjum mikla áherslu á grunn – og 
leikskóla sem er grundvöllur góðs 
samfélags. Námsgögn eru gjaldfrjáls í 
grunnskólum og vonandi tekst okkur 
einnig að lækka aldursmörk í leikskóla 
í 18 mánuði fljótlega.

Í framhaldi af þessu. Húsnæðisverð 
er mjög hátt. Er þitt framboð með það á 
sinni stefnuskrá að sveitarfélagið stuðli 
að framboði ódýrra íbúðafélög?

Húsnæðisstefna Reykjanesbæjar 
var lögð fram nýlega sem stuðlar að 
því að allir íbúar hafi öruggt húsnæði 
hvort sem fólk þarfnast stuðnings með 
húsnæðismál eða ekki. Stefnan nær 
þannig utan um húsnæðisþarfir allra 
íbúa, óháð stöðu, eignaformi, stærð 
og gæðum húsnæðis. Huga þarf að 
fjölbreytni framboðs og að íbúar geti 
annað hvort eignast eða leigt, húsnæði 
eftir þörfum hverju sinni. Reykjanes-
bær mun áfram fylgja þeirri stefnu að 
reka áfram öflugt almennt húsnæð-
iskerfi svo og félagslegt húsnæðiskerfi 
fyrir aldraða og viðhalda stærð þess 
þannig að fjöldi félagslegra íbúða auk-
ist í réttu hlutfalli við heildarfjölgun 
á svæðinu. Reglur um stofnframlög 
voru samþykkt í bæjarstjórn í nóv-
ember 2016 sem mun stuðla að aukn-
ingu bygginga í samstarfi við hús-
næðissjálfseignastofnana sem leggja 
áherslu á eignir sem skortur er á. Fá 
sveitarfélög hafa staðið sig eins vel 
og Reykjanesbær í þessum málum og 
þurfa önnur sveitarfélög á suðurnesj-
um verulega að bæta í og gera betur.

Á sínum tíma áttu álver,kísilver 
og önnur stórfyrirtæki í Helguvík að 
leysa öll vandamálin. Allir vita hvern-
ig það fór. Hefur þú trú á að á næstu 
árum fari þessi starfsemi í gang?

Stóriðja okkar í Reykjanesbæ er 
ferðaþjónusta fyrst og fremst. Tími 

mengandi stóriðju er að mínu mati 
liðin tíð. Bæjarstjórn hefur þegar 
samþykkt að auka ekki við mengandi 
stóriðju í Helguvík. Það er nauðsyn-
legt að mínu mati að ná sátt við íbúa 
um framtíð stóriðju í Helguvík. Þess 
vegna tel ég nauðsynlegt að íbúar 
komi meira að öllum ákvörðunum um 
uppbyggingu iðnaðarsvæða og besta 
leiðin er að auka kynningar og all-
ar breytingar á deiliskipulagi þannig 
að öllum sé ljóst hvernig skipulagið 
er til framtíðar. Á þessu kjörtímabili 
hafa verið haldnir 9 opnir fundir um 
deiliskipulag og ein íbúakosning. Mitt 
mat er að framtíð stóriðju í Helguvík 
eigi að leggja undir dóm íbúa með 
íbúakosningu.

Margir kvarta yfir slæmu ástandi 
hvað varðar þjónustu á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja. Hvað segir þú um 
þessa gagnrýni?

Samfélagið á Suðurnesjum hefur 
í tugi ára stutt við Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja af miklum krafti en því 
miður hafa yfirvöld ekki staðið sig 
nógu vel og nokkuð ljóst er að skortur 
á fjármagni er nánast að buga starf-
semina. Skýrsla landlæknis á síðasta 
ári var mikill áfellisdómur yfir rekstri 
HSS og nokkuð ljóst að stórra aðgerða 
er þörf svo bæta megi stöðu HSS. 
Starfsfólk HSS hefur staðið sig frá-
bærlega við erfiðar aðstæður, gríðar-
lega íbúafjölgun og stöðugt streymi 
ferðamanna. Reykjanesbær lagði ný-
lega fram samantekt um stöðu HSS í 
samanburði við aðra landshluta og þar 
kom berlega í ljós að HSS er og hefur 
verið undirfjármagnað lengi. Þing-
menn kjördæmisins verða að standa 
í fæturna og krefjast úrbóta strax. 
Sveitarfélögin hafa í mörg ár krafist 
aðgerða en því miður hefur ekki ver-
ið hlustað á okkur. Það er til skammar 
hvernig staðið hefur verið að málum 
HSS og tek ég undir þessa gagnrýni.

Eldri borgurum fer fjölgandi. Bent 
hefur verið á að bráðlega vanti nýtt 
hjúkrunarheimili fyrir íbúa Suðurnesja. 
Hvers vegna hefur engin umsókn um 
byggingu nýs hjúkrunarheimilis komið?

Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa 
lengi barist fyrir fleiri hjúkrunarým-
um og margoft líst því yfir að þau 
muni leggja sitt af mörkum svo af 
verði. Því miður hafa svör heilbrigð-

isráðherra ætíð verið þau sömu að 
ekki sé enn komið að því að bæta við 
rýmum hér hjá okkur. Þetta er fyrst 
og fremst verkefni ríkisins og ljóst 
að vilji stjórnvalda hefur ekki verið 
okkur hliðhollur þrátt fyrir samstöðu 
og vilja sveitarfélaga að leggja til fjár-
magn. M.a. hefur komið til greina að 
hálfu sveitarfélaganna leggja Hlévang 
inn í þetta verkefni svo hraða megi 
uppbyggingu Nesvalla. Vel er staðið að 
húsnæðismálum aldraða í Reykjanes-
bæ, betur en í flestum sveitarfélögum 
á Íslandi, en ljóst er að nú er nauðsyn-
legt að ríkið komi með okkur og haldi 
áfram uppbyggingu hjúkrunarheim-
ila við Nesvelli. Við erum tilbúinn til 
samstarfs engin vafi um það. 

Fyrir utan þetta. Hver verða helstu 
baráttumál Samfylkingar og óháðra á 
næsta kjörtímabili?

Jafnvægi er lykilorðið: Fyrst og 
fremst að tryggja góðan rekstur 
sveitarfélagsins til framtíðar. Síðustu 
ár hafa verið íbúum erfið eftir langvar-
andi erfiðleika sjálfstæðisflokksins í 
rekstri Reykjanesbæjar. Með góðum 
rekstri er hægt að bæta þjónustu við 
íbúa og auka við velsæld.
n Lækka gjöld á íbúa: Strax á 

næsta ári mun útsvar lækka um 
300 milljónir króna skv. áætlun. 
n Samráð við íbúa upp-

bygginu stóriðju og nýtt 
aðalskipulag.

Ný húsnæðisstefna:  
Stuðningur við uppbyggingu 
leiguíbúða í samvinnu við hin ýmsu 
félagasamtök.
n Nýr grunnskóli og leikskóli. 

(Ungbarnaleikskóli 18. mán)
n Ný slökkvistöð byggð við Aðal-

götu.
n Halda áfram að styðja við tóm-

stunda- og iþróttastarf.
n Bæta aðstöðu kennara og starfs-

fólks grunnskóla Reykjanesbæjar 
samfara stuðningi við nemendur með 
gjaldfrjálsum skólagögnum.
n Áframhaldandi stuðningur við 

eldri borgarara í tómstundum og lík-
amsrækt.

Hefur þú trú á að sami meirihluti 
verði áfram við völd eftir kosningarnar 
26.maí 2018?

Samstarfið hefur verið gott og stað-
ið hefur verið við öll kosningaloforð á 
tímabilinu. Rekstur sveitarfélagsins 
hefur tekið stakkaskiptum svo eftir 
hefur verið tekið. Ég hef því trú á því 
að kjósendur meti það sem vel hefur 

verið gert og kjósi því áfram 
sama meirihluta. Ekki vilj-

um við upplifa aftur tíma 
brotinna loforða og gjald-
þrota stefnu meirihluta 
sjálfstæðismanna.

Í sveitarstjórnarkosningunum árið 
2014 tapaði Sjálfstæðisflokkurinn 
miklu fylgi og missti meirihluta 

sinn í Reykjanesbæ. Nú hafa tveir af 
forystumönnum flokksins þeir Árni 
Sigfússon og Böðvar Jónsson ákveðið 
að gefa ekki lengur kost á sér í fram-
boð. Margrét Sanders mun leið lista 
flokksins í kosningunum 26. maí  n.k. 
Suðurnesjablaðið spurði Margréti 
nokkurra spurninga.

Hvers vegna ákvaðst þú að hella þér 
í baráttuna?

Ég hef alltaf haft áhuga á pólitík 
en gat ekki tekið þátt í nefndarstarfi 
á vegum bæjarstjórnar eða boðið mig 
fram í bæjarstjórn þegar ég var fram-

kvæmdastjóri og eigandi Deloitte, það 
stangaðist á við hlutleysi fyrirtækisins. 
Nú er ég hætt hjá Deloitte og það var 
leitað til mín að gefa kost á mér í for-
ystusætið.  Ég var þó treg til í fyrstu 
þar sem ég kem úr pólitískri fjölskyldu 
og veit hvað ég er að fara útí.   Þegar 
ólíkir hópar fólks lýstu yfir stuðningi 
við mig þá ákvað ég að slá til enda 
gríðarleg tækifæri í Reykjanesbæ og 
spennandi að taka þátt í þessari miklu 
uppbyggingu.

Sjálfstæðisflokkurinn missti mikið 
fylgi í síðustu kosningum eftir að hafa 
haldið um stjórnartaumana í 12 ár. 
Fjármálaleg staða sveitarfélagsins var 
orðin verulega slæm. Hvers vegna ættu 

kjósendur að treysta flokknum núna?
Það var klofningur fyrir síðustu 

kosningar og það var að hluta til 
ástæða þess að Sjálfstæðisflokkurinn 
tapaði miklu fylgi.   Á þessum 12 árum 
sem þú vísar til var margt sem hafði 
áhrif á fjárhagsstöðuna t.d. fór her-
inn 2006 þar sem yfir þúsund manns 
misstu vinnuna og síðan heilt efna-
hagshrun  bæði á Íslandi og reyndar 
víða um heim.  Menn stóðu frammi 
fyrir fordæmalausri stöðu. Þrátt fyr-
ir þessi áföll  varð mikil uppbygging 
innviða. Skólarnir komust m.a. í 
fremstu röð á Íslandi, sem er nú ekki 
lítill árangur. Gríðarleg uppbygging 
nýrra hverfa var sett af stað sem er 

núna fyrst að skila tekjuaukningu, 
og þá  erum við að tala um tæplega 
72% hækkun á útsvarstekjum á síð-
ustu 4 árum. Er ég þá að segja að allar 
ákvarðanir sjálfstæðismanna hafi ver-
ið skynsamlegar?  Nei, alls ekki.  Fyrr-
um forystumenn hafa einmitt bent á 
að ef þeir hefðu séð fyrir áföllin sem 
urðu hefði verið skynsamlegt að fara 
hægar í uppbyggingu.    Núverandi 
meirihluti hefur notið góðs af upp-
byggingunni, ekki þurft að ráðast í 
eins miklar fjárfestingar til að fjölga 
íbúum sem hefur skilað sér í auknum 
tekjum.  Núverandi meirihluti hefur 
staðið sig ágætlega í að halda aftur af 
útgjöldum sem var forsenda þess að 

lækka skuldir.  Þau hafa þó sagt sjálf 
að það sé  mikil pressa á fjárfestingar 
núna og þar má nefna sem dæmi að 
bygging grunnskóla og leikskóla í 
Innri Njarðvík hefur verið boðin út.  
Það mun hafa áhrif á skuldir bæjarins.

Á síðustu misserum hefur orðið 
gífurleg íbúafjölgun í bænum. Er 
sveitarfélagið í stakk búið til að mæta 
þessari fjölgun með þjónustu t.d. í 
leikskólum og grunnskólum?

Íbúafjölgunin er fordæmalaus og 
við erum ekki alveg tilbúin  eins og 
er en það er verið að vinna í því.  Það 
er búið að bjóða út Stapaskóla sem er 
grunn- og leikskóli í Innri-Njarðvík.   
Hlíðarhverfi er að byggjast upp, þar 

Friðjón Eiunarsson oddviti samfylkingar og óháðra

ÁNÆGðUr MEð stöðUNa Í DaG

margrét sanders oddviti sjálfstæðisflokksins

kOsNiNGaBarÁtta Okkar sNýr UM 
FraMtÍðarsýN Ekki stöðU BÆjarstjóra
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GÖNGUM VEL UM LANDIÐ OKKAR

Suðurnesjablaðið heimsótti GE 
bíla einn daginn og hitti þar 
fyrirEnok Holm og Guðmunf 

Frey Valgeirsso. Þeir félagar sögðust 
hafa stofnað GE bíla 29.ágúst 2014. 
Hvernig hefur þetta gengið? Upp 
og ofan sögðu þeir. Nú er þetta allt í 
áttina. Það er komið nýtt 2007.

Við erum bæði með nýja og not-
aða bíla. Það er langmest salan í nýj-
um bílum hjá okkur. Hjá okkur er 
mikið úrval af nýjum bílum. Má þar 
nefna BMW, Mini,Jaguar, Land Rover, 
Nissan, Renault, Hyundai,Subaru, 
Isusu og Dacia. Þetta er floti frá litlum 
ódýrum bílum upp í stóra lúxusbíla.

Hvaða bílar seljast best hjá ykkur? 
Nissan bílarnir eru langvinsælastir. 
Mest seljum við af Qashqai sportjepp-
anum. Í ár kemur alveg ný lína frá 
Nissan. Þegar eru komnir Qashqai og 
Micran. Fleiri koma svoi í nýju línunni 
með haustinu frá Nissan eins og t.d. 
Juke.

Í apríl kemur svo alveg ný hannað-
ur Nissan Leaf rafmagnsbíllinn, sem 
er með meiri drægni heldur en áður. 

Flottur bíll. 
Bílaleigurnar kaupa mest af Dacia 

Duxter bílunum.
Hvað með notaða bíla. Selljast þeir 

vel? Salan í þeim er svipuð og áður en 
engin aukning. Eru bílar í einhverjum 
ákveðnum verðflokkum sem seljast 
betur en aðrir? Nei það er engin regla 
í því samhengi.

Það hefur orðið mikil aukning á 
sölu bíla frá BL hér á Suðurnesjum. 
Markaðshlutfall bíla frá BL er orðið 
27% af nýjum bílum fyrir utan bíla-
leigubíla. Mjög góð þjónusta er við 
eigendur BL bíla en Bílaver á Iðavöll-
um annast þjónustuna.

Þegar við byrjuðum vorum 
við tveir í þessu,en nú erum við 
orðin 6 sem vinnum hjá GE bíl-
um.

Fyrirtækið er einnig með 
leigu á húsbílum og stjórnar 
Guðmundur þeim rekstri. Mikil 
aukning er í þeim geira og verð-
um við í ár með yfir 100 bíla. 
Starfsmenn í kringum þetta eru 
25-30. Þetta eru nær eingöngu 

erlendir ferðamenn sem nýta sér þjón-
ustuna. Eruð þið með húsbíla til sölu? 
Já við erum einnig 
að selja notaða hús-
bíla á hagstæðu 
verði.

Þeir félagar 
segjast bjartsýnir 
á framtíðina, enda 
með góð bílamerki 
á sinni söluskrá.

Á myndinni er 
Guðmundur og Atli 
sölumaður.

verður þörf á að byggja upp grunn- 
og leikskóla.  Við megum líka ekki 
gleyma allri annarri þjónustu sem 
þetta kallar á og sem dæmi um það þá 
hafa íþróttafélögin bent á að æfingaað-
staða þeirra er sprungin og í sumum 
tilfellum geta þau varla tekið á móti 
fleirum að öllu óbreyttu.

Í sinni valdatíð lagði Sjálfstæð-
isflokkurinn mikla áherslu á upp-
byggingu í Helguvík með byggingu 
álvers og kísilvers. Mun Sjálfstæðis-
flokkurinn áfram leggja áherslu á þessi 
mál í sinni stefnuskrá?

Fjölbreytt atvinnulíf skiptir alltaf 
máli. Við erum að vinna að stefnu-
skránni og munum þar leggja fram 
okkar áherslur.  Ég vil þó segja það 
sama og ég sagði í viðtali um ára-
mótin 2016/17 , að það er ekki í boði 
framkoma eins og gerðist í kísilveri 
United Silicon.  Á þeim tíma vildi 
ég að það yrði strax skellt í lás.  Þessi 
mikli fjöldi frávika frá starfsleyfi sem 
hefur verið í rekstrarsögu United 
Silicon frá upphafi er algjörlega for-
dæmalaus. Ekkert sambærilegt þekk-
ist í þessum geira.  Ef fyrirtæki fer ekki 
eftir starfsleyfi og brýtur ítrekað af 
sér með tilheyrandi óþægindum fyr-
ir íbúa þá er slíkum rekstri lokað. Við 
munum gera þá kröfu að eftirlitsaðilar 
standi sig betur heldur en raunin varð 
í þessum ótrúlega farsa sem bitnaði 
illa á íbúum Reykjanesbæjar. Þeir eiga 
miklu betra skilið.

Það reynist mörgu ungu fólki erfitt 
að eignast íbúðarhúsnæði. Á sveitarfé-
lagið að styðja við bakið á fólkinu til að 
það eigi frekar möguleika á að eignast 
húsnæði?

Við erum í okkar stefnumótun að 
taka sérstaklega fyrir húsnæðismál og 
þann vanda sem blasir við.  Það sýn-
ir best okkar áherslu í þessum mála-
flokki að við settum upp sérstakan 
hóp einungis til að koma með lausnir 
í þessum málum.  Besti stuðningur 
sem sveitarfélag getur komið með er 
að auka framboð á íbúðum.  Meira 
framboð á að skila sér í hagstæðara 
verði, sérstaklega er þar verið að horfa 
á minni íbúðir.

Margir gagnrýna stöðu Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja hvað varðar 
þjónustu. Hver er þín skoðun?

Heilbrigðismál er ein af helstu 
stoðum hvers samfélags.  Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja fellur undir ríkið 
en bæjaryfirvöld verða að koma sterkt 
að því að berjast fyrir uppbyggingu 
stofnunarinnar í samvinnu við starfs-
fólk þess og erum við að vinna að 
stefnumótun í þessum málaflokki.  
Við eigum öll að hefja stofnunina til 
vegs og virðingar, berjast með kjafti 
og klóm fyrir breytingum og auknu 
fjármagni og standa með því frábæra 
starfsfólki sem þar er tilbúið að starfa 
og fá til baka þá sem hafa horfið á 
braut.

Eldri borgurum fer mjög fjölgandi 
hér eins og annars staðar. Það blasir við 

að byggja þarf nýtt hjúkrunarheimili á 
Suðurnesjum. Hver er stefna Sjálfstæð-
isflokksins í þeim efnum?

Enn og aftur legg ég áherslu á að 
við erum að vinna í stefnumótun 
og munum þá koma með nákvæma 
stefnu í þessum málaflokki.  Það er þó 
þannig að hjúkrunarheimili ásamt öfl-
ugri heimahjúkrun og aðstoð heima 
þarf að vera í jafnvægi.  Flestir vilja 
vera lengur heima og þá er það okkar 
að byggja upp þannig þjónustu að af 
því geti orðið þegar við á.

Það vakti athygli á dögunum þegar 
þú lýstir yfir stuðningi við Kjartan Má 
Kjartansson, núverandi bæjarstjóra. 
Það hefur verið stefna Sjálfstæðis-
flokksins að oddviti flokksins væri jafn-
framt bæjarstjóraefni. Breytt stefna?

Kosningabarátta okkar snýr um 
framtíðarsýn en ekki  stöðu bæjar-
stjóra eða aðra embættismenn bæjar-
félagsins.

Ég hef ekki séð fyrir mér að odd-
viti sjálfstæðismanna verði bæjar-
stjóraefni. Við viljum leggja aðalá-
herslu á að marka skýra stefnu fyrir 
sveitarfélagið.

Einhver sérstök mál fyrir utan þessi 
sem flokkurinn leggur áherslu á?

Það er ekki tímabært að fara yfir 
stefnumálin á þessum tímapunkti.  Við 
erum með öflugan hóp frambjóðenda 
sem leggja áherslu á uppbyggilega 
kosningabaráttu þar sem við förum 
yfir okkar sýn á því hvernig við getum 
gert gott sveitarfélag betra.

Markaðshlutfallið er komið í 27%
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

a)  Uppfærsla á Innviðagrein-
ingu.  Markmið: Lokið var við 
gerð Innviðagreiningu á síð-

asta ári.  Á árinu 2018 verður lokið við 
að uppfæra hana í samræmi við þarfir 
Íslandsstofu. Einnig verður unnið við 
að kortleggja dreifingu ferðamanna á 
Suðurnesjum. Fjárhæð kr. 3.900.000,-

b)  Fjarnám í hjúkrunar-
fræði. Markmiðið er að nemendur bú-
settir á Suðurnesjum hafi tækifæri til 
að stunda háskólanám í heimabyggð. 
Einnig að nemendur geti hafið nám og 
klárað það og þannig stuðlað að hærra 
menntunarstigi og að auka framboð 
einstaklinga með þessa menntun á 
svæðinu. Fjárhæð kr. 4.000.000,-

c)  Minnka brottfall úr námi og 
bjóða upp á menntun í takt við at-
vinnulífið á svæðinu.  Markmið er að 
minnka brottfall úr námi og hækka 
menntunarstig á Suðurnesjum. Auka 

tengsl nemenda við atvinnulífið á 
svæðinu og undirbúa þá fyrir störf 
sem standa til boða á Suðurnesjum. 
Draga úr atvinnuleysi til lengri tíma. 
Fjárhæð kr. 4.580.00,-

d)  Ímynd Suðurnesja.  Markmið 
er að styrkja mynd Suðurnesja með 
sameiginlegu átaki og sömu skilaboð-
um í samstarfi hagaðila.   Fjárhæð kr. 
12.000.000,-

e) Skráning og uppfærsla á menn-
ingarviðburðum á dagatali.  Mark-
miðið er að skrá inn upplýsingar á 
einum stað um menningarviðburði á 
Suðurnesjum. Fjárhæð kr. 500.000,-

f)  Rannsókn á líðan eldri borg-
ara.  Markmið rannsóknarinnar er að 
leggja mat á heilsu, líðan og lífsgæði 
aldraðra á Suðurnesjum. Fjárhæð kr. 
3.800.000,-

g) 3-D líkan. Markmið er að fá yf-
irsýn fyrir tilgreind svæði og sjá hvaða 

áhrif nýjar framkvæmdir hafa á þau 
svæði áður en til framkvæmdanna 
kemur.  Fjárhærð kr. 3.500.000,-

h) Að auka sýnileika Geopark inn-
an Suðurnesjanna.  Markmiðið er að 
auka vitund íbúa um starf og mark-
mið Reykjanes Geopark. Á sama tíma 
eykst vitund íbúa um jarðsögu, nátt-
úru og sögu svæðisins. Fjárhæð kr. 
9.000.000,-

i)  Nýsköpun -start-up.   Markmið 
er að efla nýsköpun og aðgang frum-
kvöðla og fyrirtækja að stuðningsum-
hverfinu. Fjárhæð kr. 1.458.000,-

Sigurvegararnir í Stóru upp-
lestrarkeppninni, f.v. Lovísa 
Grétarsdóttir Njarðvíkur-

skóla, 3. sæti, Be…
Sigurvegararnir í Stóru upplestr-

arkeppninni, f.v. Lovísa Grétarsdótt-
ir Njarðvíkurskóla, 3. sæti, Betsý 
Ásta Stefánsdóttir Akurskóla, 1. sæti 
og Jón Arnar Birgisson Holtaskóla, 
2. sæti.

Betsý Ásta Stefánsdóttir nemandi 
í Akurskóla sigraði á lokahátíð Stóru 
upplestrarkeppninnar sem fram fór 
í Bergi Hljómahöll sl. miðvikudag. Í 
öðru sæti var Jón Arnar Birgisson 
nemandi í Holtaskóla og í þriðja sæti 
var Lovísa Grétarsdóttir nemandi í 
Njarðvíkurskóla

Stóra upplestrarkeppnin var nú 
haldin  í 21. sinn á Suðurnesjum. Að 
venju var hátíðin hin glæsilegasta. Í 
bland við fallegan upplestur var boð-
ið upp á hugljúfa tóna frá nemend-
um í Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. 

Alls 14 nemendur úr 7. bekk í 
grunnskólum Reykjanesbæjar og 
Sandgerðis tóku þátt í lokakeppn-
inni. Fyrst lásu nemendur textabrot 
úr sögu eftir Sigrúnu Eldjárn og ljóð 
eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson. Að 
lokum lásu nemendur ljóð að eigin 
vali. Í dagskrálok flutti Helgi Arnar-
son sviðsstjóri ávarp og veitti öllum 
þátttakendum bókagjafir.  (Heima-
síða Reykjanesbæjar)

ÁhErslUvErkEFNi sókNar-
ÁÆtlUNar sUðUrNEsja

Betsý Ásta sigraði 
á lokahátíð Stóru 
upplestrarkeppninnar

Á síðasta fundi bæjarstjórn-
ar Grindavíkur var tekin 
fyrir beiðni frá Golfklúbbi 

Grindavíkur um stuðning og styrk 
vegna umsóknar um að halda Ís-
landsmót í golfi 35+ næstu 3-5 árin. 
Bæjarráð samþykkir 300.000 kr. 
styrk á árinu 2018 og að annað fyr-
irkomulag á mótstíma verður útfært 
nánar í samráði við sviðsstjóra frí-
stunda- og menningarsviðs og lagt 
fyrir bæjarráð. 

Jafnframt leggur bæjarráð til við 
bæjarstjórn að samþykkja viðauka 
að fjárhæð 300.000 kr. sem tekinn 
verði af handbæru fé.

Bæjarstjórn samþykkir stuðning 
við Golfklúbbinn meðan á mótinu 

stendur og samþykkir jafnframt 
viðauka við fjárhagsáætlun 2018 að 
fjárhæð 300.000 kr. sem fjármagnað-
ur verði með lækkun á handbæru fé.  

Föstudaginn 6.apríl 2018 kl 
14:00 boðar Öldungaráð 
Suðurnesja til opins fundar. 

Fundurinn verður haldinn í Bíósal 
DUUS húsa í Reykjanesbæ. Fund-
arefnið er staða heilbrigðisþjón-

ustunnar á Suðurnesjum.
Á fundinn mætir Svabdís Svav-

arsdóttir,heilbrigðisráðherra.
Suðurnesjamenn eru hvatti til að 

mæta.

 Íslandsmót 
35+ í Grindavík

Opinn fundur

stjórn s.s.s. samþykkir að áhersluverkefni sóknar-
áætlunar suðurnesja árið 2018 verði eftirfarandi:



Loftræstikerfi

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

fyrir heimili
-Alltaf ferskt loft
-Heilbrigt loft
-Rétt rakastig
-Varmaendurvinnsla
-Minna ryk

viftur.is
-andaðu léttar

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

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!
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Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

eyrarrósin, sem árlega er veitt 
framúrskarandi  menn-
ingarverkefni á landsbyggð-

inni var afhent við hátíðlega athöfn 
nýlega. Það var listahátíðin Ferskir 
vindar frá Garði sem hlaut viður-
kenninguna að þessu sinni. Frú 
Eliza Reid, verndari Eyrarrósarinn-
ar, afhenti verðlaunin.

Að Eyrarrósinni standa í sam-
einingu Listahátíð í Reykjavík, 
Byggðastofnun og Air Iceland 
Connect og var þetta í 14. sinn sem 
verðlaunin voru veitt. 

Sú hefð hefur skapast á undan-
förnum árum að verðlaunaaf-
hendingin fari fram í höfuðstöðv-
um verðlaunahafa síðasta árs. 
Sami háttur var hafður á nú og því 
voru verðlaunin veitt í Egilsbúð í 
Neskaupsstað þar sem handhafi 
2017 var þungarokkshátíðin Eistna-
flug. 

Frú Eliza Reid verndari Eyrar-

rósarinnar flutti ávarp og afhenti 
viðurkenningarnar. Verðlaunin 
sem Ferskir vindar hljóta er fjár-
styrkur; tvær milljónir króna, auk 
verðlaunagrips sem hannaður er af 
Friðriki Steini Friðrikssyni vöru-
hönnuði. 

Skjaldborg, hátíð íslenskra 
heimildarmynda, Patreksfirði og 
samtímalistasýningin Rúllandi 
snjóbolti, Djúpavogi sem einnig 
voru tilnefnd til verðlaunanna 
hlutu hvort um sig 500 þúsund 
krónur peningaverðlaun. 

Dómnefnd hafði meðal annars 
þetta um listahátíðina Ferskir vind-
ar að segja:

„Aðstandendur Ferskra vinda 
hafa ekki bara sýnt metnað í verki 
við skipulag hátíðarinnar heldur 
seiglu og úthald sem hefur skilað 
sér viðburði  sem hefur gildi bæði 
fyrir Reykjanes og íslenskt menn-
ingarlíf.“

Á fundi bæjarstjórnar Grinda-
víkur var gjaldskrá í félagslegri 
heimaþjónustu 2018 lögð fram til 
staðfestingar. 

Bæjarráð samþykkti að hækka 
gjaldskrána fyrir árið 2018 um 3% 

og mun þá tímagjald hækka úr 1.250 
kr. í 1.288 kr. og vísar gjaldskránni til 
staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir sam-
hljóða gjaldskrána og að gildistaka 
verði 1. mars.

Kosning yfirkjörstjórnar skv. 
14. gr. laga um kosningar til 
sveitarstjórna.

Fyrir liggur bréf frá Stjórn til 
undirbúnings sameiningar sveitar-
félaganna Garðs og Sandgerðisbæjar, 
þar sem því er beint til bæjarstjórna 
sveitarfélaganna að kosin verði sam-
eiginleg yfirkjörstjórn þriggja full-
trúa og þriggja til vara vegna sveitar-
stjórnarkosninga í maí nk. Vísað er 
í 14. gr. laga um kosningar til sveit-
arstjórna. Í erindinu kemur fram að 
gert sé ráð fyrir að kjörstjórnir sem 

voru kjörnar í upphafi yfirstandandi 
kjörtímabils verði undirkjörstjórnir 
við komandi kosningar.

Borin var upp tillaga frá forset-
um bæjarstjórna Garðs og Sand-
gerðisbæjar um að eftirtalin verði 
kjörin í yfirkjörstjórn:

Aðalmenn: Jenný K. Harðardóttir 
formaður, Pétur Brynjarsson og Guð-
jón Þ. Kristjánsson.

Varamenn: Jóhann Geirdal, Guð-
björg Gabríelsdóttir og Elsa G. Guð-
jónsdóttir.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Alþjóðlega listahátíðin Ferskir vindar frá 
Garði  er handhafi eyrarrósarinnar 2018

GjalDskrÁ 
hÆkkar UM 3%

Yfirkjörstjórn nýja 
sveitarfélagsins



HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 127 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur.  
Verð 4.990.000,
Tilboð 3.350.000. 

Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 4 
Verð 7.990.000.  
Tilboð 6.990.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 131 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 
Tilboð 3.350.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011, ekinn 145 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.590.000 
Tilboð 4.450.000. 

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010, ekinn 124 þ. 
km, 6 gíra, á tvöföldum 
að aftan, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.990.000 
Verð nú 4.250.000. 

Dacia Dokker  
1.5 diesel
árg 2016 ekinn 28 þ km 
5 gíra svefnpláss fyrir 
2 sólarsella og öndun á 
topp, klár í notkun 
Verð 1.990.000 
Tilboð 1.700.000 

 Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnp-
láss fyrir 2 
Verð 7.490.000. 
Tilboð 6.490.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600
Fiat Ducato 2.3 diesel 

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

HLUTI AF RPC GROUP

SÆPLAST • Gunnarsbraut 12 • 620 Dalvík • Sími 460 5000 • sales.europe@saeplast.com • www.saeplast.com ® Sæplast er skrásett vörumerki í eigu RPC GROUP

Byggingarreglugerðir krefjast þess að brunnar séu settir við allar nýbyggingar enda er mikið 
öryggi og kostnaðar hagkvæmni fólgin í að hafa aðgang að lögnum utanhúss vegna eftirlits 
og viðhalds.
Sæplast framleiðir brunna til frá veitu lagna úr polyethylene-efni (PE). 

Í Sæplast -vörulínunni er fjölbreytt úrval brunna til að mæta mismunandi notkunar kröfum. 
Brunnarnir eru fáanlegir í þremur þvermáls stærðum: 400 mm, 600 mm og 1000 mm. 
ATH. Hægt er að fá upphækkanir á alla brunna.
Fást í byggingavöruverslunum um land allt.

Sæplast ráðleggur að ætíð sé leitað til fagaðila um niðursetningu á brunnum.

Þar sem tvær lagnir koma saman
þar ætti að vera brunnur
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Ó
skað var eftir umsögnum 
Grindavíkurbæjar og Sveitar-
félagsins Voga um tillöguna 

Suðurnes á nafn nýja sveitarfélagsins 
Garður,Sandgerði.  Í þeim tillögum 
sem bárust var nafnið í þremur útfær-
slum.

Suðurnesjabyggð, 
Suðurnesjabær eða Sveitarfé-
lagið Suðurnes
Í leiðbeiningum Örnefnanefndar er 
kveðið á um að nafn á sveitarfélagi 
skuli tengjast viðkomandi svæði sér-
staklega. Ef nafn það sem óskað er 
staðfestingar á tengist einnig svæði 
sem ekki tilheyrir viðkomandi sveitar-
félagi ber að hafa eftirfarandi til við-
miðunar: 

Krafa er gerð um að viðkomandi 
sveitarfélag nái yfir meiri hluta þess 

svæðis sem nafnið tengist og að meiri 
hluti íbúa svæðisins búi í því sveitar-
félagi. 

Jafnframt liggi fyrir að önnur 
sveitarfélög á svæðinu sem kunna að 
tengjast nafninu mótmæli því ekki 
sérstaklega að nafnið verði notað af 
sveitarfélaginu. 

Bæjarstjórn Grindavíkur tekur 
undir með bæjarráði Sveitarfélagins 
Voga sem var svohljóðandi:

Bæjarráð bendir á að með því að 
velja nafn á sveitarfélagið sem innifel-
ur orðið "Suðurnes" kunna að koma 
upp flækjustig gagnvart þeim samtök-
um og sameiginlegu stofnunum sem 
eru í landshlutanum og kenna sig við 
Suðurnes.

Reykjanesbær gerir ekki 
athugasemd við tillögurnar.

Söfn á Suðurnesjum buðu í tí-
unda sinn upp á sameiginlega 
dagskrá helgina 10. – 11. mars 

s.l..  og kallast þessi árlegi viðburður 
Safnahelgi á Suðurnesjum. Markmið-
ið hefur frá byrjun  verið að kynna 
fyrir landsmönnum hin fjölbreyttu 
söfn og sýningar sem sveitarfélögin 
á Suðurnesjum bjóða upp á.  Þetta 
er liður í menningarferðaþjónustu 
svæðisins og upplagt fyrir íbúa höfuð-
borgarinnar að renna í bíltúr hingað 
suður eftir um helgina og upplifa eitt-
hvað af því fjölmarga sem hér verður 
í boði. Mikill fjöldi notfærði sér þessa 
helgi til að líta inn á þau fjölmörgu 
söfn sem eru á Suðurnesjum.

Kvika og Samtök iðnaðarins 
hafa gert með sér samning 
um stofnun Hvatningarsjóðs 

Kviku sem hefur það hlutverk að veita 
styrki til nema í iðn- og starfsnámi 
með það að markmiði að vekja athygli 
á mikilvægi náms og starfa á þessu 
sviði. Samningurinn var undirritaður 
í Hörpu í morgun og greint verður frá 
stofnun sjóðsins á Iðnþingi Samtaka 
iðnaðarins sem hefst eftir hádegi.

Styrktarfjárhæð sjóðsins er 5 millj-
ónir króna árlega fram til ársins 2020. 
Heildarstyrkir munu því nema 15 
milljónum króna. Í apríl verður hægt 
að sækja um styrkina og í september 
verður greint frá   úthlutun þeirra til 
allt að 14 iðnnema.

Markmið með stofnun sjóðsins er 
að efla umræðu og vitund um mikil-
vægi iðn- og starfsnáms og þýðingu 
starfa sem því tengjast fyrir íslenskt 
atvinnulíf. Skortur er á iðnmenntuðu 
starfsfólki og er sá skortur víða orðinn 
hamlandi fyrir starfsemi fyrirtækja. 
Samtök iðnaðarins og Kvika taka því 

höndum saman og vilja með stofnun 
sjóðsins vekja athygli á iðnnámi og 
hvetja þá sem velja að mennta sig á 
þessu sviði. Lögð verður áhersla á að 
jafna hlut kynjanna með því að hvetja 
konur sérstaklega til að skoða tækifæri 
sem bjóðast í iðn- og starfsnámi.

Ármann Þorvaldsson, forstjóri 
Kviku, segir það mikið gleðiefni fyrir 
bankann að geta stutt við nemendur í 
iðnnámi. „Okkur hefur þótt mikilvægi 
iðn- og starfsnáms fyrir þjóðfélagið 
vanmetið og fögnum því að geta lagt 
eitthvað af mörkum til þess að efla 
áhuga efnilegs fólks á því.“

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður 
SI, segir stefnt að því að verkefnið ýti 
undir vitundarvakningu um mikil-
vægi iðnmenntunar. „Markmiðið er að 
fjölga nemendum sem sækja í iðn- og 
starfsnám, hvetja til  framgangs í námi 
og draga úr brotthvarfi. Auk þess vilj-
um við með þessu samstarfi við Kviku 
vekja athygli öflugra námsmanna á 
tækifærum sem felast í iðnnáminu.“

saFNahElGi halDiN Í tÍUNDa siNN

Flott í Fræðasetrinu 
Það er alltaf gaman að koma 
í Fræðasetrið í Sandgerði til 
að skoða og fræðast.

Bragginn vinsæll Það voru margir sem litu við í 
Braggann hjá Ásgeiri Hjálmarssyni í Garðinum. Ásgeir 
er mikill safnari og átti hann mesatn heiðurinn af því að 
stofna Byggðasafnið á Garðskaga. Nú dundar Ásgeir í 
bragganum sínum og og þar er margt fróðlegt að sjá.

Grindavík og Vogar 
gera athugasemd

Stofna styrktarsjóð til að 
hvetja til iðn- og starfsnáms



Nú fástSnickersvinnuföt í 

HAGI ehf   Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •       Hagi ehf HILTI

Hágæða vinnuföt 
í miklu úrvali
Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Verkfæri og festingar

Mikið úrval af öryggisvörum



5. tölublað  2. árgangur

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel, kollar, heilsukoddar, rúmgaflar, 
dýnur í stillanleg rúm og margt fleira.

Komdu í heimsókn 
og gerðu góð kaup 

EINNIG SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

LÚR      Suðurlandsbraut 24      108 Reykjavík      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ

LAGER-
HREINSUN

VIÐ RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ 60

%

Við erum á
Suðurlandsbraut 24

Dýnur í mörgum stærðum

Hvíldarsófar Náttborð Rúmgaflar

Dýnur Tungusófar Svefnsófar

Hvíldarstólar

Lagerhreinsun
á Culti Milano

vörum

Lagerhreinsun
á Bugatti

vörum

Nýr miði!

Tökum 
höndum saman

Það fer ekki hjá því að mikil átök 
eru framundan á vinnumark-
aðnum. Það sýnir sig best í því 

að grasrótin lætu mikið í sér heyra og 
hefur tekið völdin í nokkrum sveitar-
félögum Launamundur í þjóðfélaginu 
er mikill og fer sífellt vaxandi þegar 
alltaf er samið um prósentuhækkanir 
launa. Það segir sig sjálft að launþeg-
inn sem hefur 1 milljón á mánuði fær 
meir í sinn hlut ef laun hækka um 10% 
heldur en sá sem hefur 150 þúsund á 
mánuði.

Nú verða atvinnurekendur og 
stjórnvöld að átta sig á að þetta ástand 
gengur ekki lengur. Það verður að taka 
höndum saman og bæta kjör þeirra 
sem verst eru sett.

Við sjáum dæmin hjá mörgum 
eldri borgurum. Eftir margra áratuga 
vinnu er fólk að fá greitt úr sínum 
lífeyrissjóði 150 þúsund krónur eða 
jafnvel minna. Til viðbótar koma svo 
greiðslur frá Tryggingastofnun þannig 
að aðili sem býr einn getur fengið um 
300 þúsund krónur á mánuði. Þá á eft-
ir að taka skatt af upphæðinni.

Ef um hjón er að ræða,sem bæði 
tilheyra lægsta hópnum fær hvor aðili 
um 250 þúsund krónur, en þá á eftir að 
taka skatt af upphæðinni.

Það er alveg með ólíkindum að 
tekjur sem eru undir framfærsluvið-
miðun Velferðarráðuneytisins skuli 
vera skattlögð. 

Á sama tíma og láglaunafólki er 
haldið niðri berast fréttir um að þeir 
sem sitja í kjararáði hafi yfir 16 þúsund 
krónur í tímakaup.

Stjórnvöld verða að átta sig á 
þessari alvarlegu stöðu. Þau geta t.d. 
gert það með að hækka persónuaf-
sláttinn í skattinum verulega hjá þeim 
lægst launuðu og láta hann svo detta 
út hjá hátekjufólki.

Það verður að nást samstaða um að 
við tökum höndum saman og bætum 
kjör þeirra sem verst eru settir. 

viltu auglýsa í suðurnesjablaðinu?
auglýsingasíminn er 578 1190


