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Framsókn og óháðir hafa birt 
framboðslista sinn fyrir sveit-
arstjórnarkosningarnar 26.maí 

n.k. í nýja sveitarfélaginu sem til verð-
ur við sameiningu Garðs og Sand-
gerðis. Suðurnesjablaðið bað oddvita 
B-listans Daða Bergþórsson, að svara 
nokkrum spurningum

Á hvað stefnumál leggur B-listinn 
aðaláherslu á fyrir næsta kjörtímabil?

„B-listinn hefur á þessum tíma-
punkti ekki lokið við að móta sína 
framtíðarsýn en ég er þeirra skoðunar 
að íbúar þurfi að koma meira að stór-
um ákvörðum með íbúakosningum. 
Ég tel að tæplega 3.500 íbúa samfélag 
þurfi ekki á meirihluta og minnihluta 
að halda. En auðvitað eru uppi ólík 
sjónarmið hvað það varðar. Ég vona 
að þeir sem kosnir verða í nýja bæjar-
stjórn vinni vel saman með hag íbúa 
í fyrirrúmi,“ segir Daði og bætir við 
að helsta áherslumálið verði senni-
lega aðalskipulag fyrir nýtt bæjarfélag. 
„Við þurfum að tileinka okkur góð 
og vönduð vinnubrögð og taka tilliti 
til allra sjónarmiða. Við ætlum okkur 
ekki að lofa allt of miklu heldur leggja 
áherslu á að setja fram raunhæf mark-
mið sem skila sér vonandi til allra bæj-
arbúa.“

Í kynningu um sameiningu var sagt 
að engin breyting yrði á rekstri grunn-
skólanna,leikskólanna og tónlistarskól-
anna. Er hægt að standa við svona lof-
orð til framtíðar?  

„Já, við í B-listanum erum sam-

mála um að rekstur gunnskólanna 
haldist óbreyttur. Við þurfum jafn-
framt að passa að skólabyggingar 
þróist í takt við stækkandi bæjarfélag. 
Báðir leikskólarnir eru einkareknir og 
því mikilvægt að þeir samningar séu 
endurskoðaðir reglulega. Við ætlum 
að sjá til þessa að leikskólar vera áfram 
í sitthvorum bæjarkjarnanum og for-
eldrar hafi þá tækifæri til að skoða og 
velja stefnu eftir þörfum barna sinna. 
Nú þegar er þörf á fjölgun leikskóla-
plássa og það er verkefni sem ný bæj-
arstjórn þarf að huga strax að,“ segir 
Daði. „Varðandi tónlistarskólana tel 
ég að hægt sé að reka öfluga einingu í 
báðum bæjarkjörnum þó yfirbygging 
vegna stjórnunar dragist saman. 

Er ykkar framboð sammála því að 
eldri borgarar 70 ára og eldri þurfi ekki 
að greiða fasteignaskatt?

„Við erum meðvituð um að nýtt 
bæjarfélag þarf að gera betur í mál-
efnum eldri borgara. Ég er sammála 
því að það þurfi að veita þeim eldri 
borgurum afslátt sem á því þurfa að 
halda eins og fram kemur í gjaldskrá 
sveitarfélaganna og nauðsynlegt er 
að endurskoða þær gjaldskrár. Það 
er okkar stefna að eldri borgarar geti 
búið lengur í sínum húsum svo tekju-
mörkin þurfa jafnvel að lækka.“

Hver er stefna listans varðandi 
byggingu nýs hjúkrunarheimilis? Sam-
starf við Reykjanesbæ eða byggja nýtt í 
nýja sveitarfélaginu?

„Ég held að þar sem þörf fyrir nýj-

um rýmum er mikil, eigum við ásamt 
öðrum íbúum Suðurnesja, að samein-
ast um uppbyggingu og fjölgun rýma 
á Nesvöllum. Ég held að það sé besta 
leiðin fyrir næstu 5 árin. En eftir það, 
og þá er ég að horfa u.þ.b. 10 ár fram 
í tímann, tel ég eðlilegt og sanngjarnt 
að hjúkrunarheimili eigi að rísa í okk-
ar heimabyggð.“ 

Hver er bæjarstjóraefni B-listans? 
„Við viljum að staða bæjarstjóra 

eins og reyndar öll störf sem losna 
í bæjarfélaginu verði auglýst,“ segir 
Daði að lokum.

Starfshópur um staðsetningu 
starfa og verkefna í sameinuðu 
sveitarfélagi hefur skilað inn 

tillögum til undirbúningsstjórnar. 
Tillögurnar voru unnar í samráði við 
starfsfólk á bæjarskrifstofum í Sand-
gerði og Garði þar sem starfsfólki 
gafst kostur á að fara yfir þarfir starf-
seminnar varðandi m.a. húsnæði og 
aðbúnað. Lögð var áhersla á að finna 
samlegð milli verkefna og starfa, og að 
þau verkefni verði staðsett á sama stað. 

Niðurstaða hópsins er að í báðum 
ráðhúsum verði þjónustufulltrúi í af-
greiðslu ásamt því að bæjarstjóri sé 
með skrifstofu. Íbúar munu geta sótt 
almenna þjónustu í hvoru ráðhúsi 
um sig. Mikilvægt er að sviðin séu 
að öðru leyti sameinuð til að tryggja 
samlegðaráhrif í starfsemi þeirra. Lagt 
er til að í ráðhúsi Sandgerðis verði vel-
ferðar- og mannréttindamál, skóla-, 

frístunda- og forvarnarmál ásamt 
menningarmálum. Í ráðhúsinu í Garði 
verði fjármál og stjórnsýsla, markaðs- 
og þróunarmál ásamt umhverfis- og 
skipulagsmálum. 

Við ákvörðun var sérstaklega tekið 
tillit til þess að starfsmenn innan sviða 
geti verið á sömu starfsstöð ásamt því 

að húsnæðið sé í samræmi við þarfir 
mismunandi sviða. Gert er ráð fyrir 
því að þegar sameiningin tekur gildi 
verði staðsetning starfa í samræmi við 
ofangreinda tillögu og að breytingum 
á húsnæði verði lokið sem fyrst. 

Sjötíu prósent eldri borgara 
eru með lægri tekjur en  
framfærslukostnaður er

Velferðarráðuneytið gefur út að einstaklingur þurfi 335 þúsund 
krónur á mánuði í tekjur til að geta framfleytt sér. Það er athygl-
isvert að 70% eldri borgara eru með minna en 300 þúsund 

krónur á mánuði í tekjur frá lífeyrissjóðum og 
eða frá Tryggingastofnun. Þetta eru sláandi tölur í 
okkar velferðarþjóðfélagi.

Um síðustu áramót hækkuðu eftirlaun frá 
Ttyggingastonun aðeins um 4,7% þrátt fyrir að 
launavísitala hafi hækkað um 7,1%. Þeir sem búa 
einir fengu meiri hækkun og fá nú 300 þúsund kr. 
á mánuði fyrir skatt.

Hjón eða sambýlisfólk fá aftur á móti 239 þús-
und kr. fyrir skatt. Með þessu fyrirkomulagi er 
tekin upp að nýju tekjutenging við maka. Þetta gengur ekki. Auðvitað á 
að líta á fólk sem einstaklinga hvort sem þeir búa einir eða í hjónabandi 
eða sambúð.  Þetta fyrirkomulag samræmist ekki nútíma viðhorfi. Það 
hlýtur að vera krafa okkar allra að þetta verði leiðrétt hið fyrsta.

Nú hefur verið boðað að tekjuskattur lækki um 1% í lægra þrepi 
skattsins. Þetta þýðir að sá sem hefur 850 þúsund á mánuði fær marg-
falt meiri lækkun en sá sem hefur 300 þús.kr. á mánuði. Bilið eykst enn 
frekar. Ef alltaf eru notaður prósentureikningur hvort sem er til að lækka 
skatta eða hækka launinn eykst bilið sífellt. Þeir sem lægstu launin hafa 
dragast þá meira og mira aftur úr. Bilið eykst og eykst. Það gengur ekki. 
Það eru til aðrar leiðir til að bæta kjör þeirra verst settu.

Landssamband eldri borgara leggur á það áherslu að í stað 1% lækk-
unar skattprósentu  verði persónuafsláttur hækkaður verulega til þeirra 
sem lægstu launin hafa. Persónuafsláttur á svo alveg að hverfa hjá þeim 
sem hæstu tekjur hafa.Þeir sem hafa 2 milljónir á mánuði og meira þurfa 
ekki á neinum persónuafslætti að halda.

Það gengur ekki að það þurfi að greiða skatt af launum sem ekki ná 
einu sinni framfærsluviðmiði.

Fasteignaskattur eldri borgara
All nokkur umræða hefur verið um fasteignaskatta hjá eldri borgurum. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja ákvað fyrir nokkrum árum að fella niður 
fasteignaskatt hjá 70 ára húseigendum án tillits til tekna. Framboðslisti 
Sjálfstæðisflokksins hefur tekið þetta upp í sinni stefnuskará fyrir kosn-
ingarnar 26.maí n.k.

Mörg sveitarfélög gefa afslátt af fasteignaskatti og tekjutengja það.
Nú er það svo að fasteignamat hefur á síðustu misserum hækkað 

mikið. Sveitarfélögin breyta yfirleitt sinni tekjuviðmiðun  til lækkunar 
við hækkun launavísitölu, þannig að þau nýta sér verulegan hluta af 
fasteignamatshækkuninni. Þannig hækka fasteignaskattar ár eftir ár hjá 
eldri borgurum.

Margir eldri borgarar eiga verðmætar húseignir og þurfa því að 
greiða háan fasteignaskatt þótt tekjurnar hafi dregist saman eftir að fara 
eingöngu á eftirlaun. Það er því sanngjarnt að fara þá leið sem Sjálfstæð-
ismenn í Eyjum hafa farið og Sjálfstæðismenn í Reykjavík ætla að taka 
upp.

Nú benda einhverjir á að sveitarfélögin megi ekki gera þetta. Það er 
fáránlegt ef sveitarfélögin geta ekki ráðið því sjálf hvernig þau vilja haga 
sinni gjaldastefnu hvað varðar fasteignaskatta. Alþingi hlýtur að breyta 
lögunum þannig að þeim sé það fullkomlega heimilt ef þau kjósa að 
gera það.

Annars er fasteignaskattur mjög ósanngjarn svona almennt séð. Fólk 
hefur í gegnum tíðina greitt útsvar af sínum tekjum til sveitarfélagsins 
og notað sparnað til að eignast sitt eigið húsnæði. Þá er aftur komið og 
krafist að greiða skatt af húsnæðinu. Þetta er ekki sanngjarnt.

 Sigurður Jónsson

LeiðaRi
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ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi.

Svandís Svavarsdóttir,heilbrigð-
isráðherra, tilkynnti á opna 
fundinum um stöðu heilbrigð-

ismála að samþykkt hefði verið að 
fjölga dagdvalarrýmum í Reykjanesbæ 
um sjö.

Á fundi bæjarráðs 
Reykjanesbæjar 12.apríl 
s.l. var rætt um nýtt hjúkr-

unarheimili 
Bæjarstjóri gerði grein fyrir 

málinu. Bæjarráð felur bæjar-
stjóra að undirbúa umsókn fyrir 
byggingu á nýju hjúkrunarheim-
ili á Nesvöllum.Á fundi bæjarstjórnar Voga 

25.apríl s.l. var rætt um upp-
byggingu hjúkrunarheimila á 

Suðurnesjum
Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga 

tekur heilshugar undir bókun Bæj-
arráðs Reykjanesbæjar, og samþykkir 
fyrir sitt leiti stuðning við þau áform 
að sótt verði um byggingu nýs hjúkr-
unarheimilis og þar með fjölgun 
hjúkrunarrýma. 

• 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

Fjármál og stjórnsýsla verður í garði

Ný dag-
dvalarrými

Nýtt hjúkrunar- 
heimili í Reykjanesbævogar taka 

undir með 
reykjanesbæ

Framsókn og óháðir – XB:

nýtt upphaF
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Í fullkomnu flæði
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými 
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr. 

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu 
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA
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Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

L-listinn, listi fólksins býður 
fram í Sveitarfélaginu Vogum 
í þriðja skipti við bæjarstjórn-

arkosningarnar 26. maí 2018.  L-list-
inn hefur í dag einn bæjarfulltrúa.  

Helsta markmið L-listans er að 
vinna að hag íbúa í Vogum og gera 
gott mannlíf betra.  Með stækk-
un bæjarins og fjölgun íbúa þarf að 
huga að stækkun leik- og grunnskóla.  
Skoða og meta þarf sérstaklega hvaða 
þýðingu breytingar á íbúasamsetn-
ingu hafa fyrir sveitarfélagið.  Við 
viljum fullgilda barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna í Vogum sem felst 
m.a. í að námsgögn í grunnskóla 
verði án kostnaðar fyrir börnin.  
Tekjutengingu afsláttar fasteigna-
gjalda fyrir tekjulága einstaklinga 
þarf að hækka.  Einnig viljum við 
skoða hvað er hægt að gera í viðhaldi 
hafnarinnar í Vogum.

L-listinn, listi fólksins  2018
1. Jóngeir Hjörvar Hlinason,   
hagfræðingur og bæjarfulltrúi

2. Rakel Rut Valdimarsdóttir,  
grunn- og framhaldsskólakennari
3. Eðvarð Atli Bjarnason,  
pípulagningarmaður
4. Páll Ingi Haraldsson,  
leigubílstjóri
5. Kristinn Björgvinsson,  
þjónustumaður
6. Anna Karen Gísladóttir,  
starfsmaður á leikskóla
7. Gunnar Hafsteinn Sverrisson, 
tæknimaður
8. Eva Rós Valdimarsdóttir, bókari
9. Jakob Jörunds Jónsson, skipstjóri
10. Ásdís Dröfn Valdimarsdóttir. 
skólaliði
11. Tómas Örn Pétursson,  
starfsmaður Kölku Vogum
12. Elín Ösp Guðmunds-
dóttir, skólaliði
13. Ryszard Kopacki, 
trésmiður
14. Hanna Sigur-
jóna Helgadóttir, 
matráður

Fréttatilkynning:

Fréttatilkynning:

listi Fólksins í vogum

aðalfundur Styrktarfélags 
Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja verður haldinn 

kl. 16.00 mánudaginn 14. maí nk. í sal 
MSS, Krossmóa 4 í Njarðvík.
n Aðalfundarstörf.
n Guðný Birna Guðmundsdóttir, 

bæjarfulltrúi og  hjúkrunarfræðingur, 
segir frá starfi sínu sem deildarstjóri 
við bráðamóttöku HSS.

Félagið var stofnað árið 1975 og er 
tilgangur þess að efla áhuga almenn-
ings og stjórnvalda á sjúkrahúss- og 
heilbrigðismálum á Suðurnesjum.

Allir eru velkomnir!
Þorbjörg Pálsdóttir, formaður 

Styrktarfélags Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja.

Heilbrigðisráðherra Svandís 
Svavarsdóttir boðar stórátak 
í byggingu hjúkrunarheim-

ila. Á næstu árum verður framboð 
af hjúkrunarrýmum aukið um fleiri 
hundruð á landinu, Samkvæmt tillög-
um er áætlað að byggja nýtt heimili á 
Suðurnesjum fyrir 30 heimilismenn.

Reykjanesbær hefur samþykkt 
að senda inn umsókn og hafa önnur 
sveitarfélög líst yfir jákvæðri afstöðu 
að vera með.

Það er mjög ánægjulegt að sam-
staða skuli nú vera í farvatninu 
hjá Suðurnesjamönnum varðandi 
byggingu og staðsetningu.

Bæjarráð Garðs fjallað á fundi 
sínum 26.apríl s.l. um erindi 
Reykjanesbæjar  varðandi 

umsókn og samstarf um byggingu nýs 
hjúkrunarheimilis.

Í erindi frá Reykjanesbæ kemur 
fram að bæjarráð Reykjanesbæjar 
hafi samþykkt að fela bæjarstjóra að 
undirbúa umsókn fyrir byggingu á 

nýju hjúkrunarheimili á Nesvöllum. 
Jafnframt er í erindinu leitað eftir 
því hvort Sveitarfélagið Garður vilji 
vera aðili að umsókninni, með öðrum 
sveitarfélögum á Suðurnesjum.

Bæjarráð Garðs tekur jákvætt í er-
indið og óskar eftir frekari upplýsing-
um frá Reykjanesbæ um málið.

aðalfundur Styrktarfélags  
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

Garður tekur 
jákvætt í erindið

ráðherra boðar átak í 
byggingu hjúkrunarheimila

Píratar hafa kynnt framboðs-
lista sinn í Reykjanesbæ fyrir 
kosningarnar 26.maí n.k.

Suðurnesjablaðið hafði samband 
við efsta mann á framboðslistanum 
Þórólf Júlían Dagsson og bað hann að 
svara nokkrum spurningum. 

n Hver eru helstu stefnumál Pírata 
í Reykjanesbæ?

Það eru húsnæðismál, heilbrigðis-
mál, umhverfismál og andstaða gegn 
mengandi iðjuverum, íbúalýðræði, 
málefni nýbúa, hag aldraðra og ungs 
fólks. Einnig þarf að auka uppgang í 
kennslu í skapandi greinum, íbúaþátt-
taka í skipulagsmálum og bætt öryggi 
í samgöngum.. 
n Eru Píratar fylgjandi því að eldri 

borgarar,sem náð hafa 70 ára aldri 
þurfi ekki að greiða fasteignaskatta? 

Því miður hefur komið fram að sú 
aðgerð er ólögleg. 
n Eru Píratar fylgjandi því 

að byggja nýtt hjúkrunarrými í 
Reykjanesbæ? 

Já við viljum fjölga hjúkrunarheim-
ilum og sækja til þess fjármagn úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra. 
n Eru Píratar fylgjandi því að 

stuðla að uppbyggingu í Helguvík t.d. 
með uppbyggingu kísilvera?

Nei, mengandi stóriðja eins 
og kísilver á ekkert erindi 

svona nálægt íbúa byggð. 
Hins vegar viljum við fá 
margbreytilega starf-
semi í Helguvík, enda 
hafa ýmis fyrirtæki 
sýnt áhuga á að koma 
sér þar fyrir, svo sem 
gagnaver, þörunga-

framleiðsla og jafnvel “kálver”. 
n Margt ungt fólk á erfitt með að 

kaupa sér íbúð. Er rétt að sveitarfélag-
ið aðstoði ungt fólk til að eignast sína 
fyrstu íbúð? 

Það á að tryggja að allir geti feng-
ið viðunandi húsnæði fyrir sig og 
sína, hvort sem þeir velja að leigja eða 
kaupa. En langtímaleiga þarf að vera 
valkostur fyrir alla sem svo kjósa. 

Ef við komumst í bæjarstjórn 
munum við gera allt sem í okkar valdi 
stendur til að hér verði boðið upp á 
langtímaleigu húsnæði án hagnaðar-
sjónarmiða. jafnvel kanna möguleik-
ann á að bærinn stuðli að rekstri slíks 
leigufélags.

Svo viljum við setja fjárhagslega 
hvata til þess að í boði verði marg-
víslegar tegundir húsnæðis hvort sem 
um er að ræða blokkaríbúðir, einbýli, 
sambýli, smáhýsi bæði til kaups og 
leigu. 
n Stefnið þið á að komast í 

meirihlutasamstarf eftir kosningar? 
Já. Það gerum við. En okkur er 

mikilvægt að vinna með fólki sem 
hefur álíka sýn um aukin lýðræðisleg 
vinnubrögð og vilja sporna gegn hags-
munatengslum og spillingu.
n Hver er bæjarstjóraefni Pírata?
Það er stefna okkar að bæjarstjór-

inn verði kosinn í bindandi íbúakosn-
ingu.

bæjarstjóri kosinn í 
bindandi íbúakosningu



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)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

SELDUR
SELDUR 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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Sam göngu- og sveit ar stjórn ar-
ráðherra hef ur skrifað und-
ir  nýja reglu gerð um sekt ir og 

önn ur viður lög fyr ir um ferðarlaga-
brot  sem tek ur gildi 1. maí. Reglu-
gerðin er sett með vísan til  umferð-
arlaga nr. 50/1987.

Sektir fyrir umferðarlagabrot 
hafa margar hverjar verið óbreyttar í 
rúman áratug og mörgum þótt þær of 
lágar og hafa lítinn fælingarmátt. Sekt-
ir við um ferðarlaga brot um eru til þess 
falln ar að veita öku mönn um aukið 
aðhald og stuðla þannig að auknu um-
ferðarör yggi. Nauðsyn legt er að fjár-
hæð sekta end ur spegli al var leika um-
ferðarlaga brota og þá hættu sem þau 
skapa. Flestar sektir hækka og margar 
þrefalt eða fjórfalt á við það sem þær 
eru núna.   

Það sem hefur vakið sérstaka 
athygli er að sekt fyr ir að nota farsíma 
við stýrið án hand frjáls búnaðar 
hækkar áttfalt og verður 40.000 krón-
ur í stað 5.000 króna. Ástæða þeirr ar 
hækk un ar er meðal ann ars auk in tíðni 
slíkra brota og sú hætta sem er sam-
fara notk un farsíma við akst ur. Sam-
kvæmt bandarískum rannsóknum 
er 25% allra bifreiðaslysa þar rakin 

til þess að ökumaður var að lesa eða 
skrifa skilaboð á snjallsíma á með-
an á akstri stendur. Þar látast fleiri 
ungir ökumenn vegna ,,textaskila-
boða“ en ölvunar. Það er engin ástæða 
til að ætla að það sé eitthvað betra 
hér á landi. Það verða og hafa orðið 
mjög alvarleg slys, banaslys, af völd-
um þess að ökumenn voru að nota 
farsíma á meðan á akstri stendur. 
Samkvæmt viðhorfskönnun sem Sam-
göngustofa gerði kemur fram að flestir 
vilja umtalsverða hækkun sekta vegna 
farsímanotkunar.

Lægsta sektar fjár hæð frá 1. maí 
verður 20.000 krón ur en var áður 
5.000 krón ur (eina und an tekn ing in 
er að sekt fyr ir að hafa ekki öku skír-
teini meðferðis verður 10.000 krón-
ur). Hæstu sektirnar hækka líka, þó 
að hlutfallslega sé hækkunin ekki eins 
mikil.

Á vef Samgöngustofu verður hægt 
að fá allar upplýsingar um sektir fyr-
ir umferðarlagabrot.  Sektarreikn-
irinn  verður uppfærður  þar sem 
notendur geta valið sér skilyrði og 
fengið út hver refsingin kemur til 
með að verða fyrir hraðakstur og ölv-
unarakstur.

    ENTEROSGEL ER GEL TIL INNTÖKU SEM GETUR GAGNAST VIÐ ÝMSUM 
    MELTINGARKVILLUM EN EINNIG TIL AÐ HREINSA ÁFENGI HRAÐAR ÚT 
    SEM OG ÚTVORTIS Á BÓLUR OG EXEM.

 

          
           MÖGULEG VIRKNI ENTEROSGEL Í LÍKAMANUM   
                                     Hjálpar líkamanum að stöðva niðurgang
                                                  Dregur úr meltingartruflunum
                                           Hraðar hreinsun áfengis úr líkamanum
              Hjálpar líkamanum að viðhalda og byggja upp heilbrigða þarmaflóru
                                                Verndar slímhúð meltingarvegar

       ENTEROSGEL HENTAR BÆÐI BÖRNUM OG FULLORÐNUM
       Áratuga reynsla og fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á einstaka eiginleika Enterosgel
                      til að h                      til að hreinsa meltingarveginn og koma jafnvægi á starfssemi hans.

                FÆST Í MAMMA VEIT BEST, HEILSUHÚSUNUM 
                               OG HEILSUTORGI BLÓMAVALS
   

                   

Viltu vita meira?

Ítarlegri upplýsingar má
finna á vefsíðunni
mammaveitbest.is

L-listinn í Vogum Listi fólks-
ins hefur kynnt framboðslista 
sinn í kosningunum 26.maí 

2018. Jóngeir Hlinason skipar efsta 
sæti listans. Suðurnesjablaðið bað 
Jóngeir að svara nokkrum spurning-
um.

Hver verða helstu stefnumál L-list-
ans fyrir kosningarnar?

Helsta markmið L-listans er að 
vinna að hag íbúa í Vogum og gera 
gott mannlíf betra. Með stækkun bæj-
arins og fjölgun íbúa þarf að huga að 
stækkun leik og grunnskóla. Skoða 
og meta þarf sérstaklega hvaða þýð-
ingu breytingar á íbúasamsetningu 
hafa fyrir sveitarfélagið. Við viljum 
fullgilda barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna í Vogum sem felst m.a. í 
að námsgögn í grunnskóla verði án 
kostnaðar fyrir börnin. Tekjutenging 
fasteignagjalda fyrir tekjulága einstak-
linga þarf að hækka. Einnig viljum við 
skoða hvað er hægt að gera í viðhaldi 
hafnarinnar í Vogum.

Hver er afstaða L-listans til 
byggingar nýs hjúkrunarheimilis á 
Suðurnesjum?

L-listinn styður heilshugar 
byggingu nýs hjúkrunarheimilis í 
Reykjanesbæ

Er L-listinn fylgjandi því að fella 
niður fasteignaskatt hjá eldri borgur-
um 70 ára og eldri?

Við teljum að tekjutenging 
fasteignagjalda, er sú leið sem 
er réttlátust. Því sú leið gagnast 
bæði tekjulágum eldri borgur-
um, öryrkjum og öðrum sem 
lágar tekjur hafa. 

Hver er bæjarstjóraefni L-
listans?

Ásgeir Eiríksson var ráð-
inn sem ópólitískur bæj-
arstjóri í Sveitarfélaginu 
Vogum fyrir 6 árum af 
meirihluta L og H lista. Hann 
hefur verið bæjarstjóri á þessu 
kjörtímabili, þrátt fyrir að nýr 
meirihluti E-listinn hafi tekið 
við eftir kosningarnar 2014 og  
hafi haft hreinan meirihluta. Við 
teljum rétt að hann verði 
ráðinn áfram ná-
ist samningar 
um það. 

sektir hækka

Það var margt að sjá á listahátíð 
barna í Reykjanesbæ,sem sett 
var um síðustu helgi. Glæsileg 

sýning er í Duus húsum sem vert er að 
skoða. Margir mættu á hátína sem er 
skemmtilegur liður í menningarlífinu 
í bænum.

glæsilegt á 
listahátíð barna

gera gott mannlíF betra



Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miðaFylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Mestu vinningslíkurnar 
- skynsamlegasti kosturinn

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Þetta er Fanney.  Hún trúir á 
staðreyndir.  Fanney tekur aldrei 
ákvörðun fyrr en hún hefur fast 
land undir fótum, hún anar ekki 
að neinu.  Hún kannar allar 
breytur áður en hún birtir 
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí

Vikulegir útdrættir

Einfaldur miði
Vinningar Fjöldi Upphæð Samtals
Aðalvinningur 6 15.000.000 90.000.000
Aðalvinningur 6 3.000.000 18.000.000
Aðalvinningur 40 2.000.000 80.000.000
Vinningar 208 150.000 31.200.000
Vinningar 1.248 50.000 62.400.000
Vinningar 5.200 20.000 104.000.000
Vinningar 19.050 10.000 190.500.000

Samtals 25.758  576.100.000

Tvöfaldur miði
Vinningar Fjöldi Upphæð Samtals
Aðalvinningur 12 15.000.000 180.000.000
Aðalvinningur 12 3.000.000 36.000.000
Aðalvinningur 80 2.000.000 160.000.000
Vinningar 416 150.000 62.400.000
Vinningar 2.496 50.000 124.800.000
Vinningar 10.400 20.000 208.000.000
Vinningar 38.100 10.000 381.000.000

Samtals 51.516  1.152.200.000
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rEnault talisman. Árgerð 2017, 
ekinn 31 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.590.000. rnr.203414.

subaru outback. Árgerð 2017, ekinn 20 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. Verð 5.280.000. 
rnr.761657.

Vw Polo. Árgerð 2016, ekinn 84 Þ.kM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.380.000. 
rnr.203600.

kyMCo agility 50. Árgerð 2011, ekinn 65 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 115.000. 
rnr.110017.

rEnault Megane. Árgerð 2017, 
ekinn 29 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.790.000. rnr.203201.

subaru forester premium. Árgerð 2017, 
ekinn 43 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. rnr.110113.

toyota rav4 gx. Árgerð 2015, ekinn 
60 Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.680.000. 
rnr.110112.

kawasaki Vn 1500. Árgerð 2001, ekinn 32 
Þ.Mílur, bensín, 5 gírar. Verð 790.000. 
rnr.203647.

rEnault Megane. Árgerð 2015, 
ekinn 54 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.480.000. rnr.761648.

subaru forester. Árgerð 2016, ekinn 73 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.980.000. 
rnr.761665.

toyota rav4. Árgerð 2016, ekinn 90 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 3.180.000. 
rnr.761659.

kawasaki Er-6n. Árgerð 2006, ekinn 
46 Þ.kM, bensín, 6 gírar. Verð 550.000. 
rnr.212556.

rEnault Megane. Árgerð 2014, 
ekinn 61 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.180.000. rnr.110114.

skoDa octavia. Árgerð 2011, ekinn 117 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.880.000. rnr.110079.

subaru outback lux. Árgerð 2015, 
ekinn 119 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. rnr.203573.

hyunDai ix35. Árgerð 2014, ekinn 131 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.590.000. rnr.203641.

lanD roVEr Discovery 4 se. Árgerð 2016, 
ekinn 82 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 7.990.000. rnr.110090.

nissan note. Árgerð 2017, ekinn 15 Þ.kM, 
dísel, 5 gírar. Verð 1.990.000. rnr.203468.

nissan X-trail acenta plus 4wd. Árgerð 
2016, ekinn 81 Þ.kM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.290.000. rnr.203546.

rEnault Clio. Árgerð 2014, ekinn 66 Þ.kM, 
dísel, 5 gírar. Verð 1.640.000. rnr.761617.

hyunDai santa fe. Árgerð 2015, 
ekinn 170 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.790.000. rnr.203344.

nissan note. Árgerð 2015, ekinn 39 
Þ.kM, bensín, 5 gírar. Verð 2.190.000. 
rnr.203521.

nissan X-trail acenta 2wd. Árgerð 2017, 
ekinn 5 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.880.000. rnr.110035.

rEnault Captur dynamic. Árgerð 2015, 
ekinn 51 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.380.000. rnr.110062.

bMw X5 xdrive25d. Árgerð 2016, ekinn 50 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 8.950.000. rnr.761689.

nissan Micra. Árgerð 2015, ekinn 56 Þ.kM, 
bensín, 5 gírar. Verð 980.000. rnr.761619.

nissan Pulsar. Árgerð 2015, ekinn 27 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
rnr.761638.

rEnault Captur dynamic. Árgerð 2014, ek-
inn 38 Þ.kM, dísel, 5 gírar. Verð 1.980.000. 
rnr.110107.

bMw X1 xdrive18d. Árgerð 2017, 
ekinn 28 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 4.590.000. rnr.203571.

lanD roVEr range rover evoque. Árgerð 
2016, ekinn 8 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 9 
gírar. Verð 8.380.000. rnr.212546.

nissan Pulsar. Árgerð 2015, ekinn 59 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.440.000. 
rnr.761618.

rEnault Captur. Árgerð 2014, ekinn 
42 Þ.kM, dísel, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
rnr.203580.

rEnault kadjar. Árgerð 2017, ekinn 30 
Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.890.000. 
rnr.203229.

rEnault Megan zen. Árgerð 2017, ekinn 
29 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.780.000. rnr.110025.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 48 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.680.000. rnr.761595.

rEnault kadjar. Árgerð 2016, ekinn 
65 Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 2.690.000. 
rnr.203202.

rEnault kangoo express. Árgerð 2016, ek-
inn 9 Þ.kM, dísel, 5 gírar. Verð 2.590.000. 
rnr.203520.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 78 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.670.000. rnr.212549.

rEnault Clio. Árgerð 2015, ekinn 68 Þ.kM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 1.890.000. 
rnr.203566.

rEnault kadjar zen 4wd. Árgerð 2017, ek-
inn 28 Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.890.000. 
rnr.203570.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 67 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.590.000. rnr.203514.

rEnault Clio. Árgerð 2015, ekinn 44 
Þ.kM, bensín, 5 gírar. Verð 1.480.000. 
rnr.203345.

rEnault kadjar. Árgerð 2017, ekinn 26 
Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.950.000. 
rnr.203574.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 116 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.390.000. rnr.110037.
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rEnault talisman. Árgerð 2017, 
ekinn 31 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.590.000. rnr.203414.

subaru outback. Árgerð 2017, ekinn 20 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. Verð 5.280.000. 
rnr.761657.

Vw Polo. Árgerð 2016, ekinn 84 Þ.kM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.380.000. 
rnr.203600.

kyMCo agility 50. Árgerð 2011, ekinn 65 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 115.000. 
rnr.110017.

rEnault Megane. Árgerð 2017, 
ekinn 29 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.790.000. rnr.203201.

subaru forester premium. Árgerð 2017, 
ekinn 43 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. rnr.110113.

toyota rav4 gx. Árgerð 2015, ekinn 
60 Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.680.000. 
rnr.110112.

kawasaki Vn 1500. Árgerð 2001, ekinn 32 
Þ.Mílur, bensín, 5 gírar. Verð 790.000. 
rnr.203647.

rEnault Megane. Árgerð 2015, 
ekinn 54 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.480.000. rnr.761648.

subaru forester. Árgerð 2016, ekinn 73 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.980.000. 
rnr.761665.

toyota rav4. Árgerð 2016, ekinn 90 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 3.180.000. 
rnr.761659.

kawasaki Er-6n. Árgerð 2006, ekinn 
46 Þ.kM, bensín, 6 gírar. Verð 550.000. 
rnr.212556.

rEnault Megane. Árgerð 2014, 
ekinn 61 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.180.000. rnr.110114.

skoDa octavia. Árgerð 2011, ekinn 117 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.880.000. rnr.110079.

subaru outback lux. Árgerð 2015, 
ekinn 119 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. rnr.203573.

hyunDai ix35. Árgerð 2014, ekinn 131 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.590.000. rnr.203641.

lanD roVEr Discovery 4 se. Árgerð 2016, 
ekinn 82 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 7.990.000. rnr.110090.

nissan note. Árgerð 2017, ekinn 15 Þ.kM, 
dísel, 5 gírar. Verð 1.990.000. rnr.203468.

nissan X-trail acenta plus 4wd. Árgerð 
2016, ekinn 81 Þ.kM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.290.000. rnr.203546.

rEnault Clio. Árgerð 2014, ekinn 66 Þ.kM, 
dísel, 5 gírar. Verð 1.640.000. rnr.761617.

hyunDai santa fe. Árgerð 2015, 
ekinn 170 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.790.000. rnr.203344.

nissan note. Árgerð 2015, ekinn 39 
Þ.kM, bensín, 5 gírar. Verð 2.190.000. 
rnr.203521.

nissan X-trail acenta 2wd. Árgerð 2017, 
ekinn 5 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.880.000. rnr.110035.

rEnault Captur dynamic. Árgerð 2015, 
ekinn 51 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.380.000. rnr.110062.

bMw X5 xdrive25d. Árgerð 2016, ekinn 50 
Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 8.950.000. rnr.761689.

nissan Micra. Árgerð 2015, ekinn 56 Þ.kM, 
bensín, 5 gírar. Verð 980.000. rnr.761619.

nissan Pulsar. Árgerð 2015, ekinn 27 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
rnr.761638.

rEnault Captur dynamic. Árgerð 2014, ek-
inn 38 Þ.kM, dísel, 5 gírar. Verð 1.980.000. 
rnr.110107.

bMw X1 xdrive18d. Árgerð 2017, 
ekinn 28 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 4.590.000. rnr.203571.

lanD roVEr range rover evoque. Árgerð 
2016, ekinn 8 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 9 
gírar. Verð 8.380.000. rnr.212546.

nissan Pulsar. Árgerð 2015, ekinn 59 
Þ.kM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.440.000. 
rnr.761618.

rEnault Captur. Árgerð 2014, ekinn 
42 Þ.kM, dísel, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
rnr.203580.

rEnault kadjar. Árgerð 2017, ekinn 30 
Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.890.000. 
rnr.203229.

rEnault Megan zen. Árgerð 2017, ekinn 
29 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.780.000. rnr.110025.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 48 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.680.000. rnr.761595.

rEnault kadjar. Árgerð 2016, ekinn 
65 Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 2.690.000. 
rnr.203202.

rEnault kangoo express. Árgerð 2016, ek-
inn 9 Þ.kM, dísel, 5 gírar. Verð 2.590.000. 
rnr.203520.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 78 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.670.000. rnr.212549.

rEnault Clio. Árgerð 2015, ekinn 68 Þ.kM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 1.890.000. 
rnr.203566.

rEnault kadjar zen 4wd. Árgerð 2017, ek-
inn 28 Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.890.000. 
rnr.203570.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 67 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.590.000. rnr.203514.

rEnault Clio. Árgerð 2015, ekinn 44 
Þ.kM, bensín, 5 gírar. Verð 1.480.000. 
rnr.203345.

rEnault kadjar. Árgerð 2017, ekinn 26 
Þ.kM, dísel, 6 gírar. Verð 3.950.000. 
rnr.203574.

rEnault Megane. Árgerð 2012, 
ekinn 116 Þ.kM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.390.000. rnr.110037.
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Boðað hefur verið til aðalfund-
ar Styrktarfélags Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja. Það 

er von mín að Suðurnesjamenn fjöl-
menni á fundinn og taki þátt í kröft-
ugum umræðum um heilbrigðisþjón-
ustu á Suðurnesjum. 

Á stofnuninni starfar fjöldi fagfólks 
sem hrós á skilið fyrir sína þjónustu í 
okkar þágu. Fagfólk sem við verðum 
að halda í. 

Hinsvegar er heilmargt sem má 
bæta og mikilvægt að við íbúar svæð-
isins myndum saman gott þrýstiafl.

Styrktarfélag Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja var stofnað árið 1975 og 
er vettvangur sem við eigum að nýta 
okkur einmitt til þessa; spyrja spurn-
inga, fá svör, koma með tillögur, segja 
okkar skoðun, beita þrýstingi í krafti 

fjöldans.
Tökum höndum saman um bætta 

heilbrigðisþjónustu í okkar heima-
byggð og mætum á fundinn 14. maí 
nk. kl. 16:00 á sal MSS í Krossmóa.

Ásta Björk Eiríksdóttir.

Fyrr á þessu ári samþykkti Frí-
stunda- og menningarnefnd 
reglur um Menningarverðlaun 

í Sveitarfélaginu Vogum. Fimmtu-
daginn 19. apríl 2018, Sumardaginn 
fyrsta, voru menningarverðlaunin 
veitt í fyrsta skipti. Að þessu sinni 
voru þrír einstaklingar verðlaunaðir, 
auk einna félagasamtaka.

Handafar Menningarverð-
launa Sveitarfélagsins Voga 
árið 2018 eru þessir:
Björgvin Hreinn Guðmundsson,  Leir-
dal 14, Vogum, f. 23. jan. 1957, sonur 
Guðmundar Björgvins og Guðrúnar 
Lovísu í Vogum. Hóf nám í myndlist 
í Baðstofunni í Keflavík 1987, sem var 
saman sett af áhugafólki um myndlist 
hér af Suðurnesjum. Baðstofan fékk 
myndlistarverðlaun Reykjanesbæj-
ar, Súluna, árið 2002. Lærimeistarar 
Hreins voru myndlistarmennirnir Jón 
Gunnarsson og Eiríkur Smith, báð-
ir úr Hafnarfirði. Sat í stjórn Mynd-
listarfélags Suðurnesja þegar félagið 
fékk „Pakkhúsið“ að gjöf undir starf-
semi sína frá bæjarstjórn Keflavíkur. 
Hreinn hefur tekið þátt í ýmsum sam-
sýningum ásamt einkasýningum hér í 
bæ, Hafnarfirði, Reykjanesbæ og víðar.  
Verk eftir hann prýða veggi í Vogum, 
m.a. í anddyrinu í Iðndal 2. 

Hanna Helgadóttir. Var formaður 
Fjólu í 14 ár og félagið blómstraði í 
hennar höndum, m.a. gengu margar 
ungar konur í félagið. Var einnig for-
maður ungmennafélagsins Þróttar í 
þrjú ár á sínum yngri árum. Lék oft á 
sínum yngri árum í leikritum og leik-
þáttum, bæði á samkomum Þróttar og 
Fjólu.

Hrafnhildur Valgarðsdóttir, rithöf-
undur og útgefandi. Gefur út eigið 
efni á útgáfunni Krass ehf  heima hjá 
sér í Álfagerði.   Hrafnhildur hefur 
samið 12 bækur, þ.e. 5 unglilngabæk-
ur, 4 barnabækur, 2 smásagnabækur, 
eina skáldsögu og eina ævisögu. Fyrir 
fyrstu unglingabókina, Leðurjakkar 
og spariskór, hlaut Hrafnhildur fyrstu 
verðlaun í samkeppni IOGT. Hinar 
unglingabækurnar urðu einnig vin-
sælar : Púsluspil 1988, Unglingar í 

frumskógi 1989, Dýrið gengur laust 
1990, og Í heimavist 1991.   Barna-
bækurnar Olnbogabörn, Kóngar í 
ríki sínu o.fl.  hafa m.a. verið notaðar 
við kennslu ásamt verkefnabókum 
sem Hrafnhildur hefur einnig gefið 
úr. Hrafnhildur hefur samið, gefið út 
og framleitt 23 hefti af Krass, sem er 
smárit með frumsömdum krossgát-
um, þrautum, rugli og skopi, m.a. seld 
á bensínstöðvum. Hún fékk fyrstu 
verðalun fyrir smásöguna Jólagjöf 
heilagrar Maríu í keppni sem kennd 
er við Jean Monnet á Ítalíu 1996. Hún 
er kennari og vann lengi sem slíkur, 
einnig skólastjóri, og vann um tíma 
við ritstjórn og prófarkalestur hjá 
Frjálsu framtaki. Árið 2013 gaf hún út 
skáldsöguna Söngur Súlu.

Kvenfélagið Fjóla.
Kvenfélagið Fjóla var stofnað þann 5. 
júlí árið 1925 af 11 konum. Þetta voru 
þær Anna Guðmundsdóttir Hábæ, 
Guðríður Andrésdóttir Landakoti, 
Guðrún Egilsdóttir Austurkoti, Guð-
laug Pétursdóttir Nýjabæ, Aðalbjörg 
Ingimundardóttir Minni Vogum, 
Vilhelmína Þorsteinsdóttir Minni 
Vatnsleysu, Guðrún Þorvaldsdóttir 
Höfða, Kristín Jónsdóttir Minni Vog-
um, Guðný Jónasdóttir Naustarkoti, 
Sólveig Jónasdóttir Suðurkoti og Þur-
íður Halldórsdóttir Halakoti. Markaði 
fyrsta stjórnin stefnu félagsins og hef-
ur þeirri stefnu verið reynt að halda 
síðan þá.  

Fyrstu 20 árin voru félagsgjöldin 
4 kr.   Ýmis mannúðarmál og efling 
heimilisiðnaðar var ofarlega í huga 
félagskvenna fyrstu árin.   Á með-
an sjúkratryggingar og almennar 
tryggingar voru ekki fyrir hendi, 
safnaði félagið oft fé til að hjálpa fólki 
bæði til að komast á sjúkrahús og eins 
heima fyrir þar sem erfiðleikar voru.   
Fyrsta veturinn sem félagið starfaði, 
1926, sá það um matreiðslunámskeið 
og var það fyrst sinnar tegundar á 
Suðurnesjum.  Námskeiðið var haldið 
á Stóru-Vatnsleysu og stóð það yfir í 6 
vikur og var Sigurborg Kristjánsdóttir 
umsjónarmaður námskeiðsins, siðar 
forstöðukona á Staðarfelli. Allar ógift-
ar stúlkur eldri en 16 ára sóttu nám-
skeiðið og voru þær 12 að tölu, nám-

skeið þetta þótti hinn mesti fengur.  
Helstu fjáraflanir á þessum tíma 

voru hlutaveltur og oftast dansleikur 
í framhaldi af því. Jólabasarinn var 
alltaf glæsilegur, þar voru allskyns 
vörur sem  konur gerðu t.d. vettlingar, 
sokkar, jólaföndur og margt fleira.  Fé-
lagið byggði samkomuhúsið Kirkju-
hvol ásamt Ungmennafélaginu Þrótti 
árið 1932 og var starfsemi félagsins 
þar.  Seinna eignuðust svo félögin hlut 
í Glaðheimum ásamt sveitarfélaginu.   
Árið 1978 sendi hreppsnefnd, Vatns-
leysustrandarhrepps, kvenfélaginu 
bréf þess efnis að óska eftir samstarfi 
um rekstur dagheimilis að Sólvöllum, 
tóku þær jákvætt í málið og var kosin 
nefnd sem skipuðu:   Anna Ingólfs-
dóttir, Inga Hannesdóttir, Guðný Snæ-
land, Hulda Kristinsdóttir og til vara 
Hallveig Árnadóttir.   Lagði félagið fé 
til heimilisins eftir efnum og ástæðum 
hverju sinni.

Árið 1968 gáfu hjónin Egill Sæ-
mundsson og Sigríður Jakobsdóttir frá 
Minni-Vogum kvenfélaginu Aragerði 
að gjöf og var það ætlað fyrir skrúð-
garð. Egill Hallgrímsson frá Austur-
koti stofnaði sjóð með 50.000 kr. en 
kvenfélagið sá um að halda garðinum 
við í mörg ár en nú sér sveitarfélagið 
um það og hefur gert hann að glæsi-
legum skrúðgarði, en kvenfélagið á 
hann samt sem áður.  

Kvenfélagið Fjóla er eitt af stofn-
félögum kvenfélagssambands Gull-
bringu og kjósasýslu, KSGK,   og 
hefur alltaf átt konu í stjórn þess fé-
lags.   Stjórnarskipti í kvenfélaginu 
Fjólu voru og eru fátíð, sérstaklega 
formannsskipti. Fyrsti formaður var 
Anna Guðmundsdóttir frá Hábæ, 
hún sat í 1 ár, Guðríður Andrésdóttir 
Landakoti í 34 ár, Margrét Jóhanns-
dóttir,   Neðri Brunnastöðum í 20 ár, 
Hallveig Árnadóttir í 10 ár, Hrefna 
Kristjánsdóttir í 12 ár, Kristín Árna-
dóttir í 1 ár, Hanna Helgadóttir í 14 ár 
og svo núverandi formaður, Rósa Sig-
urjónsdóttir í 1 ár. 

Starfið hefur snúist um fjáröflun 
til þess að mæta kostnaði af fræðslu, 
menninga og líknarmálum í okkar 
sveitarfélagi.   Fjár hefur verið aflað 
með ýmsu móti, t.d. með kökubasar, 
blómasölu, erfidrykkju, þorrablóti, 

konukvöldum og     kaffisölu. Einnig 
höfum við tekið að okkur að þrífa 
gistiheimilið Knarrarnes   á Vatns-
leysuströnd.  

Vetrarstarfið hefst með opnu húsi 
fyrir eldri borgara á Suðurnesjum. Þar 
seljum við kaffi og fínar kökur, allur 
ágóði rennur til Álfagerðis heimili 
eldri borgara  í sveitarfélaginu. Höfum 
við t.d. gefið þeim kaffivél, allan borð-
búnað og leirbrennsluofn. 

Við gefum leikskólanum peninga-
gjöf um hver jól til bókakaupa, gefum 
útskriftargjafir í Stóru-Vogaskóla fyrir 
góðan árangur í textíl og handmennt. 
Við gáfum skólanum einnig þráðlausa 
höfuðmíkrafóna ekki fyrir svo löngu. 
Björgunarsveitinni höfum við gefið 
talstöðvar.   Einnig hefur félagsmið-
stöðin og íþróttahúsið fengið ýmsar 
gjafir. Einnig styrkjum við fjölskyldur 
sem eiga erfitt. 

Frá árinu 2004 hefur kvenfélagið 
styrkt ýmis góð málefni og við grófa 
samantekt nær þetta hátt í 6 milljón-
um.  Eins og kemur fram hér að ofan 
höfum við verið duglegar að styrkja 
stofnanir og félagasamtök hér í Vog-
unum. Við reynum líka að styrkja góð 
málefni út fyrir Vogana. Sem dæmi 
má nefna fjölskylduhjálp, fæðingar-
deildina í Keflavík, Heilavernd og 
Evrópu Unga fólksins, svo eitthvað sé 
nefnt.

Félagið hefur frá fyrstu tíð hugs-
að til Kálfatjarnarkirkju, fyrsta árið 
1926 gaf félagið 300 kr til kaupa á 
fyrsta ofni til upphitunar í kirkjunni, 
síðan gaf félagið hökul, 25 kirtla fyrir 
kórinn og ryksugu, á 100 ára afmæli 
kirkjunnar voru gefnar 200.000 kr til 
byggingar safnaðarheimilis og reka 
til moldunnar. Árið 2001 voru gefnar 
200.000 kr til kaupa á stólum í nýtt 
þjónustuhús.   Árið 2004 heklaði Elsa 
Sigrún Böðvarsdóttir altarisdúk fyr-
ir kvenfélagið og fór hún eftir gamla 
dúknum, einnig gáfum við hljóðkerfið 
og gáfum kirkjukórnum 200.000 kr í 
afmælisgjöf þegar hann var 60 ára en 
þau fóru erlendis það ár og að síðustu 
skjávarpa sem er í þjónustuhúsi og 
ýmsar aðrar gjafir.

Við erum með jólafund í byrjun 
desember og bjóðum til okkar eldri 

borgurum í sveitarfélaginu. Þar spil-
um við félagsvist, lesum jólasögu, 
syngjum saman jólalög borðum fínar 
kræsingar, drekkum heitt súkkulaði 
og að lokum fá allir jólapakka. Þetta er 
mjög notaleg stund.  Kvenfélagið held-
ur jólaball ásamt Lions, björgunar-
sveitinni, foreldrafélagi leikskólans og 
sveitarfélaginu og er öllum börnum 
boðið frítt.

Þorrablótin eru ávallt mjög vinsæl 
og einnig höldum við konukvöld. Við 
tökum að okkur fermingarveislur og 
ýmsa aðra viðburði.  Á sumrin höfum 
við tekið okkur frí frá félagsstörum 
en tökum þátt í fjölskyldudögunum 
sem haldnir er í ágúst. Við höfum tek-
ið þátt í ýmsum verkefnum á vegum 
KSGK. t.d. sölu á merkjum sem voru 
til styrktar Barnaspítala Hringsins og 
einnig BUGL..

Mikil vinna liggur að baki allra 
þessa fjáraflana en konur ganga í 
kvenfélag til að láta gott af sér leiða 
og einnig til að hafa gaman, því það er 
alltaf gaman að vera saman.

Árið 1990 var stofnaður ferðasjóð-
ur. Hrefna Kristjánsdóttir og Gísla 
Vigfúsdóttur gáfu 5000 kr í þann sjóð 
og nú átti að fara erlendis. Þá var allt 
sett á fullt að afla peninga í ferðasjóð-
inn. Fyrsta ferð var til Edinborgar 
haustið 1995 og var það vikuferð, sem 
tókst mjög vel, eins og allar þær ferð-
ir sem við höfum farið í og eru þær 
orðnar 7  talsins.  Þessar ferðir þjappa 
konum saman og eru ánægjulegar. 
Einnig höfum við farið í óvissuferðir 
innanlands. 

Kvenfélögin í landinu eru flest öll 
í mikilli sókn og er kvenfélagið Fjóla 
orðið fimmta stærsta kvenfélagið inn-
an KSGK, en í því sambandi eru 10 
félög. (Heimasíða Voga)

Við þurfum öll þak yfir okk-
ur. Það er ekki verra þó með 
fylgi klósett, rafmagn, jafnvel 

nettenging. Um leið og okkur er ekki 
kalt á veturna og það er rennandi 
vatn þá er flestum okkar þörfum 
fullnægt. En af einhverjum völdum 
virðast þessi sjálfsögðu réttindi verða 
að fátæktargildru. Hvernig stendur á 
því að æ fleiri hafa ekki efni á öruggu 
húsaskjóli?

Við þurfum mannvænni leigu-
markað. Með stórum fjölskylduí-

búðum, litlum smáhýs-
um fyrir einstæðinga 
og alla fjölbreytnina 
þar á milli. Ef hús-
næðismarkaðurinn 

væri stigi, þá væri 
það stigi þar sem 

neðstu tröpp-
una vantaði. 
Af því sumt 

fólk nær ekki fyrsta stökkinu inn í ör-
uggt húsaskjól.

Ímyndum okkur í smástund að 
Ísland væri þannig að það borgaði sig 
fyrir verktaka að byggja litlar íbúðir 
og smáhýsi. Af því stjórnvöld sæju til 
þess að markaðurinn virkaði þannig. 
Ímyndum okkur í smástund að þegar 
talað væri fyrir lausnum að sér-
fræðingar á vegum Samtaka atvinnu-
lífsins myndu ekki stökkva í veg fyrir 
boltann og passa upp á að hann næði 
ekki í mark. Fólk á íslenskum leigu-
markaði er svolítið eins og áhuga-
mannafótboltalið að keppa við besta 
markmann í heimi. Markmaðurinn 
ver allar tilraunir til að koma sér í 
skjól og jafnvel þegar einhver skorar, 
mætir dómarinn, stjórnmálaelítan og 
hæstiréttur, og dæmir markið ógilt. 

Ef Norðurlöndin geta þetta þá 
hljótum við að geta þetta líka. Þar 
kaupa einstaklingar sér litlar íbúðir 

eða leigja þegar þeir byrja á vinnu-
markaðnum og eru því ekki fastir í 
klóm fátæktar eins og megin þorri 
Íslendinga sem að borga allt frá 50-
75% af heildar tekjum sínum í leigu. 
Lausnin er að bjóða þeim sem að 
vilja byggja smátt afslætti af gatna-
gerðargjöldum og lóðaverði. Einnig 
væri nauðsynlegt að ryðja veginn 
fyrir óhagnaðardrifin leigufélög. 
Eyglóarlögin áttu að   skapa aðstæð-
ur fyrir sterk leigufélög og stuðla 
að lægri leigu, en þessi lög hafa haft 
þveröfug áhrif því hér eru komin 
risastór leigufélög sem stjórna leigu-
verði og keyra það upp. Það er kom-
in tími á breytingar og allir verða 
að axla ábyrgð, það er neyðarástand 
á húsnæðismarkaði í dag og við 
leysum það ekki með því að byggja 
lúxusíbúðir. 

Þórólfur Júlían Dagsson, Oddviti 
Pírata í Reykjanesbæ

Menningarverðlaun 
Sveitarfélagsins Voga

heilbrigðisþjónusta 
á suðurnesjum

Húsnæði, ekki bara fyrir suma
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ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!

Sumardagurinn fyrsti hef-
ur verið haldinn hátíðlegur 
öldum saman. Margs konar 

tilhald var þann dag enda sumarið 
kærkomið. Vitað er að fólk gaf sum-
argjafir að minnsta kosti fjórum öld-
um áður en jólagjafir fóru að tíðkast. 
Börn fengu að fara á milli bæja til að 
leika sér við nágrannana og gert var 
vel við fólkið í mat. Þessi siður hefur 
haldist með þjóðinni með mismun-
andi hætti.

Það var ákveðið í stjórn Hollvina-
félags Unu í Sjólyst að hafa sumar-
daginn fyrsta hinn formlega árlega 
opnunardag Sjólystar enda vel við 
hæfi. Þetta er dagur barnanna, þau 
voru boðin velkomin í Sjólyst gátu 
leikið sér inni eða úti eftir því sem 
viðraði. Veitingar voru í boði stjórn-
armanna eins og alltaf en þær voru 
af betra taginu þennan dag eins og 
var til siðs. Venjulega var fjölmennt, 
börn léku á hljóðfærin sín og margar 
myndir voru teiknaðar. Jafnvel farið 
niður í fjöru og byggðir sandkastalar 
ef það var mögulegt.

Nú í tvígang hefur ekki verið 
hægt að hafa opið í Sjólyst á sumar-
daginn fyrsta. Þess er saknað og má 
ekki við svo búið standa. Ástæðan er 
að framkvæmdir standa yfir í húsinu 
en þær hafa legið niðri í eitt og hálft 
ár. Rétt er að rifja upp hvers vegna 
allt þetta umstang er með Sjólyst?

Hver var Una?
Þeim fer fækkandi sem muna hana 
Unu í Sjólyst og komu í litla hús-
ið hennar á sjávarkambinum í 
Garði á meðan hún lifði. Una var 
einstök kona sem helgaði líf sitt 
þjónustu við aðra og þá einkanlega 
börn. Hún var í áratugi gæslumað-
ur barnastúkunnar Siðsemdar við 
mjög góðan orðstír og   stofnaði 
skóla fyrir verðandi gunnskólabörn 
til að kenna þeim að lesa. Börnin í 
Garðinum færðu henni til lækninga 
dýr og fugla sem höfðu meiðst og 
þau trúðu því að hún myndi lækna 
þau. Sjálf hefur hún sagt frá því að 
stundum tókst það og stundum ekki 
eins og gengur.

Una var ritari Slysavarnadeildar 
kvenna í áratugi. Hún vann mikið 
að leiklistarmálum í byggðarlaginu 
og annaðist bókasafn Ungmenna-
félagsins Garðars, ásamt því að fólk 
hafði aðgang að hennar eigin bók-
um. 

Una var landsfrægur læknamið-
ill, þekkt um land allt og út fyrir 
landsteinana. Hún hjálpaði fjöl-
mörgum einstaklingum sem áttu 
við veikindi að stríða og aðstoðaði 
fjölda fólks sem þurfti á hjálp að 
halda á sorgarstundum með sínu 
einstaka, hlýja viðmóti og afburðar-
greind.

Bókin Völva Suðurnesja eft-
ir Gunnar M. Magnúss segir frá 
ævi og störfum Unu og dulrænum 
hæfileikum hennar. Til stendur að 
endurútgefa hana hjá bókaútgáf-
unni Sæmundi. Vonast er til að ekki 
verði langt í að bókin komi út.

Hollvinafélag Unu í Sjólyst
Það er því ekki að undra að þó að 
þeir sem kynntust Unu vildu halda 
minningu hennar á loft og segja 
komandi kynslóðum frá þessari 
merku konu og öllu því góða sem 
hún kom í verk og sinnti á meðan 
hún lifði.

Árið 2011, þann 18. nóvem-
ber, á afmælisdegi Unu var stofnað 
Hollvinafélag Unu Guðmunds-

dóttur í Sjólyst. Aðalhvatamaður 
þess var Guðmundur Magnússon 
en við stofnun voru félagar orðn-
ir yfir eitt hundrað. Sveitarfélagið 
Garður, sem er eigandi hússins hafði 
gert samning við Hollvinafélagið 
um rekstur og umsjón Sjólystar. Sá 
samningur var til ársins 2017 og var 
hann endurnýjaður á síðasta sumri.

Markmið félagsins hefur verið 
fá upphafi að endurgera Sjólyst sem 
næst upprunalegu útliti, búa það 
húsgögnum sem eru frá Unu eða til-
heyra þeim tíðaranda sem var þegar 
hún lifði. Á loftinu er ætlunin að 
koma upp safni vandaðra andlegra 
bókmennta. Húsið á að vera opið á 
vissum tímum eða eftir þörfum fyrir 
gesti. Þar væri hægt  að fræða fólk 
um Unu og öll hennar góðu verk eða 
rifja upp sameiginlegar minningar. 
Hægt er að setja upp sýningar eða 
hafa viðburði sem hæfa markmið-
um félagsins.

Mikilvægt er að ná til yngri kyn-
slóða, þess vegna var farin sú leið 
að gera samning við Gerðaskóla 
og Leikskólann Gefnarborg um 
fræðslu nemenda, m.a. forvarnar-
fræðslu fyrir 8. bekk. Við Tónlistar-
skóla Garðs var alltaf gott samstarf, 
nemendur léku gjarnan á hljóðfæri 
sín á sumardaginn fyrsta eða við 
önnur tækifæri.

Staðan nú og framtíðin
Það varð Hollvinum og öðrum 
velunnurum  Sjólystar mikið gleði-
efni þegar framkvæmdir hófust við 
að klæða Sjólyst að utan í ágúst-
mánuði 2016. Vandað var til allra 
verka, Magnús Skúlason, arkitekt 
sá um teiknivinnu. Framkvæmdir 
stóðu yfir um haustið en hafa legið 
niðri síðasta ár og það sem er liðið 
af þessu. Ástæða þess er skortur 
á iðnaðarmönnum. Uppbygging 
Sjólystar hefur ekki forgang þegar 
stór og mikilvæg verkefni kalla á 
mikinn mannafla.

Það hefur verið sárt að sjá húsið 
í því ástandi sem það er, það er mat 
allra þeirra sem að þessu verkefni 
koma. Mjög gott samstarf hefur ver-
ið við Sveitarfélagið Garð varðandi 
verkefnið að öllu leyti. Vel hefur 
gengið að afla styrkja en þeir fást 
ekki greiddir nema hægt sé að sýna 
fram á að framkvæmdir séu í gangi 
eða lokið.

Nú er von okkar allra að þessari 
bið sé lokið, talað er um að fram-
kvæmdir geti hafist aftur í næstu 
viku, þá verða komin mánaðarmót 
apríl maí. Megi svo verða, það er 
ekki annað hægt að segja.

Á stjórnarfundi Hollvinafélags-
ins í gær, 24.4. 2018 var það ákveðið 
að á sumardaginn fyrsta 2019 yrði 
sumri fagnað í Sjólyst eins og var. 
Hver sem staðan verður höldum 
við hátíð. Enn vonumst við til þess 
að að framtíðarsýn okkar um að 
vígsla endurgerðrar Sjólystar geti 
orðið 18. nóvember 2019, á 125 ára 
afmælisdegi Unu Guðmundsdóttur. 
Að venju verður haldin Unuhátíð 
þann dag en með vígslu hússins yrði 
meira um dýrðir.

Vonum öll að þessi tímarammi 
gangi eftir.

Með ósk um gleðilegt sumar,
Erna M. Sveinbjarnardóttir, 

stjórnarformaður

Frjálst afl hefur kynnt framboðs-
lista sinn í Reykjanesbæ í kosn-
ingunum 26.maí n.k. Gunnar 

Þórarinsson er efsti maður á fram-
boðslistanum en hann skipaði einnig 
það sæti í síðustu kosningum. Frjálst 
afl fékk tvo bæjarfulltrúa í kosn-
ingunum 2014 og myndar meirihluta 
bæjarstjórnar með Samfylkingunni 
og Beinni leið. Suðurnesjablaðið bað 
Gunnar að svara nokkrum spurning-
um.

Þið tókuð við mjög erfiðri stöðu eftir 
síðustu kosningum. Hvernig hefur tek-
ist að rétta við stöðuna? 

Fjárhagsstaða Reykjanesbæjar 
var vissulega slæm þegar núverandi 
meirihluti tók við 2014. Frá því hafa 
skuldir lækkað verulega og lánin eru 
hagstæðari. Svokallað skuldaviðmið 
bæjarsjóðs var 235% þegar núverandi 
meirihluti tók við en er nú í lok árs 
2017 158%.  Þá hefur rekstur bæjarins 
batnað til muna. Rekstrartekjur hafa 
hækkað verulega á sl. árum en að sama 
skapi hafa rekstrargjöld ekki hækkað 
í takt við tekjuaukninguna. Árangur 
í rekstri er aldrei tilviljun heldur af-
leiðing ábyrgra vinnubragða.

Hver verða helstu stefnumál ykkar 
fyrir næsta kjörtímabil? 

Það er nauðsynlegt að skjóta fleiri 
stoðum undir atvinnulífið, velferð 
verður að byggja á traustum grunni 
verðmætasköpunar. Nýsköpun er of-
arlega á baugi í atvinnulífi landsins 
og við þurfum að ná bita af þeirri 
köku hingað. Til þess höfum við 
bæði mannauð og innviði. Þá viljum 
við halda áfram að styðja við barna-
fjölskyldur t.d. með auknum hvata-
greiðslum sem nýtast til að greiða 
fyrir íþrótta-, tónlistar- og tómstunda-
þátttöku barna. Við viljum jafnframt 
tryggja að íþróttastarfið dafni m.a. 
með því að tryggja því viðunandi að-

stöðu, sambærilega þeirri 
sem tíðkast í þeim sveitarfé-
lögum sem við viljum bera 
okkur saman við. Þjónusta 
við fólk af erlendu bergi 
brotnu verði aukin. Þá er 
nauðsynlegt að haldið verði 
áfram að styðja heilsuefl-
ingu eldri borgara. Þannig 
viljum við auðga mannlífið 
með ábyrgri stjórn bæjar-
mála.

Staða heilbrigðismála 
hefur verið til umræðu 
og verið gagnrýnd. Þjón-
usta HSS sé ekki nógu góð? 
Hvernig lítur þú á dæmið? 

Persónulega hef ég 
reyndar góða sögu að segja 
af þeirri þjónustu sem ég hef 
notið hjá HSS. Það er hins 
vegar nauðsynlegt að ríkis-
valdið setji meiri fjármuni í 
reksturinn og móti stefnu í 
heilbrigðismálum almennt sem skilar 
betri þjónustu.

Athyglisverð samþykkt var gerð í 
bæjarráði Reykjanesbæjar þar sem þið 
setjið stefnuna á byggingu nýs hjúkr-
unarheimilis. Hvar verður slíkt heimili 
staðsett og fyrir hvað marga?

 Það er nauðsynlegt að stefna að því 
að byggja 60 hjúkrunarrýma heimili. 
Við viljum byggja áfram á Nesvöllum. 

Nokkur umræða hefur átt sér stað 
varðandi niðurfellingu fasteignaskatta 
til 70 ára og eldri. Vestmannaeyjar 
fella alveg niður og Sjálfstæðismenn 
í Reykjavík boða það sama. Hver er 
stefna ykkar framboðs? 

Við erum hlynnt því að lækka fast-
eignagjöld 70 ára og eldri með því 
hækka tekjumörk þeirra sem sækja 
um lækkun fasteignagjalda. Með því 
aukast líkurnar á því að þeir geti ver-
ið lengur heima en fengið þjónustu 

heim til sín ef nauðsyn krefur. Þetta  
er jafnframt hagkvæm leið sem krefst 
minni fjármuna til þjónustu við eldri 
borgara.

Stefnið þið á að halda áfram sama 
meirihlutastarfi á næsta kjörtímabili? 

Við viljum halda sókninni áfram 
og ná því markmiði sem lög um 
rekstur sveitarfélaga hafa sett varðandi 
skuldir og rekstur. Við treystum okk-
ur best til þess að taka þátt í því áfram 
sem hingað til.

Er Kjartan Már Kjartansson bæjar-
stjóraefni Frjáls afls?

Kjartan hefur staðið sig vel í starfi 
sínu sem bæjarstjóri og honum hefur 
tekist að fylkja starfsmönnum á bak 
við þau aðkallandi verkefni sem blöstu 
við.  Við munum styðja að hann verði 
ráðinn áfram ef vilji hans stendur til 
þess.

auðugra mannlíF 
með ábyrgri stjórn

- söguhús Unu Guð-
mundsdóttur, Hollvina-
félagið  og framtíðarsýn

Sjólyst í Garði
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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!

aukalandsfundur Landssam-
bands eldri borgara haldinn 
á Seltjarnarnesi 24.april 

2018 fagnar yfirlýsingu Svandísar 
Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra 
um að  ríkisstjórnin hafi samþykkt 
að auknu fjármagni verði samkvæmt 
fjármálaáætlun varið til að byggja 
upp ný hjúkrunbarheimili í landinu.

Síðurstu ár hefur lítil uppbygging 
átt sér stað hvað varðar ný hjúkr-
unarrými í landinu. Framkvæmda-
sjóður aldraðra sem hefur það hlut-
verk að veita framlög til nýbygginga 
hjúkrunarheimila.Sérstakur  skattiur 
er  innheimtur  af öllum einstakling-
um á aldrinum 16 til 70 ára. Fram-
kvæmdasjóður hefur síðustu árin 
haft  sama og ekkert fjármagn til að 
veita framlög. Tekjur sjóðsins síðasta 
ár námu 2,3 milljörðum en sjóður-
inn hafði eingöngu 171 milljón til að 
ráðstafa í framlög. Verulegur hluti af 
tekjum sjóðsins er notaður í rekstur 

samkvæmt sérstakri samþykkt Al-
þingis ár hvert þrátt fyrir að það sé 
ekki tilgangur laganna um Fram-
kvæmdasjóð aldraðra.

Nú boðar heilbrigðisráðherra 
betri tíð hvað varðar uppbyggingu 
nýrra hjúkrunarheimila og fagnar 
LEB þeirri yfirlýsingu.

Það hefur verið sýnt framá að 
veruleg þörf er á fleiri hjúkrunar-
rýmum víðs vegar um landið og 
að elri borgurum fjölgar mjög ört 
þannig að vandinn fer vaxandi.

Þrátt fyrir að til standi að gefa enn 
frekar í hvað varðar forvarnarstarf 
og að aukið verði við þjónustu hvað 
varðar heimahjúkrun og heima-
þjónustu er veruleg þörf fyrir átak 
í byggingu nýrra hjúkrunarheimila.

Staða aldraðra sem liggja lang-
dvölum á Landsspítalanum er veru-
lega alvarleg og getur ekki gengið 
lengur. Við þessu verður að bregðast.

einar Jón Pálsson skipar efsta 
sæti á framboðslista Sjálf-
stæðismanna og óháðra í 

nýja sveitarfélaginu sem verður til 
við sameiningu Garðs og Sandgerðis. 
Suðurnesjablaðið bað Einar Jón að 
svara nokkrum spurningum.

Hvernig hefur undirbúningurinn að 
samningunni gengið?

Undirbúningurinn hefur geng-
ið mjög vel. Stjórn, verkefnastjóri og 
starfsmenn hafa átt gott samstarf um 
stór og mikilvæg verkefni sem fylgja 
sameiningunni. Ánægjulegt að sjá hve 
vel starfsfólki líst á þær breytingar 
sem eru framundan. Ráðgjafar okkar 
hafa fundað með starfsfólkinu, hlust-
að á sjónarmið þeirra og hefur undir-
búningsstjórnin tekið fullt tillit til 
þeirra sjónarmiða.   

Hver verða helstu stefnumál D-list-
ans fyrir næsta kjörtímabil?

Þegar blaðið 
kemur út höf-
um við átt 
s te f numót 
við íbúa 

sveitarfé-
lagsins og 

hlustað á 
s j ó n a r m i ð 

þeirra en sá 
fundur er 

mánu-

daginn 30 apríl. Við munum í fram-
haldi taka saman ábendingar og 
áherslur sem komu fram á fundinum 
og vinna með þær áfram. Frambjóð-
endur D-listans hafa unnið mikla 
grunnvinnu og verður áhugavert að 
sjá hvernig áherslur íbúa fara saman 
með þeirri vinnu. Í framhaldi af 
þeirri vinnu munum við gefa út okk-
ar stefnuskrá og kynna hana á opnum 
fundi. 

Í flestum sveitarfélögum sem hafa 
sameinast hafa orðið átök um skóla-
málin. Er það stefna D-listans að 
áfram verði reknir tveir grunnskólar 
i óbreyttri mynd? Verða áfram reknir 
tveir tónlistarskólar í óbreyttri mynd?

Ég geri ekki ráð fyrir að hér verði 
átök um skólamálin. Við erum nú 
að reka öfluga grunnskóla í báðum 
byggðakjörnum og fjöldi nemenda 
er það mikill að ekki verður farið í 
að skipta upp skólastigum. Við erum 
einnig með tvo flotta tónlistaskóla 
sem með samvinnu verða bara ennþá 
sterkari og ekki að sjá að breytinga sé 
að vænta þar í náinni framtíð.

Hvað mun breytast við samn-
inguna?

Ég held að íbúar sveitarfélagsins 
verði ekki mikið varir við breytingu til 
að byrja með, en þegar líður frá munu 
þeir verða varir við aukna þjónustu 
sveitarfélagsins og þannig verðum 
við betur sett í að takast á við þær öru 
breytingar sem eru allt í kringum okk-
ur og sveitarstjórnarstigið. Við ætlum 
okkur að vera sveitarfélag sem gott er 
að búa í og ala upp börn. Við ætlum 
okkur líka að hugsa um alla íbúa og 

því mikilvægt að taka tillit til þess við 
gerð allra áætlana.

Hver er stefna D-listans í byggingu 
nýs hjúkrunarheimilis?

Eins og fram kemur hér að ofan 
ætlum við okkur að huga að öllum 
íbúum sveitarfélagsins og því er mik-
ilvægt að eldri borgarar geti verið sem 
lengst á eigin heimili. Þegar svo kem-
ur að því að það er ekki mögulegt þá 
verður að vera til úrræði sem tekur 
við. Eins og þekkt er þá eru hjúkr-
unarheimili á hendi ríkisins en við 
teljum að sveitarfélag af okkar stærð, 
þar sem íbúar eru um 3500 og fjölgar 
hratt, eigi að hafa möguleika á úrræði 
í heimabyggð.  

Í Vestmannaeyjum hefur meirihluti 
Sjálfstæðismanna haft þá stefnu að 
fella niður fasteignaskatta hjá 70 ára og 
eldri. Sjálfstæðismenn í Reykjavík boða 
sömu stefnu. Hver er stefna D-listans í 
þessu máli?

Ekki hefur verið tekin ákvörðun 
um stefnu varðandi niðurgreiðslur á 
fasteignasköttum. Íbúar hafa fengið 
afslætti af þessum sköttum og eru þeir 
tekjutengdir. Tekjuviðmiðin hafa verið 
hækkuð og er það ein leiðin sem vert 
er að skoða hvort hægt sé að hækka 
þessi viðmið. Þetta verður að taka til 
skoðunar þegar fjárhagsáætlun næsta 
árs verður gerð.

Hver er bæjarstjóraefni Sjálfstæðis-
manna og óháðra?

Ekki hefur verið tekið ákvörðun 
um bæjarstjóra en ljóst er að það verða 
ekki tveir sem sinna því á næsta kjör-
tímabili.

ætlum að vera sveitar-
Félag sem gott er að búa í

ályktun um heilbrigðis og 
heilsuFarsmáleFni eldri borgara

Sunnudaginn 29.apríl s.l.var 
H-listinn, Listi fólksins í sam-
einuðu sveitarfélagi Garðs og 

Sandgerðis kynntur.
1. Magnús Sigfús Magnússon, 
Húsasmiður
2. Pálmi Steinar Guðmundsson, 
Húsasmiður
3. Svavar Grétarsson, Verkefnastjóri
4. Davíð Ásgeirsson, Tæknifræðingur
5. Andrea Dögg Færseth, 
Skrifstofumaður                                   
6. Ægir Þór Lárusson, Flugvirki
7. Þórsteina Sigurjónsdóttir, B
ankastarfsmaður                                              
8. Anna Sóley Bjarnadóttir, 
Leikskólaliði

9. Yngvi Jón Rafnsson, Deildarstjóri 
10. Kjartann Þorvaldsson, 
Nútímafræðingur
11. Ingunn Sif Axelsdóttir, 
Verslunarmaður
12. Heiðrún Þóra Aradóttir, 
Leikskólaliði
13. Erla Ósk Ingibjörnsdóttir, 
Þjónustustjóri
14. Björgvin Guðmundsson, 
Flokkstjóri
15. Ásta Guðný Ragnarsdóttir, 
Húsmóðir
16. Kjartan Dagsson, Húsasmiður
17. Hanna Margrét Jónsdóttir, Nemi
18. Sigurgeir Torfason, Höfðingi

Framboðslisti h-listans 2018
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Auglýsing vegna sveitar-
stjórnarkosninga 2018

Almennar sveitarstjórnarkosningar fara  
fram laugardaginn 26. maí 2018. 

Frestur til að skila framboðslistum er til kl. 12:00  
á hádegi laugardaginn 5. maí .

Yfirkjörstjórn sameinaðs sveitarfélags Sandgerðisbæjar 
og Sveitarfélagsins Garðs veitir framboðslistum móttöku 

þann dag frá kl. 10:00 til kl. 12:00 á hádegi á skrifstofu 
Sveitarfélagsins Garðs, Sunnubraut 4.

Yfirkjörstjórn vekur sérstaka athygli á 22. gr. laga um kosningu 
til sveitarstjórna nr. 5/1998, en þar er kveðið á um fjölda 

meðmælenda með framboðslistum. Skulu meðmælendur vera 
að lágmarki 40 og að hámarki 80 í sameiginlegu sveitarfélagi 

Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagins Garðs.

Yfirkjörstjórn sameinaðs sveitarfélags  
Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs.

aukalandsfundur Landssam-
bands eldri borgara haldinn 
á Seltjarnarnesi 24.apríl 

2018 samþykkir eftirfarandi ályktun.
Aukalandsfundur LEB skorar á 

stjórnvöld að hækka persónuafslátt 
verulega frá því sem nú er.Í því felst 
meiri tekjujöfnun heldur en  
lækkun á neðra þrepi tekju-
skatts. Hækkun persónuaf-
sláttar nýtist láglaunafólki og 
lífeyrisþegum betur.

Einnig telur Aukalands-
fundur LEB eðlilegt að aldr-
aðir geti notið sérstaks skattaaf-
sláttar af lægstu tekjum.

Aukalandsfundur LEB skorar á 
stjórnvöld að gera nú þegar áætlun 
um afnám skerðinga allra tekna.

Aukalandsfundur LEB bendir 
á að um síðustu áramót hækkuðu 
eftirlaun frá Tryggingastofnun ríkis-
ins  almennt um aðeins 4,7%,( þrátt 
fyrir að launavísitala hafi hækkað 
um 7,1%) ,en um 16% til þeirra sem 

búa einir. Eftirlaun 
þeirra sem búa einir eru 

nú komin í 300 þúsund kr. á 
mánuði fyrir skatta. Hjón eða sam-
býluisfólk hafa 239 þús.kr. á mánuði 
fyrir skatta. Með þessu fyrikomulagi 
er tekin upp að nýju tekjutenging 
vegna maka í breyttu formi. Auka-
landsfundur LEB telur að það sam-
rýmist ekki nútíma viðhorfi. Auka-
landsfundur LEB skorar á stjórnvöld 

að þetta verði leiðrétt nú þegar.
Aukalandsfundur LEB áréttar þá 

skoðun sína að íslenska lífeyriskerfið 
byggist á þremur stoðum.

1. Fyrsta stoðin eru 
almannatryggingar.
2. Önnur stoðin eru 
lífeyrissjóðirnir.
3. Þriðja stoðin er viðbótarlífeyrir

Sveitarfélagið Vogar fagnar fram 
kominni tillögu til þingsálykt-
unar um stöðu sveitarfélaga á 

Suðurnesjum. Undanfarnar vikur og 
mánuði hafa fulltrúar sveitarstjórna á 
Suðurnesjum lýst yfir áhyggjum vegna 
þessa þar sem fólksfjölgun á svæðinu 
hefur verið langt umfram meðaltals-
fjölgun á landinu öllu en aukning fjár-
framlaga ríkisins til stofnana og verk-
efna á svæðinu hefur á engan hátt fylgt 
þeirri þróun. 

Á síðustu árum hefur orðið gríðar-
leg fólksfjölgun á Suðurnesjum sem 
skýrist að miklu leyti af verulega 
auknum umsvifum á Keflavíkurflug-
velli. Þannig voru íbúar Suðurnesja 
21.560 árið 2014 en 25.800 í lok árs 
2017. Hlutfallsleg hefur íbúum fjölgað 
mest á Suðurnesjum, borið saman við 
landið allt. 

Atvinnuleysi á Suðurnesjum var á 
bilinu 12-13 % á árunum 2009-2011 
og því um 4-5 prósentustigum yfir 
landsmeðaltali. Frá árinu 2012 hefur 
dregið hratt úr atvinnuleysi og var 
það komið niður fyrir 6% árið 2014. 
Í gögnum frá Vinnumálastofnun má 
sjá að atvinnuleysi hafi enn verið mest 
á Suðurnesjum á árinu 2015 þó svo 
það hafi lækkað mikið síðustu miss-
eri og var að jafnaði um 4% á árinu 
2015. Á árinu 2016 var atvinnuleysi 
á Suðurnesjum 2% og hefur haldist 
þar þannig að frekari eftirspurn eftir 
vinnuafli verður mætt með enn frekari 
fjölgun fólks inn á svæðið. 

Leiða má líkum að því að ef spár 
Isavia ganga eftir um aukningu á far-
þegum í gegnum Keflavíkurflugvöll 
má búast við verulegri fjölgun starfa. 
Ekki er hægt að mæta þeirri fjölgun 
með náttúrulegum hætti og búast má 
því við því að hlutfalli innflytjanda á 
Suðurnesjum muni hækka enn frekar 
á komandi árum. 

Vert er að benda á að í drögum að 
Byggðaáætlun er nú er í vinnslu hjá 
Alþingi kemur m.a. fram að markmið 
hennar sé að landið allt sé í blómlegri 
byggð þar sem landsmenn hafi aðgang 
að grunnþjónustu, atvinnutækifær-
um og lífskjörum, óháð efnahag og 
búsetu. Það er því mikilvægt að rík-
isvaldið bregðist við og vinni saman 
með sveitarfélögum á Suðurnesjum 
til að tryggja að íbúar svæðisins njóti 
fyrrnefndra gæða líkt og aðrir lands-
menn. 

Íbúum fjölgað mest á 
Suðurnesjum
Sveitarfélagið Vogar fagnar fram 
kominni tillögu til þingsályktunar um 
stöðu sveitarfélaga á Suðurnesjum. 
Undanfarnar vikur og mánuði hafa 
fulltrúar sveitarstjórna á Suðurnesj-
um lýst yfir áhyggjum vegna þessa 
þar sem fólksfjölgun á svæðinu hefur 
verið langt umfram meðaltalsfjölgun 
á landinu öllu en aukning fjárfram-
laga ríkisins til stofnana og verkefna á 
svæðinu hefur á engan hátt fylgt þeirri 
þróun. Á síðustu árum hefur orðið 
gríðarleg fólksfjölgun á Suðurnesjum 
sem skýrist að miklu leyti af verulega 
auknum umsvifum á Keflavíkurflug-
velli. Þannig voru íbúar Suðurnesja 
21.560 árið 2014 en 25.800 í lok árs 
2017. Hlutfallsleg hefur íbúum fjölgað 
mest á Suðurnesjum, borið saman við 
landið allt. Atvinnuleysi á Suðurnesj-
um var á bilinu 12-13 % á árunum 
2009-2011 og því um 4-5 prósentu-
stigum yfir landsmeðaltali. Frá árinu 
2012 hefur dregið hratt úr atvinnu-
leysi og var það komið niður fyrir 
6% árið 2014. Í gögnum frá Vinnu-
málastofnun má sjá að atvinnuleysi 
hafi enn verið mest á Suðurnesjum 
á árinu 2015 þó svo það hafi lækkað 
mikið síðustu misseri og var að jafn-
aði um 4% á árinu 2015. Á árinu 2016 
var atvinnuleysi á Suðurnesjum 2% 
og hefur haldist þar þannig að frekari 
eftirspurn eftir vinnuafli verður mætt 
með enn frekari fjölgun fólks inn á 
svæðið. Leiða má líkum að því að ef 
spár Isavia ganga eftir um aukningu á 
farþegum í gegnum Keflavíkurflugvöll 
má búast við verulegri fjölgun starfa. 
Ekki er hægt að mæta þeirri fjölgun 
með náttúrulegum hætti og búast má 
því við því að hlutfalli innflytjanda á 
Suðurnesjum muni hækka enn frekar 
á komandi árum. Vert er að benda á 
að í drögum að Byggðaáætlun er nú er 
í vinnslu hjá Alþingi kemur m.a. fram 
að markmið hennar sé að landið allt 
sé í blómlegri byggð þar sem lands-
menn hafi aðgang að grunnþjónustu, 
atvinnutækifærum og lífskjörum, 
óháð efnahag og búsetu. Það er því 
mikilvægt að ríkisvaldið bregðist við 
og vinni saman með sveitarfélögum 
á Suðurnesjum til að tryggja að íbúar 
svæðisins njóti fyrrnefndra gæða líkt 
og aðrir landsmenn. 

 

Búast má við veru-
legri fjölgu starfa

ályktun aukalands-
Fundar leb kjaramál

Íbúar í Garði og Sandgerði fá nú 
tækifæri til að velja nýtt nafn á 
sameinað sveitarfélag í rafrænni 

kosningu.Búið er að gefa út hvaða 
fimm nöfn standa til boða. Kosið er í 
tveimur umferðum. Fyrst er valið milli 
allra fimm nafnanna. Í síðari umferð 
er kosið mlli tveggja efstu nafnanna.

Nöfnin fimm eru:  Heiðarbyggð, 
Nejabyggð, Suðurbyggð, Útnesjabyggð 
og Ystabyggð.

hvað á nýja sveitar-
Félagið að heita?



14   3. maí 2018

Þá er hrygningarstoppinu lokið 
og hafa bátar hafið veiðar eftir 
að því stoppi lauk.  Verður fróð-

legt að sjá hvað kemur út úr niðurstöð-
um mælinga úr rallinu.  Magnús SH sá 
um um að veiða í Faxaflóa og landað'i 
hann alls 224 tonnum í 11 róðrum.  
Landaði Magnús SH í einni höfn á 
Suðurnesjunum og var það í Sandgerði.   
Einn bátur frá Suðurnesjunum tók 
þátt í rallinu og var það Erling KE sem 
var að veiðum undir suðurströndinni 
og landaði hann alls 256 tonnum í 17 
róðrum.  Landaði öllum rall aflanum í 
Þorlákshöfn enn kom síðan í Njarðvík 
og eftir að rallinu lauk,

Saxhamar SH var að veiðum í 
Breiðarfirðinum og var mokveiði hjá 
honum, því aflinn var alls 544 tonn 
í 18 róðrum og mest 44 tonn í einni 
löndun.  Af netabátunum öðrum hérna 
á suðurnesjunum þá hefur veiðin hjá 
þeim verið mjög góð.  Grímsnes GK 
með 130 tonní 15 og mest 18,4 tonn.  
Þorsteinn ÞH 116 tonní 13 og mest 15 
tonn.  Maron GK 115 tonní 15 og mest 
13 tonn.  Halldór Afi GK 72 tonní 15 og 
mest 11 tonn.  Valþór GK 64 tonní 7 og 
mest 20 tonn.  Hraunsvík GK 30 tonní 

10.  Sævar KE 17 tonní 2.  Sunna Líf 
KE 68 tonní 12 og mest 10 tonn sem er 
fullfermi hjá Sunnu Líf KE.

Góð veiði hefur verið hjá dragnóta-
bátunum og er Siggi Bjarna GK með 
137 tonní 8 og mest 29 tonn.  Benni 
Sæm GK 131 tonn í 8 og mest 31 tonn.  
Kristbjörg ÁR 122 tonní 11, reyndar 
öllu landað í Þorlákshöfn.  Maggý VE 
105 tonní 12 og þar er Karl Ólafsson 
skipstjóri sem var áður með Örn KE.  
Aðalbjörg RE 85 tonní 10.  

Veiði línubátanna hefur verið 
mjög góð.  Steinunn HF 117 tonní 14, 
í Grindavík og Sandgerði.  Von GK 97 
tn í 12.  Bergur Vigfús GK 64 ton í 12.  
Dúddi Gísla GK 59 tonní 7.  Ragnar 
Alfreðs GK 14 tonní 4.  Guðrún Petr-
ína GK 24 tonní 5 og mest 8,4 tonn og 
Addi Afi GK 23 tonn í 6 og mest 7,1 
tonn.  

Hjá stærri bátunum þá hefur veiðin 
verið líka góð og réru margir t.d minni 
bátanna í stoppinu enn þurftu þá að 
fara út fyrir 7 mílurnar til að komast 
út fyrir bannsvæðið.  Páll Jónss GK 
301 tonní 5.  Jóhanna Gísladóttir GK 
297 tonní 4.  Sighvatur GK 275 tonní 4.  
Hrafn GK 246 tonn í 4.  Sturla GK 242 

tonní 4.  Fjölnir GK 213 tonní 4.  Guð-
björg GK 181 tonní 19 og mest 20 tonn.  
Valdimar GK 160 tonní 4.  Daðey GK 
132 tonní 16.  Vésteinn GK 116 tonní 
15.  Katrín GK 109 tonní 17 enn það 
má geta þess að Katrín GK rær með 
línubala og er einn af fáum bátum sem 
hafa náð yfir 100 tonnin í apríl sem rær 
með línubala.  

Hulda HF 99 tonní 17.  Gísli Súrs-
son GK 98 tonní 13.  Dóri GK 90 tonní 
12.  Óli á Stað GK kominn á veiðar aft-
ur eftir nokkurt stopp, enn þessi bátur 
sem var ansi lengi í smíðum á Akureyri 
hefur reynst vera  hinn mesti vand-
ræðagripur og t.d þegar að báturinn 
var smíðaður þá var settur löndunar-
krani á bátinn, en eitthvað hefur ekki 
verið vandað til verka við smíðina á 
undirstöðunum undir kranann því að 
það byrjaði að rifna upp festingar fyrir 
kranann og varð því að henda kranan-
um í land.  Var báturinn á krana í um 5 
mánuði.  Núna er kraninn kominn aft-
ur á bátinn og búið er að styrkja miklu 
betur festingar undir kranann svo von-
andi ætti kraninn að fá að sinna sínu 
verki án þess að brjóta og eyðileggja 
bátinn. 

Hefur Óli á Stað GK landað 55 tonní 
6.  Hafdís SU 47 tonní 8.  Guðmundur á 
Hópi GK 21 tonní 3.  

Eins og margir tóku eftir þá lá í 
Njarðvíkur höfn stærsti línubátur ís-

lands. Anna EA.  Anna EA sem er eini 
línubáturinn á landinu sem dregur 
línuna í gegnum brunn sem er í miðj-
um bátnunm var í nokkuð miklum 
breytingum.  Því að verið var að breyta 
bátnum til þess að geta farið að stunda 
grálúðunetaveiðar.  Línubátunaðurinn 
sem í bátnum var er þar áfram og eru 
netin dreginn í gegnum síðuna en ekki 
í gegnum brunnin.  Samherji gerir út 
Önnu EA, en undanfarin sumur þá hef-
ur Samherji leigt Erling KE til þess að 
stunda þessar netaveiðar en fyrst Anna 
EA er komin á þessar grálúðunetaveið-
ar þá er ólíkgt að Erling KE fari norður 
til grálúðuveiða.

Hefur Anna EA nú þegar landað 
159 tonnum í 2 rórðum og þar af 99,5 
tonn  í einni löndun.  Anna EA ísar 
alla grálúðuna um borð því ekki eru 
frystitæki um borð í bátnum, þó það 
standi reyndar til að setja frystittæki 
í bátinn seinna meir til þess að frysta 
grálúðuna. 

Gísli R.

SkilafreStur 
framboðSliSta
vegna sveitarstjórnarkosninga í
Sveitarfélaginu Vogum 26. maí 2018

Vakin er athygli á að framboðsfrestur rennur út kl. 12 á  
hádegi þann 5. maí. Tekið er á móti framboðslistum í  
Álfagerði á milli kl. 10-12 þennan sama dag.

Leiðbeiningar fyrir þá sem hyggjast bjóða fram lista:
n Framboðslisti skal tilgreina skýrlega fullt nafn  

frambjóðenda, kennitölu þeirra, stöðu og heimili,  
til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir eru í kjöri.

n Gæta skal að reglum um hámarks- og lágmarksfjölda á lista.
n Listi með nægilegum fjölda meðmælenda þarf að fylgja. 

Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili.
n Tilnefna þarf tvo umboðsmenn.
n Tilgreina ber nafn framboðs.
n Heimilt er að skila inn með listanum beiðni um tiltekinn 

listabókstaf.

Frekari upplýsingar má finna á vef stjórnarráðs Íslands.

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga

Félagsmálanefnd Grinda-
víkur leggur til að færð-
ur verði inn nýr tölu-

liður nr. 7 undir 5. gr. reglna 
Grindavíkurbæjar um félags-
lega heimaþjónustu svohljóð-
andi:

7. Heimsending matar
Þeir sem geta ekki eldað sjálf-

ir um skemmri eða lengri tíma 
geta sótt um að fá heimsendan 
mat á opnunartíma mötuneytis 
í Víðihlíð.

Jafnframt leggur félags-
málanefnd til að tekinn verði 
inn nýr gjaldaliður í þjónustu-
gjaldskrá Grindavíkurbæjar:

Heimsendur matur til eldri 
borgara 1.150 kr.

Bæjarráð leggur til við bæj-
arstjórn að samþykkja tillögu 
félagsmálanefndar en leggur 
jafnframt til að álagið verði 200 
kr. og skammturinn kosti því 
1.200 kr.

aflafréttir:

veiði línubátanna góð
Geta 
fengið heim
sendan mat

eðlilegt að við höfum okkar 
eigið hjúkrunarheimili

Ó
lafur Þór Ólafsson leiðir J-list-
ann sem býður fram í nýja sam-
einaða sveitarfélaginu sem varð 

til við sameingu Garðs og Sandgerðis. 
Suðurnesjablaðið bað Ólaf Þór að svara 
nokkrum spurningum?

Hvernig hefur undirbúningi að sam-
einingu gengið?

Mér hefur þótt undirbúningsvinnan 
við sameininguna hafa gengið vel. Það 
er í ótrúlega mörg horn að líta í svona 
verkefni en okkur hefur gengið vel að 
fara yfir það sem þarf að taka fyrir. Við 
sem höfum verið í þessu verkefni höf-
um líka verið mjög samstíga sama frá 
hvaða framboði eða úr hvaða sveitarfé-
lagi við komum. Það er kannski helst að 
vinnan við að velja nafn á nýja sveitar-
félagið hafi tekið lengri tíma en áætlað 
var en sér nú fyrir endan á því.

Hver verður helstu áherslumál J-list-
ans fyrir næsta kjörtímabil?

Á J-listanum sameinast fólk um 
ýmsum pólitískum áttum sem á sér 
þá sameiginusýn að samfélagið eigi 
að vera manneskjulegt, jákvætt og all-
ir eigi að fá tækifæri til að eiga gott líf. 
Við viljum að sveitarfélagið geti veitt 
íbúum sínum fyrsta flokks þjónustu og 
að stjórnsýslan sé gagnsæ og ábyrg. Við 
viljum byggja upp nútímalegt sveitar-
félag sem tekst af alvöru af verkefnum 
21. aldarinnar bæði í nærumhverfi og 
í stærra samhengi. Nánari útfærlsa á 
stefnumálunum er annars í vinnslu 
núna og finnst okkur skipta miklu 
máli að íbúar hafi tækifæri til að móta 
áhersluatriði listans og þar með hvern-
ig sveitarfélaginu verður stýrt.

Við sameiningu sveitarfélaga hef-
ur víða komið upp ágreiningur vegna 
skólamála. Er það stefna J-listans að 
grunnskólarnir tveir verði áfram reknir 
í óbreyttri mynd? En Tónlistarskólarnir?

Ég hef ekki áhyggjur af því að 
ágreiningur um skólamál eigi eftir að 
koma upp í nýja sveitarfélaginu. Það 
eru reknar öflugar skólastofnanir bæði 
í Garði og Sandgerði og báðir byggða-
kjarnarnir eru það stórir að það verður 
áfram þörf fyrir þær stofnaninir á báð-
um stöðum. Breytingin í skólamálum 

verður frekar í stoð-
þjónustu við skólana 
en ekki í hinu eigin-
lega skólastarfi.

Hvað mun breyt-
ast við sameingu?

Fyrst og fremst 
felst breytingin við sameinguna í því að 
til verður öflugt sveitarfélag sem hefur 
burði til þess að veita góða þjónustu, 
ráðast í nauðsynleg uppbyggingarverk-
efni og byggja undir gott mannlíf. Sam-
einingin mun samt ekki umbylta dag-
legu lífi fólks, við munum halda áfram 
að búa í Garði og Sandgerði og halda 
með Víði og Reyni. 

Er það stefna J-listans að fella niður 
fasteignaskatt hjá 70 ára og eldri sem 
búa í eigin húsnæði?

Við í J-listanum höfum ekki tekið 
afstöðu til þess hvort að fella eigi niður 
fasteignaskatt hjá þeim sem eru á síð-
asta þriðjungi ævinnar. Sveitarfélögin 
tvö hafa bæði verið með afsláttarkerfi 
á fasteingaskatti eldri borgara og það 
verður í það minnsta ekki horfið frá því 
hugsa ég.

Hver er stefna J-listans í byggingu 
nýs hjúkrunarheimilis?

Það hlýtur að vera eðlileg krafa 
hjá okkur sem búum sveitarfélagi 
sem verður það næst fjölmennasta á 
Suðurnesjum að við höfum okkar eigin 
hjúkrunarheimili og við á J-listanum 
munum að sjálfsögðu leggja okkar á 
vogarskálarnar til þess að það verði. 
Það sem við í nýja sveitarfélaginu get-
um hins vegar gert strax er að kalla eftir 
því að dagdvöl verði komið á hjá okkur 
og að heilsugæsluþjónusta sem hæfir 
3.500 manna sveitarfélagi verði tryggð 
sem fyrst.

Hver er bæjarstjóraefni J-listans?
Þetta er eitt af þeim atriðum sem 

við á J-listanum eigum eftir að ræða 
betur okkar á milli. Ég reikna þó fast-
lega með því að við verðum ekki með 
sérstakt bæjarstjóraefni heldur göng-
um út frá því að staða bæjarstjóra í 
nýju sveitarfélagi verði auglýst að lokn-
um kosningum og hæfur einstaklingur 
ráðinn í starfið.



Gleðilegt sumar



7. tölublað  2. árgangur

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Ódýrustu 
rafmagnsborðin 

á Íslandi!
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Verslaðu dekkin á netinu
gerðu góð dekkjakaup

 á dekkjahollin.is

Verkalýðsdagurinn var að 
venju haldinn hátíðlegur s.l. 
þriðjudag 1.maí. Baráttu laun-

þegahreyfingarinnar er nú háð í eina 
mesta góðæri sem þekkst hefur í sögu 
landsins. Við sjáum byggingakrana út 
um allt. Hótelin rjúka upp og erlend-
ir ferðamenn streyma til landsins. 
Það mokast inn erlendur gjaldeyrir í 
Seðlabankann og við greiðum niður 
skuldir.Yfirmenn fjármálastofnana 
eru farnir að fá að nýju svimandi há 
bónusa. Ofurlaun eru daglegar frétt-
ir frá hinum ýmsu fyrirtækjum. Að 
vísu vekur það nokkra furðu þar sem 
lífeyrissjóðirnar eiga oft stóran hlut í 
fyrirtækjunum sem ganga jafnvel á 
undan með hækkun ofurlaun.

Hvernig getur t.d. verið hægt að 
réttlæta að einn af toppunum í fyrir-
tækjunum hafi 18 milljónir á mánuði 
í laun. Það tekur láglaunamanninn 
5 heil ár að vinna sér inn þessi einu 
mánaðarlaun sem forstjórinn hefur.

Meira segja í ríkisgeiranum er al-
gengt að topparnir hafi  2 til 4 milljón-
ir í mánaðarlaun.

Að sjálfsögðu á að meta menntun 
og ábyrgð til launa. En er hér ekki 
alltof langt gengið þegar launamunur 
er orðinn svo gífurlegur.

Ætli stjórnvöld gjörsamlega að 
horfa framhjá þessu endar það með 
óskupum. Lægst launaða fólkið,eldri 
borgarar og öryrkjar geta ekki enda-
laust sætt sig við þetta óréttlælti.

Einhverjum finnst kannski skrítið 
að Sjálfstæðismaður eins og ég skuli 
skrifa svona. En ég minni á að hér 
áður fyrr hafði Sjálfstæðisflokkurinn 
það sem kjörorð sitt ,stétt með stétt. 
Sjálfstæðisflokkurinn var á þeim árum 
mjög sterkur innan launþegahreyf-
ingarinnar. Hann er það ekki lengur.

Kannski er það skýringin á að 
flokkurinn hafði þá mun meira fylgi 
en núna. Áður fyrr var lögð áhersla á 
stétt með stétt.

Stétt 
með stétt


