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Fimmtíu og tvö þúsund í skatt af
þrjú hundruð þúsund króna tekjum

Sólseturshátíðin í Garði
haldin 28.maí til 3.júní 2018

Þ

B

leiðari

að er góðæri í landinu. Staða ríkissjóðs hefur aldrei í sögunni
verið eins góð. Allar hagtölur eru svakalega góðar. Atvinnuleysi
er nánast ekki til. Byggingakranar út um allt. Erlendur gjaldeyrir
streymir til landsins. Krónan er sterk. Innflutningur til landsins er mikill
og verð hagstætt.
Ríkisstjórnin kynnir mikla innspýtingu í innviðauppbyggingu næstu
fimm árin. Heilbrigðisþjónustan,menntamálin,vegakerfið svo eitthvað sé nefnt.
Er þá ekki allt í sóma. Skattar eiga að lækka í
neðra þrepi num 1% þannig að þeir sem eru með
300 þúsund krónur í tekjur fá smá og þeir sem eru
með 900 þúsund á mánuði fá þrefalt meira.
Gjá þeim sem eru á lægstu laununum t.d. stór
hópur eldri borgara hefur ekki meira en 300 þúsund krónur á mánuði. Þessi greiðsla kemur þó
ekki öll í veskið. Af þessum 300 þúsund krónum
verður að greioða 52.500 kr. í skatt.
Það ættu allir að geta séð að það er útilokað að geta lifað sómasamlegu lífi af 250 þúsund krónum á mánuði. Húsnæðisverð hefur hækkað
langt umfram launaþróun ,sama á við um leiguverð húsnæðis. Kostnaður við rekstur bifreiðar hefur aukist og svo mætti áfram telja.
Í því góðæri sem nú ríkir í þjóðfélaginu getur það ekki gengið að
borga þurfi skatt af tekjum sem eru undir framfærslumörkum.
Vel má vera að ríkisstjórnin hafi ekki sýnt á öll spilin núna. Ef til vill
geymir hún einhver spil í erminni og spilar því út til að liðka fyrir kjarasamningum á næstu mánuðum. Það hlýtur eiginlega að vera því það er
útilokað að trúa því að þessi ríkisstjórn ætli ekkert að gera til að leiðrétta
hlut þeirra sem verst eru settir.
Sú hugmynd kom upp að í stað skattalækkana á alla yrði horft til þess
að hækka persónuafsláttinn til þeirra sem lægst hafa launin. Þannig að
þeir sem væru með lágmarsklaunin eins og um 300 þúsund þyrftu ekki
að greiða skatt. Þetta myndi koma mörgum eldri borgurum mjög vel
,sama má segja um öryrkja.
Persónuafslátturinn myndi svo minnka við hærri tekjur og hverfa alveg hjá þeim sem væru t.d. með 1.500 þúsund á mánuði og meira.
Á þennan hátt væri hægt að leiðrétta mjög kjör þeirra sem lægstu launin
hafa.
Sigurður Jónsson

Aukafjárveiting samþykkt

B

æjrráð Reykjanesbæjar tók fyrir
beiðni um aukafjárveitingu vegna reksturs
Landnámsdýragarðsins
Bæjarráð samþykkir
fjárveitingu að fjárhæð kr.
5.000.000,- vegna reksturs
Landnámsdýragarðsins
við Víkingaheima.
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æjarstjórn, í samráði við framkvæmdaraðila Sólseturhátíðar, Knattspyrnufélagið Víðir,
hefur samþykkt að færa dagsetningu
Sólseturshátíðar í sumar.
Hátíðin í sumar verður haldin frá
28. maí - 3. júní, 2018 í stað hefðbundins tíma.
Helsta ástæða breytingarinnar er
þátttaka Íslands í HM í knattspyrnu og
reynsla framkvæmdaraðila af þátttöku
Íslands í EM í knattspyrnu, sumarið
2016.
Ýmis tækifæri skapast við tilfærslu dagsetningar s.s. að tengja hátíðarviðburði við starf Gerðaskóla og
færri íbúar í Garði verða væntanlega
á ferð um landið og vonast framkvæmdaraðilar að fleiri íbúar í Garði
hafi tök á að taka þátt í hátíðinni með
okkur.

Undirbúningur er þegar hafin og
ef íbúar eða aðrir luma á góðum hugmyndum um breytingar eða nýjungar
sem hægt væri að bæta hátíðina með

eru þær vel þegnar af hátíðarnefnd,
því öll viljum við gera hátíð bæjarbúa í
Garði að betri hátíð.

Það er vitlaust gefið

F

jölmennur fundur um stöðu
heilbrigðismála á Suðurnesjum 6.apríl í Reykjanesbæ 2018
samþykkti eftirfarandi ályktun:
Heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum hefur farið aftur síðustu ár og mikið vantar á að fjárframlög ríkisins til
heilbrigðismála á Suðurnesjum jafnist
á við framlög til annarra heilbrigðisumdæma á Íslandi eins og nýleg skýrsla Dr. Hugins Freys Þorsteinssonar
sýnir.
Skýrslan sýnir að Suðurnesin fá
lang lægsta framlagið frá ríkinu til
sinnar heilbrigðisstofnunar (HSS)
miðað við höfðatölu. Þessu þarf að
breyta m.a. vegna mjög mikillar fjölgunar íbúa á Suðurnesjum, þá mestu á
landinu undanfarin ár og stóraukinnar umferðar ferðamanna um svæðið.
Skýrsla Landlæknis frá því í
maí 2017 vekur athygli á vöntun á
stefnumörkun á hlutverki Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Landlæknir hvetur framkvæmdarstjórn til

endurskoðunar
á
ráðningum
lækna með það
að leiðarljósi að
minka
vaktabyrði og frítökurétt. Þá segir
Landlæknir að:
“Tryggja verði að
aukastörf lækna
valdi ekki hagsmunaárekstrum“. Finna má
í skýrslu Landlæknis ábendingar og tillögur til úrbóta á stjórnun sjúkrahússins.
Það eru dæmi þess að Suðurnesjamenn verði í vaxandi mæli að sækja
hjálp hjá lækni til höfuðborgarinnar.
Dæmi er til að bið í Reykjanesbæ eftir
lækni að deginum til gæti tekið tvær
til þrjár vikur.
Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja
verður að setja stefnu í þágu okkar
sem búum á Suðurnesjum.

Enn er minnt á að fjárframlög ríkisins til heilbrigðismála á Suðurnesjum eru lang minnst á Suðurnesjum
miðað við framlög til annarra heilbrigðisumdæma.
Krafa okkar er að þegar á næsta ári
verði fjárframlög til heilbrigðismála á
Suðurnesjum aukin verulega og heilbrigðisþjónusta í heimabyggð verði
efld.
Það er vitlaust gefið.

Hvað er Öldungaráð og samstarf
Sveitarfélaga á Suðurnesjum

Ö

ldungaráð Suðurnesja var
stofnað árið 2014. Það gætir
hagsmuna eldri borgara og er
til ráðgjafar bæjarstjórum á Suðurnesjum um málefni eldri borgara og heilbrigðismál á Suðurnesjum. Ekkert mál
sem varðar hagsmuni eldri borgara er
Öldungaráðinu óðviðkomandi. Ráðið
er skipað 32 aðal og vara-fulltrúum.
Bæjarstjórnir Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, Sveitarfélaginu Garði og
Sveitarfélaginu Voga kjósa 3 fulltrúa
hvert þeirra í ráðið og Félag eldri
borgara á Suðurnesjum kýs 3 fulltrúa
frá hverju sveitarfélagi eða samtals 24
aðal og varafulltrúa. Þá skipa Styrktarfélag Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja,
Þjónustuhópur aldraðra, Hjúkrunarforstjórar Nesvalla og Hlévangs, Félagsmálastjóri Reykjanesbæjar, Félagmálastjóri Voga, Sandgerðis og Garðs
hvert þeirra aðal og vara fulltrúa samtals 8 tulltrúa. Öldungaráðið kýs sér 7
manna stjórn og einn til vara. Stjórnin
skiptir með sér verkum milli sveitarfélaga en formaður er annað hvert ár frá
Reykjanesbæ.
Sagan sýnir að þegar að við höfum
staðið saman Suðurnesjamenn höfum
við náð fram mörgum góðum málum
til eflingar samfélagi okkar með auk-

inni atvinnu, þjónustu við sjúka og
aukinnar menntunar unga fólksins.
Hafin var bygging Sjúkrahúss að
frumkvæði sveitarfélaga á Suðurnesjum á árinu 1954 og heilsugæslu komið á fót árið 1974. Öryggi verðandi
mæðra og ungbarna var aukið frá því
sem áður var.
Menntun í heimabyggð var
efld með stofnun Fjölbrautarskóla
Suðurnesja árið 1974. Enn voru það
sveitarfélögin sem stóðu að framtakinu í samstarfi við ríkið.
Af mikilli framsýni var virkjað í
Svartsengi og Hitaveitu Suðurnesja
komið á fót að frumkvæði okkar
Suðurnesjamanna í samvinnu við ríkið. Bylting varð hér um slóðir þegar að
heitu vatn var komið inn á öll heimili
frá virkjun okkar í Svartseingi.
Þessi framfaramál náðust fram
með samvinnu og samstöðu okkar hér
á Reykjanesskaganum.
En er trúin í dag á samstöðu jafn
sterk og þegar við í bjartsýni tókum til
við að koma fram þeim málum sem
skipt hafa sköpum fyrir umhverfi okkur og gert líf okkar betra og ríkara?
Það skildi þó ekki vera að svo sé?
Nú liggur á að ná samstöðu eins
og á árum fyrr. Heilbrigðisþjónusta á

Suðurnesjum hefur dregist saman frá
því sem áætlunir gerðu ráð fyrir, vegna
vönutunar á fjármagni og viljaleysi
stjórnvalda. Starfmenn við heilbrigisþjónust gera þó sitt besta við slæmar
aðstæður.
Mikið vantar á að fjárframlög ríkisins til heilbrigðismála á Suðurnesjum
jafnist á við framlög til annarra heilbrigðisumdæma á Íslandi samkvæmt
skýrslu sem Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson gerði nýverið fyrir bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Skýrslan sýnir
að Suðurnesin fá lang lægsta framlagið frá ríkinu til sinnar heilbrigðisstofnunar (HSS) miðað við höfðatölu.
Það er ljóst að ekki hefur verðið farið
eftir skipulagi á heilbrigðisþjónustu
við íbúa á Suðurnesjum eins og áætlað
var og þjónustu hefur farið aftur.
Við krefjums þess að njóta sömu
aðstöðu og aðrir landsmenn þegar
fjármunum er skipt milli heilbrigðisumdæma til heilbrigðismála.Takk
fyrir góðan fund og ég vona að fundur þess verði til góðs okkur hér á
Reykjanesi.
Eyjólfur Eysteinsson formaður
Öldungaráðs Suðurnesja.

PIPAR\TBWA
•

SÍA

HANN ER VOLDUGUR.
HANN ER STÓRFENGLEGUR.
HANN ER BETRI EN ÞIG MINNTI.
BOSS BACON HEFUR SNÚIÐ AFTUR.

•

181189

1.199 kr.

BOSS-BORGARI, 3 HOT
WINGS, FRANSKAR,
GOS OG PIPAREGG

1.899 kr.
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Guðbrandur oddviti Beinnar leiðar

B

ein leið í Reykjanesbæ
kynnir framboðslista sinn í
sveitarstjórnarkosningunum
26.maí 2018
1. Guðbrandur Einarsson, bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar
2. Kolbrún Jóna Pétursdóttir, bæjarfulltrúi og lögfræðingur
3. Valgerður Björk Pálsdóttir,
alþjóðastjórnmálafræðingur
4. Birgir Már Bragason, málari
5. Helga María Finnbjörnsdóttir,
viðskiptafræðingur og kennari
6. Kristján Jóhannsson, leigubílstjóri og leiðsögumaður
7. Halldór Rósmundur Guðjónsson,
lögfræðingur
8. Lovísa N. Hafsteinsdóttir, námsráðgjafi
9. Ríta Kristín Haraldsdóttir Brigge,
nemi
10. Kristín Gyða Njálsdóttir,
tryggingaráðgjafi
11. Katarzyna Þóra Matysek,
kennari
12. Davíð Örn Óskarsson, verkefnastjóri
13. Hrafn Ásgeirsson, lögregluþjónn
14. Sólmundur Friðriksson, kennari
15. Hannes Friðriksson, innanhúsarkitekt
16. Una María Unnarsdótti, flugfreyja og nemi
17. Baldvin Lárus Sigurbjartsson,
afgreiðslustjóri
18. Freydís Kneif Kolbeinsdóttir,
grunnskólakennari
19. Tóbías Brynleifsson, fyrrverandi

Framlög til heilbrigðismála
lang lægst á Suðurnesjum

M

sölumaður
20. Sossa Björnsdóttir, myndlistarmaður
21. Einar Magnússon, tannlæknir
22. Hulda Björk Þorkelsdóttir,
verkefnastjóri

ikið vantar á að fjárframlög
ríkisins til heilbrigðismála
á Suðurnesjum jafnist á
við framlög til annarra heilbrigðisumdæma á Íslandi samkvæmt skýrslu sem Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson gerði nýverið fyrir bæjarstjórn
Reykjanesbæjar. Skýrslan sýnir að
Suðurnesin fá lang lægsta framlagið
frá ríkinu til sinnar heilbrigðisstofnunar (HSS) miðað við höfðatölu.
Það er ljóst að ekki hefur verðið
farið eftir skipulagi á heilbrigðisþjónustu við íbúa á Suðurnesjum eins og
áætlað var og þjónustu hefur farið
aftur.
Fjölga verður hjúkrunarrýmum
á Suðurnesjum. Bið eftir hjúkrunarrýmun er lang lengst á Suðurnesjum
samkvæmt upplýsingum í skýrslum
heilbrigðisráðuneytisins. Stefna ber að
samþættingu heimahjúkrunar og félagslegrar heimilishjálpar á Suðurnesjum sem bætir þjónustuna fyrir þá sem
njóta hennar og til hagræðis þeirra
sem veita hana.
Slysamóttöku
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja verður að styrkja
vegna fjölgunar göngusjúklinga, sérstaklega vegna stóraukinnar umferðar á Keflavíkurflugvelli og fjölgunar
ferðamanna. Skurðdeildir verður að
nýta betur, en nú eru sjúklingar fluttir
til Reykjavíkur til aðgerða sem áður
var hægt að sinna á sjúkrahúsinu í
Reykjanesbæ.
Fæðingum á Heilbrigðisstorfnun
Suðurnesja sjúkrahúsinu hefur fækkað frá árinu 2004, voru 200 til 300 á
árum áður en 100 árið 2017. Til þess
að skapa fæðandi konum og barni
aukið öryggi verður fæðingalæknir,

svæfingalæknir og skurðlæknir að
starfa við sjúkrahúsið.
Ráða þarf heimilislækna við
heilsugæslustöðina og fjölga hjúkrunarfræðingum. Skipuleggja verður
viðveru lækna og móttöku þeirra á
sjúklingum að deginum.
Auka verður þjónustuna frá því
sem nú er við íbúa í Garði, Sandgerði
og Vogum með viðverðu heimilislækna og hjúkrunarfræðinga. Íbúum
hefur fjölgar mjög mikið á Suðurnesjum undanfarin ár og því eðlilegt að
auka þjónustuna.
Heilbrgiðisþjónusta við íbúa á
Suðurnesja hefur dregist saman frá
því sem áætlunir gerðu ráð fyrir vegna
vöntunar á fjármagni og vöntunar á
vilja stjórnvalda til að gera betur en
við þessar slæmu aðstæður hafa starfsmenn gert sitt best.
Öldungaráð Suðurnesja hefur

farið yfir stöðu heilbrigðismála á
Suðurnesjum með bæjarstjórnum á
Suðurnesjum, þingmönnum Suðurkjördæmis og Sambandi sveitarfélaga
á Suðurnesjum og boðar Öldungaráð
Suðurnesja til opins fundar með heilbrigðisráðherra um stöðu heilbrigðismála á Suðurnesjum. Fundurinn verður í Bíósal DUUS húsa í Reykjanesbæ
föstudaginn 6. apríl 2018 kl. 14:00 og
eru allir velkomnir á fundinn.
Í gegnum tíðina hefur mikð vantað
á að fjárframlög ríkisins til heilbrigðismála á Suðurnesjum hafi jafnast á
við framlög til annarra heilbrigðisumdæma á Íslandi og mikil fólksfjölgun á svæðinu og fjölgun ferðamanna
hefur aukið þann ójöfnuð.
Það er vitlaust gefið.
Eyjólfur Eysteinsson, formaður
Öldungaráðs Suðurnesja.

Stuðningur við ljósmæður

S

tjórn Pírata á Suðurnesjum
og frambjóðendur Pírata í
Reykjanesbæ lýsa yfir stuðningi við ljósmæður í kjaradeilu þeirra.
Ljósmæður eru nauðsynlegar í okkar
samfélagi og vinna eitt af mikilvægustu störfum landsins sem er að taka
á móti nýjum Íslendingum. Það er
með öllu óásættanlegt að þeir hjúkrunarfræðingar sem mennta sig sem
ljósmæður, með vaxandi ábyrgð og
auknum tilkostnaði, lækki í launum,
þetta þarf að leiðrétta strax.
Einnig vill stjórn Pírata á
Suðurnesjum og frambjóðendur Pírata
í Reykjanesbæ koma því á framfæri
við hæstvirtan heilbrigðisráðherra að
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur
ekki verið gert kleift að bjóða upp á
þá þjónustu sem þarf til þess að allir
íbúar í Reykjanesbæ geti átt sín börn

í heimabyggð sem telur
nú yfir 18 þúsund íbúa.
Undanfarin ár hefur fæðingarþjónustu
Ljósmæðravaktar verið lokað vikum saman
yfir sumartímann og
ekki hefur verið starfandi kvensjúkdómaog fæðingarlæknir þar
í fullu starfi til lengri
tíma. Þessi þjónustuskerðing er óásættanleg á svona fjölmennu
svæði sem nær yfir öll Suðurnesin, þar
sem íbúafjölgun hefur verið gríðarleg
á undanförnum árum.
Hrafnkell Brimar Hallmundsson
Margret Sigrun
Guðmundur Arnar Guðmundsson
Jon Pall Gardarsson

Fanný Þórsdóttir
Halldór Lárusson
Dagný Halla Ágústsdóttir
Kolbrún Valbergsdóttir
Þòròlfur Júlían Dagsson
Albert Svan
Sjórn Pírata á Suðurnesjum og
frambjóðendur Pírata í Reykjanesbæ.

Fjölmennur fundur
Símaveski,
heyrnartól, snúrur
og allt fyrir
símann.

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

F

jöldi fólks mætti
á opinn fund um
stöðu heilbrigðismála á Suðurnesjum síðasta föstuda. Fundurinn
var haldinn að frumkvæði
Öldungaráðs Suðurnesja.
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra flutti ræðu
á fundinum og fór yfir
málin. Fram kom hjá ráðherra að auknu fjármagni
verður varið á næstu árum
til uppbyggingar hjúkrunarheimila og til að efla heilbrigðis-

þjónustuna.
Stutt ávörp fluttu: Sigurður Jónsson

um nauðsyn uppbyggingar
hjúkrunarheimilis.
Guðný
Birna Guðmundsdóttir um
stöðuna á Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja,Magnús S.Magnússon um þjónustu HSS við
íbúa í Garði,Sandgerði og
Vogum og Jórunn A.Guðmundsdóttir um samþættingu
heimahjúkrunar og félagslegrar þjónustu.
Heilbrigðisráðherra svaraði svo fjölmörgum fyrirspurnum.

Við bjóðum:
•
•
•
•
•
•
•

Aðstoð og ráðleggingar við val á lausnum fyrir viðskiptavini
Ástandsskoðun og verðtilboð, viðskiptavinum að kostnaðarlausu
Malbikun gatna, bílastæða og göngustíga
Malbikun flugvalla og jarðganga
Malbiksviðgerðir, sprungufyllingar og aðrar lagfæringar
Ýmsar tegundir af malbiki, steinefni og malbiksviðgerðarefni
Skrautsteina í ýmsum litum

Gullhella 1, 221 Hafnarfjörður • Sími: 565 2030 • Fax: 565 2038 • Kt.: 420187-1499 • VSK: 9078 • Netfang: colas@colas.is

www.malbika.is
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Áfram góð afkoma hjá Isavia
Á

rsreikningur reikningur Isavia
fyrir árið 2017 var samþykktur á aðalfundi félagsins í dag.
Rekstur ársins gekk áfram vel og var
rekstrarafkoma í samræmi við áætlanir félagsins. Tekjur félagsins námu 38
milljörðum króna sem er 15% aukning á milli ára. Stærsti hluti tekna er
tilkominn vegna sölu á þjónustu enda
Isavia verið þjónustufyrirtæki í ferðaþjónustu frá stofnun félagsins. Farþegum um Keflavíkurflugvöll fjölgaði
um 28% milli ára, flugvélum sem fóru
um íslenska úthafsflugstjórnarsvæðið
fjölgaði um 12% og innanlandsfarþegum um 3%.
Rekstrarafkoma fyrir afskriftir,
fjármagnsliði og skatta (EBITDA)
nam 9,9 milljörðum króna og jókst
um 11% á milli ára. Heildarafkoma
nam 3,9 milljörðum króna og lækkaði
um 3,0 milljarða króna frá fyrra ári. Á
sama tíma nema neikvæð áhrif vegna
breytinga á gengismun um 3,6 milljörðum króna sem er að mestu tilkominn vegna fjármögnunar í erlendum
gjaldmiðlum. Arðsemi eiginfjár var
13,6%.
Heildareignir
samstæðunnar
námu 72,5 milljörðum króna í árslok 2017 og jukust um 13,3 milljarða
króna milli ára. Þar af eru 59,7 millj-

arðar tilkomnir vegna varanlegra
rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna.
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 14,4 milljörðum
króna og þar af eru um 13,1 milljarður
vegna Keflavíkurflugvallar. Staða eigin fjár hækkaði um 3,9 milljarða króna
milli ára sem skilaði um 42,7% eiginfjárhlutfalli sem er lækkun frá síðasta
ári en þó ríflegt miðað við þá starfsemi
sem félagið er í.
Í lok árs 2017 störfuðu 1.202 starfsmenn hjá móðurfélagi Isavia, þar af
þriðjungur konur. Á sama tíma störfuðu 313 hjá dótturfélögum, 221 hjá
Fríhöfninni og 46 hjá Tern Systems.

30 Milljarðar á næstu þremur
árum
Ingimundur Sigurpálsson, formaður
stjórnar Isavia, sagði á fundinum að
1. febrúar síðastliðinn hefði stjórnin samþykkt að leggja þróunaráætlun fyrir Keflavíkurflugvöll, svonefnt
Masterplan, til grundvallar allri uppbyggingu á vellinum.
„Og var jafnframt því samþykkt
að hefja hönnun á fyrstu verkþáttum
uppbyggingaráætlunar til ársins 2025.
Þar er gert ráð fyrir því að á árinu 2018
verði boðin út bygging fyrir nýja farangursflokkunar- og skimunarstöð

austur við norðurbyggingu flugstöðvarinnar, sem áætlað er að verði tilbúin
2020,“ sagði Ingimundur.
„Einni er áformað að bjóða út á
þessu ári framkvæmdir við áframhaldandi breikkun tengibyggingar
og nýtt landamæraeftirlit norðan við
núverandi flugstöðvarbyggingu, sem
áætlað er að verði tilbúin í árslok 2021.
Alls nemur kostnaður við þessa tvo
framkvæmdaþætti ríflega 30 milljörðum króna á næstu þremur árum.“

Viðburðarríkt ár hjá isavia
Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia,
sagði árið 2017 hafa verið viðburðarríkt hjá fyrirtækinu og mætti tengja
mikinn vöxt Isavia við aukningu millilandaflugs eing og fyrri ár.
„Ísland er nú orðinn heilsársáfangastaður og erum við sérstaklega
stolt af þátttöku Keflavíkurflugvallar í
því verkefni en sá árangur er afrakstur
góðrar samvinnu flugvallarins, verktaka á flugvellinum og flugfélaganna
auk ferðaþjónustunnar á Íslandi. Við
höfum fjölgað starfsfólki til að takast á
við aukna umferð um flugvöllinn og er
það okkar góða fólki að þakka hversu
vel hefur gengið. Það er líka ánægjulegt að sjá hversu vel hefur tekist að
verja arðsemi af rekstrinum við mjög

svo þröngar aðstæður á Keflavíkurflugvelli,“ segir Björn Óli.
„Með aukinni flugumferð yfir
Norður-Atlantshafið hefur flugleiðsöguþjónusta Isavia haldið áfram
að vaxa á liðnu ári. Starfsemin hefur
styrkst og ný tækni hefur áfram verið
þróuð til verksins. Afkoman af starfseminni hefur áfram verið stöðug.“
„Ég hef verið mjög ánægður með
vinnu okkar starfsfólks á innanlandsflugvöllum landsins. Frábæra starf
þess hefur gert erlendum aðilum
mögulegt að fljúga beint á Akureyrarflugvöll nú í ár. En rétt er að benda á
að fyrirbyggjandi viðhaldi á innanlandsflugvöllunum hefur ekki verið
sinnt sem skyldi. Það er vegna þess
að vantað hefur upp á fjármögnun á
þjónustusamningum íslenska ríkisins
við Isavia um rekstur vallanna.“
„Á árinu fjölgaði farþegum sem
fóru um Keflavíkurflugvöll um nær
28% og töldu um 8,8 milljónir farþega.
Til að taka vel á móti þessum fjölda
er nauðsynlegt að standa vel að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli sem
og á öðrum innviðum í landinu til að
ferðalag þeirra sé sem ánægjulegast frá
byrjun til enda.“

Eigendastefna á meira fé til
viðhalds flugvalla
Í ræðu sinni á fundinum sagði Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra, að góðar sam-

göngur væru forsenda atvinnugreina
og blómlegs mannlífs. Hann sagði að
örðugt hafi reynst að tryggja rekstrargrundvöll flugvallarkerfisins innanlands. Viðhald og nýframkvæmdir hafi
seti á hakanum og lendingarstöðum
lokað. Uppsöfnuð þörf fyrir viðhald
innanlandsflugvalla næmi um 7-8
milljörðum króna með nauðsynlegri
endurnýjun flugbrauta og flughlaða.
„Góðu fréttirnar eru hins vegar
þær að samkvæmt fjármálaáætlun verður meira fjármagni veitt til
viðhalds flugvalla en hefur verið gert
á síðustu árum,“ sagði samgönguráðherra.
„Stjórnarsáttmálinn gerir ráð fyrir að mótuð verði eigendastefna fyrir
Isavia og mun hún taka til hvert skal
stefna varðandi framtíðar fjármögnun
og frekari uppbyggingu í þjónustu við
flugið.“

Ný stjórn isavia
Á aðalfundinum var einnig samþykkt
ný stjórn félagsins. Aðalstjórn Isavia
ohf. skipa þau Ingimundur Sigurpálsson, Eva Pandora Baldursdóttir,
Matthías Páll Imsland, Nanna Margrét
Gunnlaugsdóttir og Valdimar Halldórsson. Varastjórn skipa þau Sigrún
Traustadóttir, Björg Eva Erlendsdóttir, Hreiðar Eiríksson, Ingveldur
Sæmundsdóttir og Reynir Þór Guðmundsson.

Aflafréttir:

Grásleppuvertíðin byrjuð

M

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.
Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

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

www.silestone.com

ars mánuðurinn sem var
að líða var ansi góður.
Mokveiði var í netin og
dragnótina. Sömuleiðis þá fiskuðu
línubátarnir vel. Semsé mikið var
að gera höfnum á Suðurnesjunum
ennþó mest í Sandgerði og Grindavík.
Rólegt var í Keflavík enn smá slatti af
löndunum í Njarðvík enn þar voru
aðalega bátarnir hans Hólmgríms að
landa sem og Erling KE.
Ef litið er á netabátanna þá var Erling KE aflahæstur með 362 tonn í 22
róðrum, landað í Njarðvík, Sandgerði
og Grindavík. Grímsnes GK kom
þar á eftir með 257 tonn í 28 rórðum.
Reyndar ef íspróstentann er tekinn
með þá væri aflinn hjá Grímsnesi 344
tonn, því að Grímsnes GK er með um
20 % ís á meðan að Erling KE er með
13% ís.
Maron GK er með 215 tonn í 30
róðrum. Þorsteinn ÞH 143 tonní 25.
Sævar KE 121 tonn í 21. Valþór GK
110 tonní 23. Halldór Afi GK 109
tonn í 28. Hraunsvík GK 84 tonní
22. og Sunna Líf KE sem er minnsti
netabáturinn var með góðan mánuð.
121 tonn í 28. Þess má geta að Sunna
Líf KE, Valþór GK og Sævar KE eru
allir að landa hjá sama fiskverkanda.
Hjá línubátunum að 15 Bt þá var
Daðey GK hæstur með 171 tonn í 22
og var báturinn í öðru sætinu yfir
landið. Steinunn HF 135 tonní 18.
Dóri GK 121 tonní 14. Von GK 109
tonní14. Dúddi Gísla GK 61 tonn í 8.
Af stærri línubátunum þá enn og
aftur var Sturla GK langaflahæstur
með 557 tonn í 5 róðrum. Jóhanna
Gísladóttir GK 480 tonn í 4. Fjölnir
GK 469 tonn í 4. Valdimar GK 467
tonn í 6. Hrafn GK 403 tonní 5. Páll
Jónsson GK 372 tonn í 4. Sighvatur
GK 334 tonn í 5. Kristín GK 307
tonní 4.
Guðbjörg GK var með 245 tonn

í 20. Sandfell SU
226 tonn í 20,
enn báturinn réri
frá Grindavík
og Sandgerði.
Vésteinn GK sem
er nýi Einhamars
báturinn 167 tonn
í 18. Gísli Súrsosn
GK 157 tonn í 18. Hulda HF 127
tonní 17. Hafdís SU 102 tonní 11.
Dragnótaveiðin var mjög góð
og lönduðu allir dragnótabátarnir í Sandgerði. Nesfisksbátarnri
mokveiddu og var Siggi Bjarna
GK með 344 tonn í 17 og var næst
aflahæstur allra dragnótabáta á
landinu. Benni Sæm GK 321 tonní17.
Sigurfari GK 261 tonní 18. og rétt
er að vekja athygli á Maggý VE sem
var með 238 tonn í 20. Skipstjórinn
á honum er Karl Ólafsson sem var
skipstjóri á Örn KE og þar á undan
Haförn KE , þrælvanur dragnótaskipstjóri. Maggý VE landaði reyndar
engum afla á suðurnesjunum því að
öllum aflanum var landað í Vestmannaeyjum og smá slatta í Þorlákshöfn.
Aðalbjörg RE 119 tonní 15. Kristbjörg ÁR 117 tonní 14.
Vegna mokveiði hjá dragnótabátum Nesfisks þá var togurum þeirra
haldið hvað skal segja til hlés, Sóley
Sigurjóns GK var aðeins með 372
tonn í 3 og Berglín GK 319 tonní 3.
Núna þegar að apríl mánuður er
hafinn þá er enn ein vertíðin byrjuð
og er það grásleppuveiðin. Enn sem
komið er þá eru bátar frá Grindavík
einu bátarnir á Suðurnesjunm sem
eru komnir á þær veiðar og þær
ganga vel. Tryllir GK er með 15
tonní 7 róðum og Rán GK 11 tonn í
5 róðrum.
Gísli R.

Urta Islandica opnar á Básvegi 10, Reykjanesbæ!
Urta Islandica ehf er í grunninn hafnﬁrskt fjölskyldufyrirtæki sem sérhæﬁr sig í framleiðslu á matargjafarvörum
úr íslenskum jurtum, berjum og sjó. Fyrirtækið var stofnað árið 2010 af Þóru Þórisdóttir listakonu á heimili hennar að
Austurgötu 47 í Hafnarﬁrði og hefur það vaxið og dafnað síðastliðin ár. Í dag starfa 10 starfsmenn í fyrirtækinu sem er
rekið af Þóru ásamt manninum hennar Sigurði Magnússyni tæknifræðingi og fjölskyldu. Aðrir starfsmenn eru gjarnan
fjölskyldumeðlimir, vinir og annað frábært fólk sem hefur gengið til liðs við okkur.

Árið 2015 festi fyrirtækið kaup á Básvegi 10, sem var þá bílaverkstæði. Sigurður tók húsnæðið ástfóstri og hefur
síðastliðin 2 ár unnið að því að koma upp fullkomnari framleiðsluaðstöðu.
Í dag eru framleidd á Básveginum jurtakryddsölt, sultur & sýróp fyrirtækisins. Ásamt framleiðslunni er verslun
með öllum vörutegundum Urta Islandica, en það eru jurtakryddsölt, jurtate, jurtasýróp, sultur & kex.
Urta Islandica er einnig að koma sér upp þróunaraðstöðu á Básveginum þar sem spennandi nýjar vörur
verða þróaðar, og munum við segja ykkur bæjarbúum frá því þegar nær dregur.

Opnunartími verslunarinnar er frá 11-17 virka daga.
Verið velkomin - sjón er sögu ríkari!

Með kveðju, Urta Islandica fjölskyldan

Urta Islandica ehf - Básvegi 10, 230 Reykjanesbæ - s. 470-1305 - urta@urta.is - www.urta.is
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Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks

Karl Gauti Hjaltason þingmaður Flokks fólksins

Mannréttindi eiga ekki Suðurnesin eru afskipt
að vera án takmarkana hjá fjárveitingavaldinu
K
É
g hef lengi haft mikinn áhuga
á barnavernd og réttindum
barna og velt vöngum yfir því
hvað megi fara betur í kerfinu á þessu
sviði. Umræðan um brot gegn börnum
og barnaníðinga hefur verið hávær
undanfarna mánuði og ár og ég hef
hlustað af athygli á hana – hlustað á
fórnarlömb þessara manna og hvernig
kerfið hefur oft á tíðum brugðist þeim.
Frumvarpið er tilraun til að bæta
lagaumgjörð um þessi málefni,“ segir
Silja Dögg alþingimaður um ástæður
þess að hún lagði fram frumvarp um
að auka skyldi eftirlit með dæmdum,
hættulegum barnaníðingum.

Finna hættulegustu einstaklingana
Að sögn Silju fjallar málið um að
auka heimildir Barnaverndarstofu til
eftirlits og að dæmdir barnaníðingar
skuli undirgangast áhættumat á meðan á afplánun dóms stendur þannig að
hægt sé að finna út hvaða einstaklingar
eru mjög líklegar til að endurtaka kynferðisbrot gegn börnum. „Lítill hluti
þeirra sem dæmdur er fyrir barnaníð
flokkast í hættulegasta hópinn. Líklega
er um að ræða örfáa einstaklinga á ári.
En það er mjög mikilvægt að ná utan
um hópinn og veita þessum einstaklingum aukið eftirlit. Barnavernd á
hverjum stað og lögregla þarf að vita
hvar þessi aðilar búa og einnig er
nauðsynlegt að upplýsingum sé komið
á framfæri við barnaverndaryfirvöld
þegar þeir skipta um nafn, sem algengt
er að þeir geri til að reyna að dyljast í
samfélaginu,“ segir Silja Dögg.

Aukið eftirlit og öryggisráðstafanir
Ef frumvarpið nær fram að ganga
mun Barnaverndarstofa meðal annars
geta tilkynnt viðkomandi barnavernd
ef dæmdur kynferðisbrotamaður, sem
gerst hefur brotlegur gagnvart börnum, og veruleg hætta er talin stafa
af, flytur í umdæmið. Ef rík barnaverndarsjónarmið mæla með getur
barnavernd einnig gert öðrum viðvart
að fengnu samþykki Barnaverndar-

stofu.
Þá verður einnig hægt að gera
kröfu um að viðhafðar séu ákveðnar
öryggisráðstafanir eftir að einstaklingur sem brýtur kynferðislega gagnvart
barni afplánar dóm sinn, ef verulegar
líkur eru talar á því, samkvæmt mati
heilbrigðisstarfsmanns, að viðkomandi brjóti aftur gagnvart barni.
Eftirfarandi
öryggisráðstafanir
verður hægt að kveða á um í dómi:
n skyldu til að sinna nauðsynlegri
meðferð á vegum heilbrigðisstarfsmanna,
n skyldu til að mæta í skipulögð
viðtöl hjá félagsþjónustu,
n eftirlit með internetnotkun og
notkun samskiptamiðla og -forrita,
n að einstaklingur haldi sig frá
neyslu áfengis og vímuefna,
n eftirlit með heimili og
n bann við búsetu á heimili þar
sem börn eru búsett eða dvelja reglulega.
Ef í ljós kemur að einstaklingur
sinnir ekki fyrirmælum um öryggisráðstafanir getur það varðað allt að 2
ára fangelsi.

Upplýsingar um dvalarstað
Aðrar breytingar, sem kveðið er á um
í frumvarpinu, eru þær að þegar dómar falla vegna kynferðisbrota gagnvart börnum skal Ríkissaksóknari
láta Barnaverndarstofu dómana í té.
Þá skal Fangelsismálastofnun veita
upplýsingar um upphaf og lok afplánunar, sem og skilyrði sem sett
eru fyrir reynslulausn, fyrirhugaðan
dvalarstað viðkomandi einstaklings,
auk gagna frá heilbrigðisstarfsmönnum um einstaklinginn. Viðkomandi
einstaklingi er jafnframt skylt að tilkynna breyttan dvalarstað til Barnaverndarstofu allan þann tíma sem
áframhaldandi öryggisráðstafanir eiga
að vara.

Bresk fyrirmynd
„Það er augljóst að víða eru misbrestir
í því kerfi sem á að vernda börnin okkar. Dæmin sýna okkur það. Verkferlar

arl Gauti Hjaltason settist
á þing eftir Alþingiskosningarnar í lok október á síðasta ári. Karl Gauti er þingmaður fyrir Flokk fólksins. Suðurnesjablaðið
leitaði til þingmannsins og bað hann
að svara nokkrum spurningum.

Málsvarar þessara hópa fái
rödd

innan stofnana eru ekki alltaf nógu
vandaðir og samskipti á milli stofnana, og jafnvel á milli starfsmanna
innan sömu stofnana, virðast einhvern
veginn eiga það til að fara fyrir ofan
garð og neðan á kostnað barnanna.
Það vantar aukna samhæfingu á milli
stofnana og bætt upplýsingaflæði, ég
held að það sé alveg ljóst,“ segir Silja
Dögg og bætir við að fyrirmyndin sé
tekin frá Bretlandi en þar hefur svipað kerfi verið notað í rúma tvo áratugi
með góðum árangri.

Verndum börnin
„Gráa svæðið er auðvitað persónuverndarsjónarmið og mannréttindi
þess einstaklings sem hefur gerst brotlegur en hefur svo afplánað sinn dóm.
En ég lít svo á að mannréttindi séu
ekki án takmarkana. Ef áhættumatið
sýnir fram á að það sé nánast öruggt
að viðkomandi einstaklingur haldi
áfram að níðast börnum, þá verði
samfélagið að bregðast við því. Í slíkum tilfellum þá þurfa aðrar reglur að
gilda. Markmiðið er að vernda okkar
viðkvæmustu einstaklinga, börnin og
það er skylda okkar sem samfélags
að leita allra leiða til þess,“ segir Silja
Dögg að lokum.

Hvernig vinnustaður er Alþingi?
Ég kann ágætlega við mig á þessum nýja vinnustað og er smá saman
að læra á gang mála.
Flokkur fólksins berst fyrir bættum hag eldri borgara, öryrkja og
þeirra lægst launuðu. Hvernig finnst
þér ganga að ná einhverju fram á Alþingi af þessum baráttumálum?
Þrátt fyrir að okkar flokkur sé
í stjórnarandstöðu finnst mér að á
okkur sé hlustað og hinir flokkarnir
hafa verið að taka okkar stefnumál
upp í sínum málflutningi og er það til
vitnis um að á okkar rödd sé hlustað.
Ég tel að það hafi vantað sárlega á alþingi að málsvarar þessara hópa sem
þú nefndir fái rödd á þinginu. Hinir
hefðbundnu stjórnmálaflokkar hafa
verið að fjarlægjast fólkið í landinu
og sífellt beint sínum málflutningi að
ýmist sérhagsmunahópum eða einhverjum óskilgreindum þrýstihópum. Þrýstihópar eru háværir og hafa
á að skipa fólki sem lætur hátt og eru
oft vel máli farin og hafa aðgang að
fjölmiðlum. Hluti af vandamálinu
eru einmitt fjölmiðlar, sem beina
sjónum sínum um of að einhverjum
gæluhópum og halda að það sé það
sem skiptir fólk mestu máli. En þeir
sem lægst heyrist í eru einmitt þeir
sem við þurfum að vinna fyrir og
það erum við að gera í Flokki fólksins, berjast með kjafti og klóm fyrir
hina lægst launuðu, sem eru ótrúlega
margir og skelfilega margt sem þar
má betur fara.

Fjárveitingar skornar niður
við trog
Suðurnesjamenn hafa bent á að framlög frá ríkinu til svæðisins séu mun
lægri en annars staðar á landinu.

Ert þú sammála þessari gagnrýni
Suðurnesjamanna?
Algjörlega og án nokkurs vafa.
Suðurnesin eru afskipt hjá fjárveitingavaldinu og um daginn fórum við í flokknum og heimsóttum
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og
mátti glöggt heyra að fjárveitingar
eru þar skornar niður við trog. Hér
þarf að lyfta grettistaki og ég held að
allir þingmenn kjördæmisins séu vel
meðvitaðir um það. Boltinn er hjá
stjórnarflokkunum að leiðrétta hlut
Suðurnesja og við hin munum halda
þeim við efnið. Íbúafjöldi vex hér í
stórum stökkum og hvergi nokkur
dæmi þess annars staðar á landinu.
Ég hef mikið barist fyrir eflingu
löggæslu og vil að almenn og sýnileg löggæsla verði stórlega efld sem
og landamæravarsla. Lítið hefur þar
áunnist, en ég mun hamra á þessu
áfram.

Tekjur undir 300 þús.kr.
verði ekki skattlagðar
Hver verði helstu baráttumál Flokks
fólksins á næstu vikum?
Maður lifandi, þar er allt undir.
Við erum að berjast fyrir okkar málum, svo sem að hækka persónuafslátt
svo tekjur undir 300 þús. verði ekki
skattlagðar. Annað er að fólk með
meira en milljón á mánuði þarf ekki
á þessum persónuafslætti að halda
og held ég að þar mætti hreinlega
afnema hann svo komi hinum til
góða.

Reykjanesbær mótar framtíðina

Í

síðustu viku skrifuðu Kjartan Már
Kjartansson bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Erling Freyr Guðmundsson framkvæmdastjóri Gagnaveitu
Reykjavíkur undir samkomulag þess
eðlis að Ljósleiðarinn verði kominn í
öll hverfi Reykjanesbæjar fyrir árslok
2021.
Það þýðir að heimilum mun standa
til boða Eitt gíg. „Ljósleiðarinn mun
ekki einungis færa heimilum bæjarins öflugt netsamband. Hann mun
einnig eiga þátt í því að smyrja hjól
atvinnulífsins með því að styrkja stoðir nýsköpunar og frumkvöðlastarfs.
Reykjanesbæjar bíður björt framtíð og
enn frekar með traustum innviðum,“
segir Kjartan Már.
Samkvæmt þessu stefnir Gagnaveita Reykjavíkur að því að ljúka
tengingu við Ljósleiðarann í öllum
hverfum fyrir árslok 2021.

Samstarf um uppbygginguna
Samhliða
samkomulaginu
við
Reykjanesbæ
hefur
Gagnaveita
Reykjavíkur auglýst eftir samstarfsaðilum. Samstarfið getur verið meðal
annars:

n að selja GR fjarskiptalagnir sem fyrir eru í sveitarfélaginu og nýst geta við
ljósleiðaravæðinguna, eða
n með samnýtingu framkvæmda með
öðrum veitufyrirtækjum, fjarskiptafyrirtækjum eða sveitarfélaginu sjálfu
Gagnaveita Reykjavíkur auglýsir
eftir samstarfsaðilum í þessa veru og
geta áhugasamir aðilar kynnt sér málið frekar á ljosleidarinn.is/samstarf

Eitt gíg í boði
Heimilum í þessum byggðarkjörnum
mun standa til boða Eitt gíg gæðasamband Ljósleiðarans. Hann gefur
kost á 1000 megabitum bæði til og frá
heimili.
Flest stærstu fjarskipta- og afþreyingarfyrirtæki landsins bjóða
þjónustu sína um Ljósleiðarann. Viðskiptavinum stendur til boða val á
milli fjölmargra þjónustuleiða Vodafone, Nova, 365, Hringdu og Hringiðunnar.

Reykjanesbær mótar framtíðina – Ljósleiðaravætt Ísland
Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri Reykjanesbæjar fagnar komu

Ljósleiðarans. „Ljósleiðarinn mun
ekki einungis færa heimilum bæjarins öflugt netsamband. Hann mun
einnig eiga þátt í því að smyrja hjól
atvinnulífsins með því að styrkja stoðir nýsköpunar og frumkvöðlastarfs.
Reykjanesbæjar bíður björt framtíð og
enn frekar með traustum innviðum,“
segir Kjartan Már.
Þessi tenging íbúa í sveitarfélaginu
við opið net Ljósleiðarans styður
við markmið stjórnvalda um ljósleiðaravæðingu alls Íslands. Verkefnið
í Reykjanesbæ er alfarið á viðskiptalegum forsendum og ekki er sótt um
ríkisstyrki vegna hennar.
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Við núverandi ástand verður ekki unað

J

óhann Friðrik Friðriksson
skipar efsta sæti Framsóknarflokksins í Reykjanesbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum þann
26.maí n.k.
Framsóknarflokkurinn hefur setið
í minnihluta þetta kjörtímabil ásamt
Sjálfstæðisflokknum. Kristinn Jakobsson hefur verið oddviti Framsóknarflokksins á þessu kjörtímabili en ákvað
að gefa ekki kost á sér áfram. Jóhann
tekur nú vfið forystuhlutverkinu hjá
Framsókn. Suðurnesjablaðið bað Jóhann að svara nokkrum spurningum.
Ert þú sáttur við stjórn meirihluta
bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili?
Eins og öllum er ljóst tók núverandi meirihluti við miklum skuldavanda sem reyndist mikil áskorun
fyrir bæjarfélagið og samfélagið í
heild. Rekja má hluta þess vanda til
brotthvarfs varnarliðsins en einnig
til mikillar uppbyggingar á árunum
fyrir hrun. Um tíma leit út fyrir að að
setja þyrfti fjárhaldsstjórn yfir bæjarfélagið þar sem illa gekk að semja við
kröfuhafa. Núverandi meirihluti taldi
að fella þyrfti niður 6.8 milljarða af
skuldum bæjarins, hið minnsta, en
mjög erfiðlega gekk að semja og tóku
samningar nær allt kjörtímabilið með
verulegum kostnaði fyrir sveitarfélagið á samningstímanum. Loks var
skrifað undir samninga við kröfuhafa
nýverið og þá kom í ljós að niðurfelling skulda var engin en betur gekk
að semja um vexti, lengingu lána og
skilmálabreytingar. Miklar fórnir hafa
verið færðar til þess að koma böndum
á fjármálin en betur má ef duga skal.
Fjármagn til framkvæmda í bæjarfélaginu er langt undir þörfum í ört
vaxandi bæjarfélagi eða aðeins um
300 milljónir á ári. Núverandi áætlun
bæjarfélagsins sem gengur út á það
að komast undir 150% skuldaviðmið
gerir bæði ráð fyrir tekjum vegna
gjaldþrota kísilvers Sameinaðs Sílikons í Helguvík og kísilvers Thorsil
sem óvíst er hvort nokkurntímann

verður að veruleika. Skynsamlegra
er að setja fram raunhæfar áætlanir
sem ekki byggjast á óskhyggju. Hvað
varðar stjórnun bæjarins tel ég að núverandi meirihluti hafi ekki haft sig
mikið í frammi heldur einkun stólað
á ráðna embætismenn. Ódýrt er að
skrifa auknar tekjur bæjarins á eitthvað annað en hagfeldar ytri aðstæður. Fólksfjölgun hefur verið mikil hér
vegna aukinnar atvinnu í tengslum við
fordæmalausa þennslu í ferðaþjónustu auk þess sem húsnæði stóð hér
autt eftir brotthvarf varnarliðsins og
djúpa efnahagslægð sem lék húsnæðismarkaðinn grátt. Meirihlutinn hefur
einnig talað út og suður í málefnum
Sameinaðs Sílikons á kjörtímabilinu
og því er trúverðugleiki hans oft dreginn í efa í því máli. Verst finnst mér þó
að sjá hversu sofandi okkar leiðtogar
hafa verið gagnvart ríkisvaldinu sem
kemst upp með það að hlunnfæra hér
bæjarbúa þegar kemur að útgjöldum
hins opinbera til stofnana og þjónustu á svæðinu. Við verðum að gæta
hagsmuna bæjarbúa betur en raun
ber vitni, hlusta á vilja íbúa og stjórna
bæjarfélaginu útfrá samfélagslegum
gildum.

Styðjum bindandi íbúaklosningu
Hver er stefna Framsóknarflokksins
varðandi frekari stóriðjuuppbyggingu
í Helguvík?
Framsóknarflokkurinn er flokkur
atvinnuuppbyggingar og velferðar en
telur að sú stóriðjustefna sem rekin hefur verið í Helguvik hafi verið
misráðin. Framsóknarflokkurinn í
Reykjanesbæ mun því styðja bindandi
íbúakosningu varðandi Sameinað Sílikon og leita leiða til þess að stöðva fyrirhugaða kísilverksmiðju Thorsil.
Á síðustu misserum hefur verið
mikil íbúafjölgun í bænum. Hvernig
hyggst Framsóknarflokkurinn stuðla
að því að ungt fólk sem vill setjast að
geti fengið húsnæði á hagstæðu verði?

Mikill skortur er á minni íbúðum
fyrir yngra fólk á svæðinu og þá sem
eru að kaupa sína fyrstu íbúð. Ég tel
rétt að bæjarfélagið skoði kosti þess
að taka þátt í uppbyggingu húsnæðis
í samstarfi við húsnæðissjálfseignarstofnanir þar sem sérstaklega er komið á móts við þessar þarfir.
Hvað með leikskóla og grunnskóla?
Getur sveitarfélagið tekið við auknum
fjölda barna?
Sú gríðarlega íbúafjölgun sem hér
hefur átt sér stað er gleðileg en í henni
felast miklar áskoranir fyrir bæjarfélagið. Áætlað var að framkvæmdir
hæfust sem fyrst við byggingu nýs
skóla, Stapaskóla í Innri-Njarðvík en
öllum útboðum í skólann var hafnað
vegna þess hversu langt yfir kostnaðaráætlun þau voru. Því miður mun sú
staða draga dilk á eftir sér og tefja verkefnið sem sannarlega er áhyggjuefni.
Ég hef þó fulla trú á því að bærinn finni
tímabundnar lausnir sem hægt verði
að notast við þar til nýr skóli verður
tekinn í notkun. Ef heldur áfram sem
horfir verður bærinn að bregðast við
þörfinni fyrir fleiri leikskólapláss. Nýr
leikskóli á Ásbrú verður tekinn í notkun í haust og sífellt er verið að meta
stöðuna útfrá íbúaþróun. Ég hef aftur á móti verulegar áhyggjur af þeim
áhrifum sem aukinn fjöldi barna í
leik- og grunnskólum hefur á starfsumhverfi kennara. Vissulega þurfum
við að laða hér að góða kennara en
ekki síður átta okkur á mikilvægi þess
að að halda góðum kennurum í starfi.
Staða
Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja hefur oft verið til umræðu
og einkum snúist um að þjónustan væri
ekki nógu góð. Hver er þín skoðun?
Svört skýrsla embættis landlæknis
frá því í fyrra sýndi svo ekki verður
um villst að starfsemin er í lamasessi.
Það verður að segjast að menn hafa
hér enn og aftur sofið á verðinum,
fjármagn er of lítið og stjórnunin samkvæmt skýrslunni slök. Heilsugæslan,
sem á að vera fyrsti viðkomustaður

okkar í heilbrigðiskerfinu þarf að
þjóna ört vaxandi samfélagi. Setja þarf
stefnu um að íbúar hafi kost á því að
hafa sinn heimilislækni og komið
verði á ásættanlegu þjónustustigi í
takt við það sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. Við núverandi ástand verður
ekki unað.

Áframhaldandi uppbygging á
Nesvöllum
En hvað með stöðu aldraðra? Er þörf á
að byggja nýtt hjúkrunarheimil í bænum? Það er nauðsynlegt að leggja drög
að áframhaldandi uppbyggingu á Nesvöllum og mæta þeirri þörf sem við
blasir. Sem samfélag verðum við einnig
að taka mið af lengri lífaldri fólks og
breyttum þörfum þeirra sem eldri eru.
Reykjanesbær á að marka sér stefnu
sem lýðheilsubær og leita leiða til þess
að heilsuefling eldriborgara festi sig í
sessi. Heilsuefling eldriborgara skilar sér í auknum lífsgæðum þeirra og
dregur úr kostnaði í velferðarkerfinu.
Við erum að efla þátttöku eldriborgara
í samfélaginu, á sem flestum sviðum,
og átta okkur á þeirri miklu auðlynd
sem fellst í reynslu þeirra og krafti.
Núverandi meirihlutaflokkar virðast stefna á að halda sínu samstarfi
áfram fái þeir umboð til þess. Takist
þeim ekki að halda meirihlutanum
mun Framsóknarflokkurinn þá stefna
á að komast í meirihlutann eða stendur
hugurinn frekar til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn?
gengur
Framsóknarflokkurinn
óbundinn til kosninga. Við setjum
málefnin í fyrsta sæti og erum tilbúin
til þess að vinna með þeim sem finna
samhljóm í okkar áherslum fyrir þessar kosningar.

Bæta hag og lífsgæði bæjarbúa
Oft gefa framboðin út hver sé þeirra
bæjarstjóraefni. Er eitthvað ákveðið í
þeim efnum hjá ykkur?
Þau mál hafa ekki sérstaklega ver-

ið rædd. Ég er í stjórnmálum til þess
að hafa áhrif og bæta hag og lífsgæði
bæjarbúa rétt eins og það hæfa fólk
sem er með mér á listanum. Ef framboðið nær tilætluðum árangri munum
við ekki skorast unda ábyrgð á stjórn
bæjarins.
Eru einhver önnur mál sem Framsóknarflokkurinn mun leggja sérstaka
áherslu á næsta kjörtímabil?
Síðastliðinn fimmtudag bauð
Framsóknarflokkurinn til stefnumótunarfundar þar sem farið var yfir
helstu stefnumál framboðsins og
líflegar og uppbyggilegar umræður
sköpuðust. Ráðgert er að framboðið
kynni stefnuskrá á næstu dögum og
því ekki tímabært að svipta hulunni
að þeim málum fyrr en að því kemur.

Sameining staðfest

S

amgöngu-og sveitarstjórnarráðuneytið
hefur staðfest sameiningu Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs í
eitt sveitarfélag. Íbúar sveitarfélaganna samþykktu þann 11. nóvember 2017 að sveitarfélögin skyldu sameinast.

Undir lok árs 2017 tók til starfa stjórn
sem hefur það verkefni að undirbúa sameininguna. Fyrsta verkefni stjórnarinnar var
að vinna að þeim verkefnum sem nauðsynleg eru til að lögformleg sameining geti farið
fram með staðfestingu sveitarstjórnarráðu-

neytis, í samræmi við sveitarstjórnarlög.
Ráðuneytið hefur nú staðfest sameininguna
og verður ný sveitarstjórn kjörin 26. maí
næstkomandi. Sameiningin tekur formlega
gildi þegar ný sveitarstjórn kemur til fyrsta
fundar þann 10. júní.

AllAr gerðir reimA og færibAndA

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is
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Vaxandi kvíði og þunglyndi ungmenna og slæmir vegir áhyggjuefni
U

nga fólkið á Íslandi vill betri
vegi um allt land og ekki
síst sjá samgöngubætur á
Grindavíkurvegi. Það vill huga betur að ungmennum þar sem kvíði og
þunglyndi hefur aukist mikið í þeirra
röðum. Þetta er meðal þess sem rætt
var og ályktað um á ungmennaráðstefnu UMFÍ nýverið. Reykjanesbær
átti þar fjóra fulltrúa.
Ungmennaráðstefna UMFÍ fór
fram á Hótel Borealis í Grímsnes- og
Grafningshreppi dagana 21. - 23. mars
sl. Yfirskrift hennar var Ungt fólk og
lýðræði. Fjórir fulltrúar úr ungmennaráði Reykjanesbæjar sótti ráðstefnuna,
þau Berglín Sólbrá Bergsdóttir, Hermann Nökkvi Gunnarsson, Hlynur
Snær Vilhjálmsson og Jón Ragnar
Magnússon.
Ungmennaráðstefnan sendi frá sér
eftirfarandi ályktun:
„Ungmennum á Íslandi finnst vegir landsins vera í niðurníðslu. Bæta
þarf samgöngur um allt land og veita
sveitarfélögum heimild til að laga vegi
sem heyra undir Vegagerðina. Þar má

nefna Grindavíkurveginn þar sem að
mörg alvarleg- og banaslys hafa orðið
á þeim vegi. Ungt fólk notar samgöngur daglega, hvort sem þau séu farþegar
eða ökumenn og viljum við öll að þau
komist heilu og höldnu til náms eða í
vinnu. Samgöngubætur má fjármagna
með komugjöldum á erlenda ferðamenn, þar sem þeir eru orðnir stór
hluti þeirra sem nota vegakerfi landsins. Lítils háttar komugjald þarf til að
fjármagna endurbætur á vegakerfinu.
Kvíði og þunglyndi hefur aukist
mikið í röðum ungmenna á grunnskóla- og framhaldsskólaaldri. Stytting
framhaldsskóla úr fjórum árum í þrjú
og minni tími nemenda til að sinna félagsstörfum er að stórum hluta orsakavaldur að mati ungmenna. Það þarf
að festa það í lög að það séu starfandi
sálfræðingar í öllum grunn- og framhaldssólum á landinu. Einnig vantar
betri forvarnir í geðheilbrigðismálum
og gætu starfandi skólasálfræðingar
séð um þá fræðslu.
Þátttakendur ráðstefnunnar ræddu
mikið um lækkun kosningaaldurs nið-

ur í 16 ár í sveitastjórnakosningum.
Lýðræðisfræðsla og stjórnmálafræðsla
þarf að vera aukin í grunn- og framhaldsskólum og nauðsynlegt er að gera
heimasíðu Alþingis aðgengilegri og
skiljanlegri.
Ráðstefnan þakkar Ungmennafélagi
Íslands fyrir að standa að ráðstefnu á
borð við Ungt fólk og lýðræði. Við viljum einnig þakka Evrópu unga fólksins
fyrir að veita okkur styrk og gera okkur
kleift að halda ráðstefnuna. Hún gefur
ungu fólki færi á að mynda, auka og
víkka tengslanet sitt, ræða viðhorf sín,
koma þeim á framfæri og sanna fyrir
jafningjum sínum að ungmenni geti
haft áhrif. Við hvetjum til þess að ráðstefna sem þessi verði haldin á hverju
ári og megi aðrir taka ungmennaráð
UMFÍ sér til fyrirmyndar.
Ungt fólk er ekki bara framtíðin, við
erum til núna og höfum áhrif í dag!“

Fyrir hönd ráðstefnugesta
Ungmennaráð UMFÍ
Reykjanesbæjar)

(Heimasíða

Á myndinni eru Þau Hlynur Snær, Berglín Sólbrá, Jón Ragnar og Hermann Nökkvi úr
ungmennaráði Reykjanesbæjar.

Frjálst Afl býður fram í komandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjanesbæ 2018
Í síðust sveitarstjórnarkosningum
fékk Frjálst Afl tvo fulltrúa kjörna og
tók í kjölfarið þátt 		

í meirihluta samstarfi sem hefur
reynst bæjarbúum farsælt.

Framboðslisti Frjáls Afls í sveitarstjórnakosningum
2018 í Reykjanesbæ

3
4

Óheppilegt
stöðuleyfi

Á

síðasta fundi bæjarráðs Voga óskaði
Björn Sæbjörnsson að bókav/ 1. máls, að
hann telji óheppilegt að veita stöðuleyfi
fyrir gáma í nágrenni við íþróttamiðstöð, frístundaheimili, tjaldsvæði og knattspyrnuvelli, og
að heppilegra hefði verið að finna gámunum
aðra staðsetningu, t.a.m. hafnarsvæðið

Quick & Easy hjá Tengi

Nýtt lagnakerfi vekur athygli
Tengi hefur kynnt til sögunnar heildstætt og vottað
lagnakerfi fyrir neysluvatn og
hitalagnakerfi, en kerfið
nefnist Quick & Easy og er frá
fyrirtækinu Uponor sem er
gamalgróið evrópskt fyrirtæki
og framleiðir öll sín rör í
Svíþjóð. Við ræddum við
Björn Ágúst Björnsson í
lagnadeild Tengis sem fræddi
okkur um þessa nýjung hér á
landi.

Afkastamikið og öruggt
Helstu kostir þessa kerfis eru þeir
að samsetningarmáti þess er afar
einfaldur og öruggur og það því
mjög einfalt í notkun. Tengingar
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf,
sem kallast PE-Xa. Rörin eru rafkrossbundin sem gerir þau firnasterk en um leið þjál og meðfærileg
í uppsetningu. Þá eru rörin tengd
við nippil með þeim hætti að
vatnsrásin þrengist ekki og er allt
að 38% minna þrýstifall í þessu
kerfi miðað við pressutengi í öðrum kerfum.
„Ég starfaði um nokkurra ára
skeið í Noregi og þar kynntist ég
þessari lausn sem við hjá Tengi
höfum verið að kynna undanfarinn
mánuð og munum áfram gera á
næstunni. Við efndum til kynningarfunda sl. haust og þar mættu á
annað hundrað fagaðilar og hönnuðir og er óhætt að segja að þeim
leist afar vel á. Við erum byrjuð að

Viðhaldsfríir

Björn Ágúst Björnsson, sölumaður í lagnadeild Tengis og pípulagningameistari. „Þetta kerfi er vottað sem ein heild og mætir ítrustu kröfum um frágang
lagna í votrými.“

gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
selja Q&E kerfið í verslunum okkar hér í Kópavogi og á Akureyri og
byrjað er að koma því fyrir í nýbyggingum á mörgum stöðum á
landinu. Fagmenn eru afar ánægðir

ogYfir
ég er 80
þess fullviss
Q&E kerflitir í að
boði.
ið frá Uponor á eftir að ná góðri
útbreiðslu hér á landi. Með því er
ég ekki að segja að önnur kerfi séu
úrelt, heldur erum við með þessu

að auka breiddina
á markaðnum
hefur kerfið verið í sölu á heimsNánari
upplýsingar
á www.solskalar.is
og gefa fagmönnum kost á að
kynnast því nýjasta á þessu sviði.
Þó varan sé ný hér á Íslandi þá á
Q&E að baki yfir 20 ára þróun og

vísu í mörg ár,“ segir Björn Ágúst.

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.
Rör í rör kerfi
Q&E kerfið er rör í rör kerfi fyrir
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Norræna konsertkaffið

N

orræna félagið í Reykjanesbæ
hélt konsertkaffi laugardaginn 24.mars í
Bókasafni Reykjanesbæjar.
Tilefnið var Dagur Norðurlandanna.
Ávarp flutti Skúli
Thoroddsen forma‘ur
Norræna félagsins í
Reykjansbæ. Einnig
flutti ávarp Bogi
Ágústsson formaður
Norræna félagsins á
Íslandi. Ræddu þeir
um starfið og mikilvægi norrænar samvinnu. Arnór og Elmar
fluttu svo nokkur lög saman
og stjórnuðu svo fjöldasöng.
Boðið var uppá kaffi saft og norrænu
meðlæti.

Vilja veita öldruðum dagdvöl

B

æjarstjórn Garðs tók fyrir á
síðasta fundi sínum fundargerð Fjölskyldu- og velferðarnefndar.
Í fundargerðinni undir máli 2 er
eftirfarandi bókun nefndarinnar:
Fjölskyldu-og velferðarnefnd Sandgerðisbæjar, Sv.Garðs og Sv.Voga
skorar á bæjaryfirvöld að leita leiða
til að veita öldruðum dagdvöl, þ.m.t.
fyrir heilabilaða og að sótt verði um
leyfi til Velferðarráðuneytisins um
rekstur slíkrar þjónustu.

Með fundargerðinni fylgir
minnisblað frá félagsmálastjóra um málið.
Bæjarstjórn tekur undir álit Fjölskyldu-og velferðarnefndar um að

leitað verði leiða til
að veita öldruðum
dagdvöl, þ.m.t. fyrir
heilabilaða og að sótt
verði um leyfi til Velferðarráðuneytisins
um rekstur slíkrar
þjónustu.
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að
vísa málinu til frekari
umfjöllunar í bæjarráði og að samráð
verði haft um úrvinnslu málsins með
sveitarfélögunum sem
standa að félagsþjónustunni.

Fréttatilkynning frá bókaforlaginu Veröld

Dularfullt andlát í eyðifirði
Ú

t er komin hjá Veröld í kiljuútgáfu spennusagan Rof eftir Ragnar Jónasson.
Árið 1955 flytja tvenn ung hjón
til Héðinsfjarðar sem farinn er í eyði.
Dvölin fær snöggan endi þegar önnur kvennanna deyr með dularfullum
hætti. Hálfri öld síðar finnst gömul ljósmynd sem bendir til þess að
hjónin hafi ekki verið ein í firðinum.
Bækur Ragnars hafa komið út
víða um heim, hlotið viðurkenningar
og frábæra dóma og setið í efstu
sætum á metsölulistum. Unnið er
að gerð breskra sjónvarpsþátta sem
byggjast á bókum Ragnars.
****
„Á örskömmum tíma er Ragnar Jón-

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

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.

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.

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

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Sunday Express

asson orðinn einhver
eftirtektar verðasti
glæpasagnahöfundur landsins; hæfilega
jarðbundinn, ákaflega vel máli farinn
og hugmyndaríkur.
Með sama áframhaldi eru engin takmörk fyrir því hve
langt þessi snjalli
höfundur getur náð
á alþjóðavísu.“

„Bækur Ragnars Jónassonar verðskulda
að standa við hliðina
á verkum Yrsu Sigurðardóttur og Arnaldar Indriðasonar sem
bestu íslensku glæpasögurnar.“

Washington Post

pressan.is
„Bækur
Ragnars
hafa blásið nýju lífi í norrænu glæpasöguna.“

í Danmörku.

Rof er 312 blaðsíður að lengd. Eyjólfur
Jónsson braut bókina
um og Ragnar Helgi
Ólafsson
hannaði
kápu. Bókin er prentuð

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Sm i ðj u v eg i 40, gu l g ata , Kó pavo g i

NÝTT
HRAUN
Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

G Ó Ð G ÆTI FRÁ GÓU
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Guðbrandur Einarsson oddviti Beinnar leiðar

Samstarfið í bæjarstjórn hefur verið ágætt

B

ein leið hefur tilkynnt framboðslista sinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 26.maí
n.k. í Reykjanesbæ. Guðbrandur
Einarsson forseti bæjarstjórnar skipar efsta sæti listans. Suðurnesjablaðið bað Guðbrand að svara nokkrum
spurningum.
Þegar þið mynduðuð meirihluta
eftir síðustu kosningar ásamt Frjálsu
afli og Samfylkingunni var fjárhagsstaða bæjarins verulega slæm svo ekki
sé meira sagt. Hvernig hefur núverandi
meirihluta tekist að rétta við stöðuna?
Það má segja að allt þetta kjörtímabil hafi farið í að ná tökum á fjármálum Reykjanesbæjar. Við störfum
nú eftir svokallaðri aðlögunaráætlun
og skv. henni ber sveitarfélaginu að
uppfylla skilyrði sveitarstjórnarlaga
um 150% skuldaviðmið árið 2022.
Með samningum við kröfuhafa og
auknum tekjum stefnum við í rétta átt
og ætlum okkur að ná settum markmiðum. Við höfum verið aðhaldssöm
hvað útgjöld varðar og það hjálpar
okkur áfram.

Lærum af reynslunni
Kísilver í Helguvík ásamt öðrum hugmyndum um stóriðju þar hafa mik-

ið verið í umræðunni. Hver er ykkar
stefna, á áfram að stefna að frekari
uppbyggingu í sama anda í Helguvík?
Sá andi sem ríkt hefur í Helguvík
er ekki okkar andi og við styðjum
ekki að hlutirnir haldi þar áfram á
sama hátt. Við erum hins vegar í þeirri
stöðu að hafa gert samninga um tvö
kísilsver sem bæði fengu tilskilin leyfi
til reksturs, ásamt því að ríkisvaldið
gerði fjárfestingasamninga við þessi
fyrirtæki.
Við vitum hvernig staðan er á
United Silicon þessa stundina og
Thorsil hefur ekki hafið uppbyggingu.
Hvað verður er ekki vitað á þessari
stundu en það er alveg ljóst að viðhorf
gagnvart þessum rekstri hafa breyst
mjög mikið og það verður enginn afsláttur gefinn í framhaldinu.
Við skulum reyna að læra af reynslunni í þessum efnum.
Fram hefur komið að fjárhagslegur
stuðningur frá ríkisvaldinu er áberandi minnstur á landinu til verkefna á
Suðurnesjum. Hvað veldur?
Ef ég vissi það. Fyrir því hljóta hins
vegar að vera margvíslegar ástæður.
Ein af þeim er að ekki verið að vinna
sérstaklega með okkur þegar verið er
að útdeila fjármunum heldur einhver

meðaltöl sem taka ekki tillit til þeirrar stöðu sem hér uppi er hér á svæðinu. Einu sinni var sagt að við hefðum herinn en svo fór hann. Svo er nú
eitthvað til sem heitir kjördæmapot og
kannski höfum við hér á Suðurnesjum ekki verið nógu dugleg í því. En
þessu þarf auðvitað að breyta. Við
hér í Reykjanesbæ létum gera úttekt á
þessu og höfum síðan verið að koma
innhaldi þeirrar úttektar á framfæri
við þá sem málið varðar, þingmenn,
ráðherra og fleiri. Vonandi að það skili
sér að lokum.

Þörf á fleiri leikskólum
Gífurleg íbúafjölgun hefur verið í
Reykjanesbæ á síðustu misserum. Er
bærinn tilbúinn hvað varðar þjónustu
að taka við fjöldanum?
Reykjanesbær hefur fram að þessu
getað mætt þessari miklu aukningu en
nú er svo komið að nauðsynlegt er að
ráðast í verulega uppbyggingu til þess
að mæta þessari íbúafjölgun. Skóli í
Innri Njarðvík er kominn á dagskrá og
þörf verður á fleiri leikskólum til þess
að mæta aukinni þörf. Þessi verkefni
bíða okkar á næsta kjörtímabili.
Hver er ykkar stefna í málefnum
aldraðra. Stefnir Reykjanesbær að því

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
70, 80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 80x80 cm. 36.800

Verðdæmi 70cm. 29.544
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Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.
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Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

að byggja nýtt hjúkrunarheimili?
Miðað við fyrirliggjandi biðlista þá
er þörf á því að byggt verði nýtt hjúkrunarheimili og Bein leið mun beita sér
fyrir því að það verði gert. Í þessum
málaflokki eins og svo mörgum öðrum hafa Suðurnesin setið á hakanum
og bráðnauðsynlegt að breyting verði
þar á.
Hefur þú trú á að það verði sami
meirihluti á næsta kjörtímabili?
Kjósendur munu auðvitað ráða
miklu í þeim efnum. Ef að niðurstaða
kosninga verður eitthvað í líkingu við
síðustu kosningar þá myndi ég líta
á það sem skilaboð um að þeir vilji
sama meirihluta áfram. Annars hefur
samstarfið í bæjarstjórn verið ágætt á
þessu kjörtímabili og ég tel það vera
af hinu góða að samstaða sé um þau
mikilvægu verkefni sem þarf að vinna.

Kjartan Már staðið sig mjög
vel
Er Kjartan Már áfram ykkar bæjarstjóraefni?
Kjartan var aldrei okkar bæjarstjóraefni. Við ákváðum að standa
faglega að ráðningu bæjarstjóra og
það var gert. Bein leið studdi ráðningu
Kjartans Más sem bæjarstjóra og við
sjáum ekki eftir því. Kjartan Már hefur
staðið sig mjög vel sem bæjarstjóri og
ég sé ekkert því til fyrirstöðu að hann
verði áfram í þeirri stöðu og myndi

styðja það.
Einhver önnur mál sem verða sérstaklega á dagskrá næsta kjörtímabil?
Það verða mörg mál sem bíða úrlausnar á næsta kjörtímabili. Samfélagið okkar er að breytast mjög hratt
og við þurfum að vera tilbúin til að
mæta því. Rúmur fimmtungur íbúa er
nú af erlendu bergi brotin og það kallar á annars konar lausnir. Við erum
að ráða til okkar verkefnastjóra fjölmenningar og munum leggja áherslu
á þann málaflokk. Fjölbreytni í mannlífinu er af hinu góða og mun verða
til þess að bæta samfélagið okkar. Ég
hlakka bara til að fá að vera þátttakandi í þeim breytingum.

Einar Jón og
Hólmfríður leiða listann

F

ramboðslisti Sjálfstæðismanna
og óháðra í nýja svitarfélaginu
(Garður Sandgerði) D-listinn
er þannig skipaður.
1. Einar Jón Pálsson
2. Hólmfríður Skarphéðinsdóttir
3. Haraldur Helgason
4. Elín Björg Gissuardóttir
5. Jón Ragnar Ástþórsson
6. Bryndís Einarsdóttir
7. Davíð S. Árnason
8. Jónína þórunn Hansen
9. Björn Bergman Vilhjálmsson
10. Björn Ingvar Björnsson
11. Guðmundur Magnússon

12. Jónatan Sigurjónsson
13. Karolina Krawczuk
14. Sunneva Ósk Þóroddsdóttir
15. Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir
16. Eyþór Ingi Gunnarsson
17. Hafrún Ægisdóttir
18. Reynir Þór Ragnarsson

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Útboð á veitingaþjónustu

Sturtuvængir
með lyftilöm
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 190 cm.

Verðdæmi 70x70 cm 29.600

Laus svunta
Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.Verð frá 47.630
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

I
8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

Verðdæmi 70 cm. 26.190

savia hefur opnað fyrir aðgang
að gögnum vegna útboðs fyrir
útleigu á aðstöðu fyrir veitingaþjónustu á annarri hæð í suðurbyggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli.
Óskað er eftir eftir áhugasömum
aðilum til þátttöku í valferlinu sem
hafa reynslu af veitingarekstri og yfir
að ráða vörumerki sem býður m.a.
upp á pítsur í sneiðum og fersk salöt.
Í valferlinu verður notast við
samkeppnisviðræður og síðan samið
við þann aðila sem skilar að endingu
inn besta tilboðinu.
Fram kom í farþegaspá Isavia fyrir
árið 2018, sem kynnt var í nóvember
síðastliðnum, að ríflega 10 milljón farþegar fara um Keflavíkurflugvöll í ár.
Það eru 18% fleiri en í fyrra. Fjölgun-

in er mest á meðal skiptifarþega, sem
millilenda einvörðungu á leið sinni á
milli Evrópu og Norður-Ameríku, en
þar er spáð 33% aukningu.
Nýja veitingaaðstaðan í suðurbyggingu flugstöðvarinnar verður liður í aukinni þjónustu við þessa ferðalanga. Áhersla verður lögð á tengingu
við Ísland í hönnun á veitingarýminu
þar sem kannanir sýna að farþegarnir
sem fara þarna um vilji upplifa að þeir
séu staddir á Íslandi.
Í útboðinu er byggt á markaðsrannsóknum meðal tengifarþega sem
sýna að þeir vilja einfalda matvöru
sem er tilbúin á skömmum tíma. Þar
kom fram að helst vildu þeir pítsur
og ferskt salat.Nánari upplýsingar má
finna á heimasíðu Isavia.

6. tölublað 2. árgangur

ði!

Nýr mi
Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

4. tölublað
7. árgangur

Dreifðu
varmanum!
-sparaðu kyndinguna
Loftviftur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com
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SUNDLAUG AKUREYRAR
Vetrartími

(29. ágúst - 3. júní)
Mánudaga - föstudaga
6.4521.00
Laugardaga
9.0019.00
Sunnudaga
9.0018.30

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 813002

eigi kosningaaldurinn í 16 ár eða
Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum
hvort
selja eigi áfengi í almennum
verslunum.

ECOSPORT

HÁSETINN

Ford EcoSport býður upp á mikla veghæð sem kemur
sér vel í snjó og við aðrar erfiðar aðstæður. Þú situr líka
hærra og það er mun þægilegra að ganga um bílinn.
Ford EcoSport Titanium S er sérlega vel búinn
FORD ECOSPORT
leðuráklæði á sætum, 17” álfelgum, Xenon aðalljósum,
KOSTAR FRÁ: 2.750.000 KR.
8” snertiskjá, tölvustýrðri loftkælingu, 7 hátölurum,
bakkmyndavél, SYNC3 hljómtæki með raddstýringu og
FORD ECOSPORT TITANIUM S
ParatabsESP
500 mg filmuhúðaðar
töflur. Lesið vandlega upplýsingar
á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
neyðarhringingu,
Stöðugleikakerfi
með spólvörn,
SJÁLFSKIPTUR KOSTAR:
sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
brekkubremsu,lyfjafræðings
leðurklætt
fjölstillanlegt stýri, Apple
CarPlay og Android Auto.
KR.

Léttir á verknum

3.490.000

SUNDLAUG AKUREYRAR

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?

Vetrartími
frá
Ford er frábær!
Komdu,
29. ágúst
–reynsluaktu
31. maí: og upplifðu Ford EcoSport

ford.is

Mánud.
til föstud. kl. 06:45
21:00
Brimborg
Reykjavík
Akureyri ERNýir
AUGLÝSINGASÍMINN
ER–578
1190 &Brimborg
NETFANGIÐ
AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
og notaðir bílar:
Bíldshöfða
6
Tryggvabraut
5
Söludeildir
eru opnar alla virka daga kl. 9-17
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30
Sími 515 7000

Sími 515 7050

og laugardaga kl. 12-16

