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Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• 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

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Miðnætursólin er flott í Garðinum

Sólarlagið í Garðinum er einstaklega fallegt. Þessa
mynd af miðnætursólinni í Út Garðinum á þjóðhátíðardaginn 17.júní tók Erna M. Sveinbjarnardóttir.

Hvað gerði Páll
af sér (bls 2 leiðari)

Magnús
sækir um (bls 4)

Aflafréttir
(bls 6)

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL

í besta sætinu

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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KRISTINN ÓSKARSSON
RÁÐINN MANNAUÐSSTJÓRI REYKJANESBÆJAR

LEIÐARI

Hvað gerði Páll Magnússon
oddviti Sjálfstæðisflokksins
í Suðurkjördæmi af sér?

P

áll Magnússon fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi hefur fengið það óþveegið að undanförnu frá flokksfélögum sínum í Vestmannaeyjum. Svo langt hefur það gengið að
Páll var rekinn úr Fulltrúðaráði Sjálfstæðisflokksins. Forystumenn flokksins í Eyjum hafa krafist
þess að forystan á landsvísu tækju mál Páls til sérstakrar skoðunar þar sem hann hefði ekki lengur
traust í Eyjum.
Nú er það svo að nokkur hópur Sjálfstæðismanna taldi á sér brotið með að viðhafa ekki
prófkjör og sá þann kost einn að boða til sérframboðs. Uppistaða framboðslistans er flokksbundið
Sjálfstæðisfólk. Páll tók þá afstöðu að lýsa ekki yfir
stuðningi við hvorugan lista Sjálfstæðismanna. Hann sagðist hafa þá trú
að aftur væri hægt að sameina þetta ágæta Sjálftsæðisfól undir einum
hatti. Er eðlilegt að lýsa yfir vantrausti á þingmanninn vegna þessa?
Nú láta menn eins og það hafi aldrei gerst áður að Sjálfstæðismenn
hafi ekki gengið í takt. Á kjörtímabilinu 1974-1978 gerðis það í Vestmannaeyjum að tveir bæjarfulltrúar studdu meirihlutann en tvær bæjarfulltrúar sátu í minnihluta. Engin krafa var gerð um brottrekstur úr
Fulltrúaráði Sjálfstæðisflokksins eða að forystan á landsvísu hefði nokkur afskipti af málunum. Fyrir næstu kosningar var viðhaft prófkjör og í
framhaldinu gengu menn sameinaðir til kosninga.
Árið 1980 myndaði þáverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins
ásamt nokkrum félögum ríkisstjórn með vinstri flokkunum eftir að erfiðlega gekk að mynda stjórn. Auðvitað mjög óheppileg staða en engin
var rekinn úr þingflokknum eða úr Sjálfstæðisflokksins. Þetta tímabil
gekk yfir og menn báðu aftur að ganga sameinaðir til kosninga.
Árið 1994 bauð einn af bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fram
sér lista og náði kjöri í bæjarstjórn. Eins og áður var enginn rekinn úr
Fulltrúaráðinu eða flokknum. Aftur endurtók sagan sig og flokkurinn
sameinaðist.
Árin 1998 til 2006 buðu Sjálfstæðismenn Í Garði fram á tveimur
listum. Enginn var rekinn úr Fulltrúaráðinu eða flokknum. Sjálfstæðismenn áttu fulltrúa bæði í meirihluta og minnihluta. Þrátt fyrir klofning
í sveitarstjórnarmálum stóðu menn saman í þingskosningum. Eftir þessi
tímabil hafa Sjálfstæðismenn boðið fram á einum sameiginlegum lista
flokksins.
Það er eðlilegt að Páll Magnússon horfi til framtíðar. Reynslan sýnir
í dæmunum hér að ofan að það er betra fyrir leiðtogana á þingi að horfa
yfir allt sviðið. Ekki að beita róttækum aðferðum með því að reka fólk
sem ekki er tilbúið að hlýða í einu og öllu flokksagnaum. Það geta verið
þannig aðstæður að þær kalli á sérstök úrræði.
Það getur ekki verið skynsamlegt aðstðla að því að svo mikil gjá skapist milli Sjálfstæðismanna að ekki verði hægt að ná aftur saman.
Stríðsyfirlýsingar gagnvart Páli Magnússyni eru ekki skynsamlegar.
Páll er þingmaður allra Sjálfstæðismanna í kjördæminu.
Nú getur það ekki hafa ráðið úrslitum í einu af höfuðvígum Sjálfstæðisflokksins að Páll vildi ekki lýsa yfir afgerandi stuðningi við annan
hvorn framboðslistann sem skiapðaur var að uppistöðu Sjálfstæðismönnum. Aðrar ástæður hljóta að liggja að baki að meirihluti Sjálfstæðismana féll.
Reynsla þessa máls kennir okkur þá lexíu að þrátt fyrir ýmsa galla á
prófkjörsleiðinni er það þó besta og lýðræðislegasta leiðin til að ákveða
skipan framboðslista.
Sigurður Jónsson

K

ristinn Óskarsson hefur
verið ráðinn mannauðsstjóri Reykjanesbæjar eftir
ráðningarferli í samvinnu við Hagvang.

Eysteinn
formaður

E

ysteinn Eyjólfsson var kosinn
formaður á fyrsta fundi nýrrar
Umhverfis og skipulagsráðs
Reykjanesbæjar.

Leggja til
lægri gatnagerðargjöld

Ö

ldungaráð Grindavíkurbæjar hefur sent frá sér Hvatning til byggingaverktaka að
byggja fyrir eldri borgara. Öldungaráð hvetur Grindavíkurbæ til að gera
byggingarfélögum sem byggja fyrir
aldraða t.d. Búmönnum, eftirsóknarvert að byggja ibúðir hér í Grindavík,
t.d. með lægri gatnagerðargjöldum.

Alls sóttu 10 mjög hæfir
einstaklingar um stöðuna.

Kristinn er menntaður íþróttakennari og starfaði í Heiðarskóla
í Reykjanesbæ um 9 ára skeið, frá
1999-2008.
Árið 2007 lauk Kristinn diplómanámi í mannauðsstjórnun frá
Endurmenntunarstofnun HÍ og árið
2009 meistaraprófi í viðskiptastjórnun (MBA) frá Háskóla Íslands.
Sama ár hóf hann störf hjá
Securitas hf. þar sem hann starfaði
m.a. sem framkvæmdastjóri starfsmannasviðs og frá 2014 sem framkvæmdastjóri Securitas Reykjanesi.
Kristinn hefur lokið námi sem

Vilja ráða persónuverndarfulltrúa

V

innsluskrá fyrir Samband
sveitarfélag á Suðurnesjum
lögð fram á fundi 5.júní s.l.
Stjórn S.S.S. leggur til að sveitarfélögin á Suðurnesjum ráði sameiginlegan persónuverndarfulltrúa fyrir
sveitarfélög á Suðurnesjum og stofn-

BRAGI
BYGGIR

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

anir þeirra. Lagt er til að persónuverndarfulltrúinn verður staðsettur
hjá S.S.S. Framkvæmdastjóra S.S.S.
falið að óska eftir viðbrögðum
sveitarfélaganna og sameiginlegra
rekinna stofnanna.

Holt hlýtur tæplega 4 milljón
króna Erasmus+ styrk

L

Til sölu

stjórnendamarkþjálfi
(Executive Coaching) og er einn reyndasti
körfuboltadómari landsins.

B

ragi Guðmundsson ehf sækir
um allar lóðirinar við Báruklöpp 1-31 í Garði undir
byggingu 12 íbúða í raðhúsum og 12
íbúða í parhúsum. Jafnframt fellur fyrirtækið frá fyrri umsókn um lóðir við
Fjöruklöpp
Samþykkt að leggja til við bæjarráð að umsækjanda verði úthlutað
lóðum 1-31 við Báruklöpp. Lóðirnar
við Báruklöpp verða þó líklega ekki
byggingarhæfar fyrr en seinni hluta
ársins 2018.

eikskólinn Holt fékk nýverið
úthlutað náms- og þjálfunarstyrk frá Rannís að upphæð
30.385 evrur eða um 3.8 milljónir
króna. Styrkurinn er úr menntahluta
Erasmus+, mennta- og æskulýðsáætlun ESB. Heiti umsóknar Holts
er „Skapandi börn í starfrænum
heimi.“
Holt er einn af 19 leik-, grunn og
framhaldsskólum sem hljóta styrk
að þessu sinni og eina stofnunin á
Reykjanesi sem fær styrk. Þó má geta
þess að Skólar ehf. fengu styrk en
þeir reka m.a. leikskólann Háaleiti
á Ásbrú. Þá hlaut Keilir Aviation
Academy styrk í flokknum starfsmenntunar og Miðstöð símenntunar
á Suðurnesjum í flokki fullorðinsfræðslu.

Erasmus+ mennta- og æskulýðsáætlun Evrópusambandsins er
stærsta áætlun í heimi á þessu sviði.
Ísland fær árið 2018 um 9 milljónir
evra eða ríflega 1,1 milljarð króna til
úthlutunar. Þar af eru um 870 m.kr.
til menntahlutans.
Alls voru um 500 milljónum
króna var úthlutað í ár, sem er meira
en áður hefur verið gert. Alls 43 verkefni voru styrkt og njóta um eitt
þúsund einstaklingar styrksins. Þeir
eru frá skólastofnunum, fræðsluaðilum og fyrirtækjum. Alls bárust 77
umsókn um styrki að upphæð um
850 m.kr og hefur aldrei verið sótt
um hærri upphæð.(Heimasíða Rnb.)
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Suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum
ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi.

Liðaktín Quatro í Gula miðanum inniheldur sérvalda blöndu bætiefna sem styðja við heilbrigði
liða. Blandan hefur um árabil verið eitt vinsælasta
liðabætiefnið á Íslandi enda hefur hún hjálpað
mörgum að draga úr einkennum liðavandamála
og koma í veg fyrir áreynsluáverka.
Liðaktín Quatro inniheldur bæði vítamín og
fitusýrur sem vinna saman að því að draga úr
óþægindum, vegna bæði álags og slits. Meðal
innihaldsefna eru kondrotitín, hyaluronsýra,
C–vítamín, rósaber og Omega 3 fitusýrur. Saman
stuðla þessi efni að framleiðslu kollagens, veita
liðunum mikilvæga smurningu, verja þá gegn
höggum og álagi og vinna gegn bólgum.
Þú finnur Liðaktín Quatro undir merki Gula
miðans í apótekum, heilsuvöruverslunum
og í heilsuhillum verslana.

Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is
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Ásgeir áfram
bæjarstjóri í Vogum
Í
samræmi við ákvæði
48. gr. samþykktar um
stjórn Sveitarfélagsins
Voga ræður bæjarstjórn
framkvæmdastjóra.
Forseti bæjarstjórnar
leggur fram svohljóðandi
tillögu:
"Bæjarstjórn samþykkir
að ráða Ásgeir Eiríksson
sem bæjarstjóra Sveitarfélagsins Voga kjörtímabilið
2018 - 2022. Bæjarstjórn
samþykkir að veita forseta
heimild til að ganga til
samninga við Ásgeir og að
ráðningarsamningur verði
lagður fram til staðfestingar
á næsta fundi bæjarráðs."
Samþykkt
samhljóða
með sjö atkvæðum.

AÐALFUNDUR NORRÆNA
FÉLAGSINS Í GARÐI

N

ýlega fór fram aðalfundur
Norræna félagsins í Garði.
Starf félagsins hefur verið
öflugt og margt framundan til að
efla starfið enn frekar. Í Stjórn fyrir
næsta starfsár voru kjörin.
Formaður: Erna M.
Sveinbjarnardóttir
Gjaldkeri: Jónína Holm
Ritari: Kristjana H. Kjartansdóttir
Meðstjórnendur: Ásta Arnmundsdóttir og Hrafn A. Harðarson.
Varamenn: Ásta Óskarsdóttir og
Sigurður Jónsson
Skoðunarmenn reikning: Guðrún
Stefánsdóttir og Jón S. Garðarsson.

FAGLEG, TRAUST OG
PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA
VIÐ BJÓÐUM MEDISMART RUBY
BLÓÐSYKURMÆLA, STRIMLA, BLÓÐHNÍFA
OG NÁLAR FRÍTT FYRIR ÞÁ SEM ERU MEÐ
SKÍRTEINI FRÁ TR.
MJÖG EINFALDUR Í NOTKUN,
STÓR SKJÁR, LÉTTUR OG HANDHÆGUR
- „No coding“ þarf ekki að núllstilla
- Þarf mjög lítið magn til mælinga, aðeins 0,6µl
- Mælir blóðsykur á bilinu 1.1 - 35 mmol/L
- Mæling tekur aðeins 5 sek.
- Geymir 480 mælingar í minni
- Hægt að tengja við tölvu

Apótek Suðurnesja leggur metnað í að bjóða viðskiptavinum sínum
lyf á lágmarksverði, þar sem fagmennska, heiðarleiki og nærgætni
við viðskiptavini er í fyrirrúmi.

Hringbraut 99 - 577 1150

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

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Magnús ætlar að sækja
um stöðu bæjarstjóra
M
agnús Stefánsson skrifar
á facebook síðu sína „Í
dag( 20.júní 2018) læt ég
af störfum, eftir að hafa verið bæjarstjóri Sveitarfélagsins Garðs frá því í
júlí 2012. Því fylgja blendnar tilfinningar, en um leið þakklæti fyrir að
hafa fengið tækifæri til að vinna með
frábæru samstarfsfólki. Ánægjuleg
og góð samskipti hafa verið við íbúana og ýmsa samstarfsaðila og fyrir
það er þakkað. Okkur hefur gengið
vel með starfsemi og rekstur sveitarfélagsins, íbúum hefur fjölgað á þess-

um tíma og margs konar uppbygging átt sér stað. Nú hafa
Garðurog Sandgerðisbær
sameinast í eitt sveitarfélag,
því fylgja ýmsar áskoranir
og tækifæri til framtíðar.
Ég óska nýju sveitarfélagi, starfsfólki þess
og kjörnum fulltrúum alls góðs í
þeirra störfum, til
heilla fyrir íbúana
og
atvinnulífið. Bæjarstjórn

hins nýja sameinaða sveitarfélags
hefur auglýst stöðu bæjarstjóra.
Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar
í maí lýsti ég því að ég væri tilbúinn til starfa sem bæjarstjóri,
ég mun standa við það og leggja
inn umsókn um stöðuna. Framhaldið ræðst
af ákvörðunum bæjarstjórnar. Við Drífa
þökkum Garðbúum
fyrir sambúðina og
ánægjuleg
kynni
undanfarin ár“.

SKÖTUMESSAN 2018 VERÐUR HALDIN
Í MIÐGARÐI GERÐASKÓLA Í GARÐI

M

iðvikudaginn 11. júlí nk.
verður Skötumessan enn
og aftur haldinn í Garðinum. Borðhald hefst kl. 19.00 og að
venju er boðið uppá glæsilegt hlaðborð af skötu, saltfiski, plokkfiski og
meðlæti og rómuð skemmtidagskrá
að venju flutt af fólki sem leggur okkur lið.
Skólamatur sér um matinn eins
og áður og skemmidagskráin samanstendur af hefðbundnum atriðum.
Dói og Baldvin sjá um harmonikkuleik á meðan fólkið er að koma
sér fyrir og síðan rekur hver dagskrárliðurinn sig af öðrum. Andri
Páll Guðmundsson söngvari, Geir
Ólafsson og Þórir Baldursson taka
saman ballöður og Sr. Hjálmar Jónsson Dómkirkjuprestur verður ræðumaður kvöldsins. Þa er von á góðu
frá þeim mikla snillingi. Þá afhendum við styrkina sem við öll erum
þátttakendur í og að lokum verða
stuttir tónleikar þar sem hljómsveitin
Gullkistan og Gunnar Þórðarson
skemmta Skötumessugestum.

Vilt þú verða einn af þeim.

Enn eitt árið er verðstöðvun hjá
Skötumessunni og verð aðgöngumiða er 4,000- kr. Það hjálpar til
að greiða aðganginn inn á reikning
Skötumessunnar fyrir fram eins og
okkar fólk er vant en reiknisnúmerið
er; 0142-05-70506, kt. 580711-0650.
Árlega mæta rúmlega 400 manns
á Skötumessuna og borða til blessunar eins og dómkirkjupresturinn orð-

aði það svo skemmtilega við mig. Við
leggjum öll saman í þetta verkefni og
erum líka öll viðstödd þegar styrkirnir eru greiddir út í lok kvöldsins. Ég
spyr því þig ledandi góður. Vilt þú
ekki verða einn af þeim sem leggja
fötluðum og þeim sem eru hjálpar
þurfi lið. Skötumessan er tækifæri
til þess og við erum öll saman í verkefninu og finnum það á hjarta okkar
hvert og eitt hvað þetta kvöld skiptir
miklu máli fyrir þá sem við styðjum.
Hlökkum til að sjá ykkur sem

flest í Gerðaskóla miðvikudaginn
11. júlí og gott að mæta tímanlega
og finna sér sæti og hlusta á harmonikkutóna frá Dóa og Baldvin fyrir
kvöldverðinn.

Skötumessan er áhugafélag
um velferð fatlaðra.

Helstu
stuðningsaðilar
Skötumessunnar
eru;
Fiskmarkaður Suðurnesja, Skólamatur ehf,
Icelandair Cargo, Sv. Garður og
Sandgerði og fl.
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Þorskurinn langbestur í harðfiskinn
R

SKEMMTILEGRI

RU
VÖ

H

arðfiskurinn má segja að
sé hálfgert þjóðartákn Íslendinga. Hann er sannkallað ofurfæði því hann er ekki bara
meinhollur heldur einnig bragðgóður
og stórskemmtilegt að borða hann.
Stjörnufiskur er gamalgróið fyrirtæki og
stofnað árið 1988. Ekki alls fyrir löngu,
eða í janúar 2016, tóku félagarnir Guðni
Már Þorsteinsson og Þorlákur Grímur
Halldórsson við rekstri þess. Stjörnufiskur sérhæfir sig annars vegar í framleiðslu á harðfiski og svo bitafiski, sem er
harðfiskur verkaður í handhægum bitum. “Harðfiskurinn er frábær í millimál
á meðan bitafiskurinn kemur algerlega
í staðinn fyrir snakk og annars konar
nasl,” segir Guðni. Báðar vörurnar eru
gerðar úr íslenskum þorski sem keyptur
er af markaði og beint af bátnum sem
Þorlákur gerir út á Grindavík. Framleiðslan er sömuleiðis öll staðsett þar.
Færeyingar elska harðfisk
“Við seljum harðfiskinn okkar í hinar
ýmsu matvörubúðir svo sem Bónus og
ICELAND matvörukeðjuna. Svo erum
við að flytja út vörur á færeyskan markað. Færeyingar eru vitlausir í þurrkaðan
fisk og kaupa töluvert af okkur,” segir
Guðni. Stjörnufiskur hyggst auka framleiðslu sína og leggja net sín út á fleiri erlenda markaði í framtíðinni, enda með
frábæra vöru í höndunum. “Eftir að við
fórum alfarið í að verka þorskinn jókst
salan töluvert hjá okkur
og það er mín
Við höfum
aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu
trú að þorskurinn henti einfaldlega best
í harðfiskinn,” segirsvo
Guðni.nú er það stútfullt af skemmtilegheitum.
Fylgstu nánar Þú
með finnur
Stjörnufiskipakkann
á
hjá okkur.
facebooksíðu Stjörnufisks. Hægt er að
hafa samband við Stjörnufisk í síma
8976302 eða með því að senda tölvupóst
í stjornufiskur@simnet.is
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Stjörnufiskur búinn að koma Færeyingum á bragðið
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Fyrirtak þjónar fyrirtækjum,
stofnunum og húsfélögum
Allt almennt fasteignaviðhald

f

yrirtak
málningarþjónusta
ehf. hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum, húsfélögum
og heimilum til margra ára. Fyrirtækið tekur að sér öll helstu verkefni
sem koma að viðhaldi og breytingum á fasteignum, jafnt að innan sem
utan. Ámundi S. Tómasson er framkvæmda- og verkefnastjóri Fyrirtaks
en hann hefur rekið fyrirtækið með
góðum árangri í mörg ár í viðhaldi
húsa.
Málning á bæði að verja og fegra
Reglulegt viðhald á fasteignum
borgar sig. Málning er oftar en ekki
eina vörnin fyrir veðri og vindum.
Málning á bæði að verja og fegra. Utanhúss veðrast fletir hratt fyrir áhrif
sólar, veðurs og vinds. Með reglulegu
viðhaldi er hægt að verja fasteignina
og koma í veg fyrir dýrar framkvæmdir eins og t.d. gluggaviðgerðir, viðgerð
á steini og þaki. Fyrirtak vinnur eingöngu upp úr góðum málningarkerfum og farið er eftir þeim kerfum sem
reynst hafa best við íslenska veðráttu.
Fagmenn í öllum verkhlutum
„Hjá fyrirtækinu starfa reyndir iðnaðarmenn sem leggja metnað
sinn í fagmennsku, snyrtimennsku og
áreiðanleika. Einnig starfa þar múrarar
og smiðir og saman geta þeir leyst öll
helstu verkefni sem koma að viðhaldi
húsa,“ segir Ámundi. „Við hjá Fyrirtaki
tökum að okkur allt almennt viðhald á
fasteignum eins og t.d. gluggaviðgerðir
og glerísetningar. Ef glugginn er farinn
að fúna er nauðsynlegt að laga fúann

áður en málað er. Við gerum við glugga
með því að saga fúa í burt og setja
nýtt fúavarið timbur í staðinn (sponsa
glugga). Gluggaviðgerðir og glerísetningar krefjast mikillar nákvæmni og
rétts handbragðs. Við bjóðum upp á
þessa þjónustu og getum líka leiðbeint

og aðstoðað.“
Þjónum fyrirtækjum, stofnunum og
húsfélögum
Fyrirtak málningarþjónusta ehf.
hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum,
húsfélögum og heimilum til margra
ára. Fyrirtækið tekur að sér öll helstu

verkefni sem koma að viðhaldi og
breytingum á fasteignum, jafnt að innan sem utan,“ segir Ámundi. n
Fyrirtak málningarþjónusta ehf.
Sími: 770-7997. fyrirtak@fyrirtak.is
www.fyrirtak.is
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HVERS VEGNA ÞARF FLUGVÖLLURINN AÐ STÆKKA?
V

el
heppnaðir
alþjóðlegir
flugvellir gegna
sérstöku hlutverki í
hagkerfi og búa til öflug tengsl við umheiminn. Samkvæmt niðurstöðum ACI Europe
í skýrslu sem birt var
í janúar 2015 kemur
fram að 10% aukning í
flugtengingum til og frá
landinu skili sér í aukinni þjóðarframleiðslu
um 0,5%. Með því að
tengja Ísland frekar við
umheiminn opnum við brú fyrir
viðskipti, menntun og menningarleg
tengsl.
Sumarið 2018 fljúga 28 flugfélög
beint frá Keflavíkurflugvelli til yfir
100 áfangastaða í yfir 30 löndum.
Þessar tengingar auka lífsgæði íbúa
landsins og samkeppnishæfni fyrirtækja sem keppa á alþjóðlegum
mörkuðum.

Þannig stuðla tengingar að velferð einstaklinga og samfélaga í öllum heimshlutum. Lega landsins á
milli heimsálfa býður þannig uppá
möguleika á að þróa flugvöllinn sem
samgöngumiðstöð milli heimsálfa og
þar eru mikil tækifæri til vaxtar fyrir
Ísland horft til framtíðar.
Fjölgun farþega um Keflavíkurflugvöll hefur verið mun hraðari en

gert var ráð fyrir í þróunaráætlun
2015. Myndin hér að neðan sýnir
grunnfarþegaspá og skiptingu á milli
farþega til og frá landinu og skiptifarþega. Eins og sjá má á myndinni er
áætlað að heildarfarþegafjöldi um
Keflavíkurflugvöll verði 11,6 milljónir árið 2020 og14,5 milljónir árið
2025 gangi þessi spá eftir.
Til samanburðar gerði spá sem
unnin var fyrir þróunaráætlun, ráð
fyrir að farþegafjöldinn yrði 8,8
milljónir 2025 og 13,8 milljónir árið
2040.

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Pipar\TBWA \ SÍA

LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018
TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna

Aflafréttir

Togarar Nesfisks
báðir á rækjuveiðum

B

átafloti okkar Suðurnesjamanna er orðin dreifður um
allt land. Minni línubátarnir
eru margir farnir norður og austur og
dragnótabátarnir, hafa verið á veiðum
við suðuströndina og landað þá í Þorlákshöfn. Sömuleiðis þá hefur netabáturinn Grímsnes GK líka verið að
veiðum við suðurströndina að eltast
við ufsann.
Reyndar þá hefur Grímsnesinu GK gengið mjög vel á ufsaveiðunum og hefur landað 147 tonnum í 7 róðrum og mest 27 tonn í
róðri. Af þessum afla þá er um 107
tonn af ufsa og um 34 tonn af löngu.
Maron GK hefur líka verið á ufsa og
löngu veiðum og landað 60 tonnum í 13
róðrum og mest 10,5
tonn. Af því þá er ufsi
16,5 tonn og langa 39
tonn. Halldór Afi GK
er með 39 tonn í 9 og
mest 9,1 tonn. Þar er
ufsi 12,6 tonn og langa
25 tonn.
Veiðar dragnótabátanna hefur verið
feikilega góð. Sigurfari GK er með 142
tonn í aðeins 6 róðrum og mest 45 tonn,
Siggi Bjarna GK 120
tonn líka í 6 róðrum
og mest 35 tonn og
Benni Sæm GK 114
tonn í 5 og mest 38,4
tonn.
Allir þessir
bátar hafa landað í
Þorlákshöfn. Kristbjörg ÁR sem Grétar
Þorgeirsson fyrrum eigandi af Farsæl
GK er skipstjóri á hefur landað 133
tonn í 10 róðrum.
Trollbátar Gjögurs ehf sem er með
fiskvinnslu í Grindavík og Grenivík
hafa fiskað vel núna í júní. Áskell EA
318 tonn í 5 og er þegar þetta er skrifað aflahæsti trollbáturinn. Vörður EA
með 236 tonn í 4 róðrum.
Togarar Nesfisks eru báðir á
rækjuveiðum og ganga þær ágætlega.
Sóley Sigurjóns GK með 116 tonn í 2
löndunum og er rækja af því 62 tonn.
Berglín GK 86 tonn í 2 og er rækja af
þvi 46 tonn.
Ef minni línubátarnir eru skoðaðir
þá eru tveir bátar frá Sandgerði sem
hafa verið svo til að mokveiða. Guðrún Petrína GK sem hefur landað 38
tonnum í 7 róðrum eða 5,4 tonn í róðri
og mest 8,6 tonn í einni löndun. Addi
Afi GK er með 36,7 tonn í 6 eða 6,1
tonn í róðri og mest 9,1 tonn í róðri.
Báðir að landa á Skagaströnd. Von
GK er með 80,5 tonní 13 á Neskaupstað. Dúddi Gísla GK 68 tonní 12 á
Skagaströnd. Bergur Vigfús GK 63
tonn í 13 á Neskaupstað.
Jóhanna Gísladóttir GK 198 tonn
í 3 í Grindavík. Páll Jónsson GK 175
tonní 2. Kristín GK 166 tonn í 2 á
Djúpavogi. Sturla GK 145 tonní 2,
Sighvatur GK 140 tonní 2.
Og talandi um Sighvat GK þá er
endurbættur Sighvatur GK nýverið til hafnar í Grindavík. Um er að
ræða bát sem lengst af hét Skarðsvík
SH og var líka um tíma Arney KE.
Þessi bátur stóð í mörg ár í slippnum í
Njarðvík enn var dreginn til Póllands
þar sem hann var í miklum breytingum í um 1 og hálft ár. Breytingarnar
eru ansi miklar. Gömlu brúnni hent í
land, báturinn sleginn út af aftan, ný
brú smíðuð á bátinn og hún sett ofar,
allar íbúðir endurnýjaðar, nýr matsalur og fleira. Nýi Sighvatur GK á sér
reyndar eitt systurskip í Grindavík því
að Hrafn GK sem Þorbjörn ehf á og

gerir út á línuveiðar hét lengi vel Gullberg VE og Gullberg VE og Skarðsvík
SH voru og eru systurskip.
Og talandi um Þorbjörn ehf þá
voru endalok fyrrum Tómasar Þorvaldssonar GK sem reyndar fékk
nafnið Krummi GK undir lokin orðin
að veruleika því að báturinn silgdi
út með Stafnes KE í eftirdragi og
verða báðir bátarnir rifnir. Var þessi
ákvörðun tekin eftir að upp komst að
þverbiti í kjöl bátsins var orðin mikið
skemmdur og var horft fram á það að
fara í viðgerð uppá tugi milljóna til
þess að koma bátnum þannig að hægt
væri að gera hann út. Ekki var talið
öruggt að báturinn myndi ekki brotna
í sundur því hreyfinginn á Krumma
GK var orðin þannig að hann var eiginlega byrjaður að snúa uppá sig.
Og meira tengt línuútgerð í
Grindavík því að Vísir ehf sem var að
fá Nýja Sighvat GK hefur keypt krókamarksbátinn Óla Gísla GK frá Sandgerði með öllum kvóta um 484 tonn
miðað við þorskígildi. Er þetta annar
krókamarksbáturinn sem að Vísir ehf
eignast því fyrir áttu þeir Daðey GK.
Ég held að flestir lesendur þessa
pistla mína muni vel eftir því hversu
mikil vertíðarstemming var hérna
áður í Grindavík, Sandgerði og
Keflavík þegar að fjöldi báta á þessum
stöðum var gríðarlegur. Hafnir fullar
af bátum, mikið líf og slagur um að
verða aflahæstur á vertíð.
Undanfarin 13 ár þá skrifaði ég um
vertíðir í annað blað enn ákvað núna
að gefa þetta út sjálfur og núna er vertíðaruppgjörið komið út. Fjallar það
um vetrarvertíðina 2018 og til samanburðar þá er vertíðin 1968 skoðuð
og farið nákvæmlega í hana. Hægt
er að panta hana í síma 8315575 eða
á Facebook undir nafni Gísli Reynisson. Ritið er um 36 blaðsíður og um
15 ljósmyndir er í ritinu.
Gísli R.

Hundafóður

Smáralind | Kringlunni | Reykjanesbæ

– fyrir dýrin þín

Sími 511-2022 | www.dyrabaer.is
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Þverpólitískur hópur

D

listinn í Reykjanesbæ fagnar
því að núverandi meirihluti
setji á oddinn aðferð þá er
D listinn kynnti fyrir kosningar að
þverpólitískur hópur yrði myndaður um eflingu heilsugæslunnar. D
listinn telur þó að með stofnun Lýðheilsuráðs um málaflokkinn ásamt
öðrum mikilvægum málum verði
fókusinn ekki nægur. D listinn mælir
því með að myndaður verði sérstak-

ur þverpólitískur hópur til að berjast
fyrir heilsugæslunni og að þeim hópi
komi einnig heilbrigðisstarfsmenn.
Hópurinn vinni að forgangsröðun,
setji upp aðgerðaráætlun og tímalínu
til að ná árangri.
b. Stuðningur við foreldra vegna
kvíða og þunglyndis barna og unglinga þarf að vera aðgengilegur og vel
kynntur.

Er vilji
til að gera
þingið betra?

E

ftir fimm ár á þingi er ég
orðinn nokkuð reyndur í
þingstörfunum. Allan tímann
hef ég verið í meirihluta. Á margan
hátt er það erfiðara fyrir óbreyttan
þingmann að vera í þeirri stöðu. Það
setur manni skorður í umræðunni að
vera í samstarfi við fleiri en einn flokk
í ríkisstjórnarsamstarfi og mikilvægt
að vanda sig og vera ekki af óþörfu að
ræða um hugmyndir sem geta valdið
óróa í samstarfinu. Í minnuhluta eru
þingmenn frjálsari að koma fram með
sínar hugmyndir og þurfa ekki að
taka tillit til samstarfs við aðra flokka
á þingi.

Allir í liði.

Þótt stjórnarandstaðan sé sundurlaus
og sundurtætt, hefur henni tekist að
ná saman í andstöðu við ríkisstjórnina, einstaka ráðherra og um einstök
mál. Í atkvæðagreiðslum stendur
minnihlutinn ekki síður saman en
meirihlutinn og þar greiða allir eins
atkvæði í stærstu átakamálunum,
jafnvel þó einstaka flokkur gæti verið á annarri skoðun. Í samstarfi eru
málamiðlun mikilvæg og ríkisstjórnir byggja á málamiðlunum. Þannig
er það bara og hefur alltaf verið, það
eru allir í liði, vinna saman, sýna styrk
sinn og mátt.

Umræðan hefur ekki lagast.

Þrátt fyrir að allir sem nú eru kjörnir á þing hafi farið í gegnum þingmannaskólann þá er ég ekki viss um
að umræðan hafi lagast. Það má sjá
í umræðunni í mörgum málum þar sem harðar er sótt
að persónum en málefnum. Það hefur ekki farið
fram hjá neinum hvernig
einstaka þingmenn hafa
farið í persónu dómsmálaráðherra. Margt oft
hefur keyrt um þverbak
í óþverranum. Svipaðar
svívirðingar mátti forstjóri Barnaverndarstofu
þola þar sem einstaka
þingmenn fóru langt
yfir öll velsæmismörk. Ég
trúði því, eftir síðustu kosningar, að óþverravæðingu
þingsins væru lokið og betri
vinnubrögð og um-

BANDALAG UM SÉRHAGSMUNI

R

íkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur starfað hálft ár.
Í fyrstu var stuðningur við
hana mikill enda átti hún að hafa
breiða skírskotun og sætta sjónarmið frá vinstri til hægri. Flokkarnir
höfðu lofað miklu fyrir kosningar
og almenningur batt vonir við að
efndirnar létu ekki á sér standa. Nú
hálfu ári síðar hefur stuðningurinn
minnkað mikið og ríkisstjórnin hefur stimplað sig inn sem bandalag um
sérhagsmuni með afgerandi hætti.

Röng forgangsröðun

Bandalag um sérhagsmuni var augljóst í stuðningi við geðþóttaákvarðanir dómsmálaráðherra við skipan
dómara í Landsrétt og varð enn augljósara þegar að á dagskrá var sett
frumvarp um lækkun veiðigjalda, á
síðustu dögum þingsins.

byggja á óraunhæfum forsendum
og muni ýta undir frekari ójöfnuð
í samfélaginu og skammarleg kjör
ákveðinna hópa.
Þrátt fyrir fjölmargar og grafalvarlegar athugasemdir, frá mörgum umsagnaraðilum við fjármálaáætlunina
á ekki að hnika til krónu. Flestir
umsagnaraðilar eru sammála um að
forsendur fjármálaáætlunarinnar séu
fullkomlega óraunsæjar. Þær byggja
á að hér verði 13 ára samfleytt hagsvaxtarskeið sem hefur aldrei gerst í
sögu Íslandsbyggðar. Einnig er gert
ráð fyrir óbreyttu raungengi krónunnar næstu 5 árin en raungengið
hefur aldrei verið eins sterkt og nú
er. Við slíkar aðstæður hefur gengið
alltaf fallið sem hefur bein áhrif á
hagvöxt, verðbólgu, vexti, skatttekjur, einkaneyslu o.s.frv.

Deilunni frestað

Þingflokkur Samfylkingarinnar lagði
fram breytingartillögur upp á 23
milljarða króna á ári, sem fjármagnaðar yrðu með því að hætta við að
lækka bankaskatt og hætta við að
lækka tekjuskatt sem nýtist þeim ríkustu þrisvar sinnum betur en hinum
ásamt því að hætta samsköttun sem
ýtir undir ójöfnuð á milli karla og
kvenna á vinnumarkaði.
Við lögðum til hækkun á barnaog vaxtabótum, til byggingu leiguíbúða og hækkun á greiðslum til
aldraðra og öryrkja, til heilbrigðisstofnanna
á
landsbyggðinni,
byggingu hjúkrunarheimila og til
Landspítalans. Einnig lögðum við
til aukin framlög til framhaldsskóla
og til háskólastigsins og til aukinnar þróunarsamvinnu. Allt þetta er
mögulegt að gera aðeins með því að
hætta við áform ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur um að lækka skatta
á bankana í landinu og þá sem mest
hafa handa á milli.

Deilunni
um
fiskveiðiauðlind
þjóðarinnar er ekki lokið. Hún bíður
haustsins því ríkisstjórnin boðar
að nýtt frumvarp um veiðigjöld
verði lagt fram á haustþinginu.
Sá tónn sem sleginn hefur verið með málflutningi stjórnarliða um hvernig verðleggja á
heimild þeirra sem fá að nýta
fiskveiðiauðlind þjóðarinnar,
er ekki geðfelldur og alls ekki
eigendum auðlindarinnar í
hag. Búast má því við hörðum
deilum um hver nýtur góðs af
auðlind fólksins, eingöngu fáir
útvaldir eða almenningur í landinu.

ræðu tækju við. En svo var ekki og
alltaf koma nýir harðari leikendur í
stað þeirra sem maður hélt að maður
myndi ekki sakna.

Efnileg umræða stöðvuð.

Nýjasta dæmið um að þingið komi
í veg fyrir efnislega umræðu var
frumvarp atvinnuveganefndar um
endurreikning veiðigjalds. Í fimm
klukkustundir töluðu þingmenn
stjórnarandstöðunnar undir liðnum
fundarstjórn forseta til að koma í veg
fyrir að málið kæmist á dagskrá. Það
tókst. Frumvarpið fékk ekki efnislega meðferð en var tekið af dagskrá
Merkilegast var að fylgjast með framgöngu þingmanna Miðflokksins sem
stóðu þétt við bakið á Viðreisn, Pírötum og Samfylkingu. Þingmenn Miðflokksins bera ábyrgð á því að ekki
tókst að leiðrétta veiðigjöldin og færa
þau nær afkomu fyrirtækja í útgerð.

Fjármálaáætlun

Annað stórt mál fór
í gegnum vorþingið, fjármálaáætlun
ríkisstjórnarinnar til næstu fimm
ára. Við í Samfylkingunni teljum fjármálaáætlun meirihlutans

Viljum við gera betur.

Spurningin sem brennur á vörum
mínum er hvort vilji sé til í að gera
betur. Ég veit það ekki. Margir þrífast í
umhverfi þar sem ásakanir um brigsl,
lygar, sjálftöku og jafnvel þjófnað eru
sjálfsagðar. Fáum virðist líða betur en
þingmönnum Pírata að saka aðra um
óheilindi, ósannindi og þjófnað. Ég
get lítið annað gert en vorkennt fólki
sem þannig talar um náungann. Við
þingmenn erum föst á gömlum stað
þegar kemur að því að gera betur í
umræðunni en enn er möguleiki að
við tökum okkur taki
og ég vona það
besta.
Ásmundur
Friðriksson
alþingismaður.

Áform
stjórnarmeirihlutans
um að lækka veiðigjöld á útgerðina
í landinu um tæpa þrjá milljarða
króna, náðu ekki fram að ganga. Þau
sögðust ætla að rétta hlut minnstu
útgerðarfyrirtækjanna en það kom
á daginn að aðeins 11% afsláttarins
átti að fara til þeirra en 89% til stórútgerðarinnar í landinu. Þau ætluðu
að rétta stórútgerðinni milljarða,
stórútgerðinni sem sannarlega líður
engan skort. En það gera hins vegar
aldraðir og öryrkjar sem eingöngu
reiða sig á greiðslur frá Tryggingastofnun. Stjórnarmeirihlutinn er
ekki eins snöggur að stökkva til og
hlaupa undir bagga með þeim sem
allra minnst hafa handa á milli. Þetta
er forkastanleg forgangsröðun og við
í stjórnarandstöðunni brutum þessi
áform sérhagsmunabandalagsins á
bak aftur.

Áherslur Samfylkingarinnar

Oddný G. Harðardóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar.

KÆRU GRINDVÍKINGAR OG AÐRIR SEM HEIMSÓTTU
HÁTÍÐINA SJÓARANN SÍKÁTA FYRSTU HELGINA Í JÚNÍ!

H

átíðin í ár
var vel sótt
og heimamenn lögðust allir á
eitt við að gera hátíðina sem glæsilegasta. Hátíð eins
og Sjóarinn síkáti er
samstarfsverkefni alls
samfélagsins þar sem
framlag hvers og eins
glæðir gleðina lífi.
Skrúðgangan
á
föstudagskvöld var glæsileg, öll
hverfin áttu sína fulltrúa í göngunni
og framlag þeirra appelsínugulu
á sviðinu var einkar vel heppnað.
Bláir, rauðir og grænir láta það nú
ekki gerast aftur að þeir appelsínugulu fái of mikið pláss á sviðinu og
verða tilbúnir með sín atriði þegar
við hittumst á ný að ári. Þið látið
þá appelsínugulu ekki komast upp
með að stela sigrinum án harðrar
samkeppni!
Í ár tók Litabæjarstjórinn við
völdum dagana fyrir hátíðina, fór á
milli hverfa og hvatti íbúa til dáða.
Sjóarinn síkáti vill þakka Litabæjarstjóranum fyrir sín störf og vonar að
Litabæjarstjórinn sé tilbúinn áframhaldandi samstarf að ári.
Þátttaka Litabæjarstjórans glæddi
undirbúninginn miklu lífi og ljóst
að bæjarstjórinn er kominn til að
vera en allt snýst þetta um þátttöku

bæjarbúa – ungir sem aldnir taka
þátt í að skapa skemmtilegan viðburð þar sem við skemmtum okkur
saman og njótum alls þess góða sem
bærinn okkar hefur uppá að bjóða.
Litabæjarstjórinn var duglegur að
nýta sér samfélagsmiðlana og hleypti
þannig lífi í skreytingagleði bæjarbúa
og metnað þeirra fyrir litfögrum og
frumlegum útfærslum.
Fjöldi fyrirtækja aðstoðar við
undirbúning og framkvæmd hátíðarinnar og þakkar Sjóarinn þeim
fyrir stuðninginn. Án fjárhagslegs
stuðnings fyrirtækja í Grindavík og
þrotlausa hjálp við að framkvæma,
er ekki hægt að bjóða heimamönnum og gestum til þeirrar veislu sem
Sjóarinn síkáti er.
Grindavíkurbær og starfsmenn
hans hafa veg og vanda að skipulagningu hátíðarinnar en samstarf við
fyrirtæki og félagasamtök í Grindavík er forsenda þess að hægt sé að

standa jafn myndarlega að hátíðinni
og gert er. Opnir fundir voru haldnir
í aðdraganda hátíðarinnar og hvetur
Sjóarinn íbúa til þátttöku komandi á
undirbúningsfundum auk þess sem
fundir voru haldnir með þeim aðilum sem helst koma að skipulagi og
framkvæmd þeirra viðburða sem eru
á hátíðinni.
Miklar breytingar urðu á dagskrá
hátíðarinnar í ár. Á föstudagskvöld
voru atriði hverfanna og þátttaka
íbúa í aðalhlutverki en á laugardagskvöld fengum við að hlusta á
helstu tónlistarmenn þjóðarinnar á
mögnuðum Bryggjutónleikum þar
sem íslensk lög í bland við vel þekkt
sjómannalög ómuðu. Í ár var sviðið
mun stærra en verið hefur, hljóðkerfið hefur örugglega ýtt við jarðskjálftamælum og Sjóaranum sýndist
heimamenn kunna vel að meta þessa
breytingu. (Heimasíða Grindavíkur)
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D og J listi í eina
sæng í Sveitarfélaginu
Garður og Sandgerði
F

yrsti
fundur
nýrrar
bæjarstjórnar í sameinuðu
sveitarfélagi
Garðs og Sandgerðis
fór fram 20.júní s.l. Á
fundinum var tilkynnt
um meirihlutasamstarf
D og J lista og málefnasamningur kynntur.

Róbert
Ragnarsson
settur bæjarstjóri
fyrsta fundi bæjarstjórnar sameinaðs sveitarfélags
Garðs og Sandgerðis var
greint frá því að málefnasamningur D og J lista segði að auglýsa eigi
starf bæjarstjóra til umsóknar. Á
fundinum var samþykkt að ráða
Róbert Ragnarsson sem bæjarstjóra tímabundið. Fyrir liggur að
Róbert mun ekki sækja um starf
bæjarstjóra til frambúðar. Róbert
var bæjarstjóri í Grindavík og þar
áður í Vogum.

Á

Yfirlýsing um samstarf og áherslur
D-lista og J-lista

D-listi
Sjálfstæðismanna og óháðra og
J-listi Jákvæðs samfélags
taka höndum saman um
það verkefni að stýra
sameiginlegu sveitarfélagi Sandgerðisbæjar og
Sveitarfélagsins Garðs
kjörtímabilið 2018-2022. Samstarfið
mun byggja til jafns á stefnuskrám
beggja framboðslista þar sem áhersla
verður lögð á að vel takist til við það
verkefni að sameina tvö rótgróin samfélög í eitt. Til að það takist verður
áhersla lögð á gott samstarf kjörinna
fulltrúa, starfsmanna og bæjarbúa.
Sérstaklega verður áhersla lögð á eftirtalin atriði um leið og stefnuskrár
beggja lista liggja til grundvallar.

Velferðarmál

Unnið verði að því að uppbygging
hjúkrunarheimilis komist á dagskrá í
sveitarfélaginu með samþættingu við
dagdvöl, heimaþjónustu og önnur búsetuúrræði fyrir aldraða í heimabyggð.
Þjónusta við eldri borgara þarf
alltaf að vera í þróun þannig að hún
verði með besta hætti hverju sinni.
Tryggja þarf góða heimaþjónustu og
aðgengi eldri borgara að heilsurækt.
Unnið verði að því að íbúar sveitarfélagsins hafi aðgang að heilsugæslu í
heimabyggð.
Að fólk með fötlun fái stuðning og
þjónustu samkvæmt þeim lögum og
reglum sem gilda og eigi þess kost að
búa á eigin heimili.
Fjölmenningarstefna verði unnin
fyrir sveitarfélagið.
Jafnréttisstefna verði unnin fyrir
sveitarfélagið.

Fræðslumál.

Áhersla verður lögð á leikskólamál
með það að sjónarmiði að plássum
fjölgi og ungbarnadeild verði opnuð
sem fyrst.
Stutt verði við öfluga starfsemi
grunnskólanna með því að byggja
upp sérfræðiþekkingu innan sveitarfélagsins og að skólastofnanirnar geti
þróast og eflst í kennsluaðferðum og
almennu skólastarfi. Í starfi skólanna
verði sérstaklega litið til þess að nemendahópurinn er fjölþjóðlegur.
Samvinna og samlegð verði nýtt til
að tryggja öfluga starfsemi tónlistarskóla í báðum byggðarkjörnum.

Íþróttir, frístundir og heilsuef ling.

Áfram verður vel stutt við íþrótta- og
félagsstarf í sveitarfélaginu og hlúð að
starfsemi frjálsra félagasamtaka.
Hvatastyrkir verði fyrir börn til 18
ára aldurs og verði hækkaðir á kjörtímabilinu.
Bæta þarf aðstöðu til íþróttaiðkunar með nýju fjölnota íþróttahúsi sem
gera þarf ráð fyrir í nýju aðalskipulagi
og byrja að hanna á kjörtímabilinu.

Samgöngur milli
byggðakjarna verða
efldar og miðaðar
að íþrótta- og tómstundaiðju.
Styðja og efla
ungmennaráð sem er
málsvari ungs fólks í
sveitarfélaginu.
Efla heilsuvernd,
forvarnir og fræðslu
með
markvissum

Líba sækir
um lóðir

L
hætti.

Skipulagsmál

Nýtt aðalskipulag er eitt af stærstu
verkefnum nýs sveitarfélags sem leggur grunninn að framtíð þess. Vinna
við það mun hefjast strax í upphafi
kjörtímabilsins með samtali og samvinnu við samfélagið og stefnt að því
að fram fari samkeppni milli fagaðila
um hönnun þess.
Lagður verður göngu- og hjólreiðastígur á milli byggðakjarnanna á
kjörtímabilinu.
Ganga frá frárennslismálum til
frambúðar í báðum byggðarkjörnum.
Unnið verði eftir umferðaröryggisáætlunum sem þegar eru til.
Í samstarfi við ríkið þarf að tryggja
breikkun vegarins milli byggðakjarnanna og að lokaáfangi Strandgötu
verði kláraður.
Tryggja þarf að íbúðahúsnæði sé
fjölbreytt í sveitarfélaginu og hugað að
því við gerð skipulaga og við framboð
lóða.
Sjá til þess að nægt framboð af lóðum sé fyrir stór sem smá fyrirtæki.

Umhverfismál

Stuðla að aukinni umhverfisvitund í
samstarfi við íbúa, hagsmunasamtök
og fyrirtæki. Sveitarfélagið á að vera
leiðandi í umhverfismálum og sýna
gott fordæmi, m.a. með því að stuðla
að aukinni flokkun sorps.
Unnin verði umhverfisstefna fyrir
sveitarfélagið og starfað samkvæmt
henni.
Haldið verði áfram að hreinsa
standlengjuna í sveitarfélaginu í samstarfi við Bláa herinn og önnur félagasamtök.
Unnið verður af krafti að fegrun
byggðakjarnanna og aukinni gróðursetningu.

Atvinnumál

Stærstu tækifærin í atvinnumálum
í sveitarfélaginu eru í tengslum við
uppbyggingu við Keflavíkurflugvöll.
Þá er mikilvægt að nýta betur þau
tækifæri sem góð fiskihöfn í nágrenni

við alþjóðlegan flugvöll gefur.
Skapa þarf aðstæður til að laða að
nýsköpunar- og sprotafyrirtæki.
Uppbygging ferðaþjónustu verði
í samræmi við markmið Reykjanes
jarðvangs, Geopark.

Menningarmál

Rækta og styðja þarf hið fjölbreytta
lista-, og menningarlíf sem er þegar til
staðar í sveitarfélaginu.
Stutt verður áfram við starfsemi
Þekkingarseturs Suðurnesja, Náttúrstofu Suðvesturlands og Byggðasafnsins á Garðskaga.
Áfram þarf að standa vörð um
merkilega sögu byggðakjarnanna m.a.
með auknum og bættum merkingum og áframhaldandi endurbótum
og uppbyggingu að Útskálum og á
Sjólyst.

Fjármál og stjórnsýsla

Fjármálastjórnun verður ábyrg og
fjárfestingar munu taka mið af getu
sveitarfélagsins.
Álögum á íbúa og fyrirtæki verður
haldið í lágmarki í takt við fjárhagsgetu sveitarfélagsins.
Stjórnsýslan skal vera opin og
gagnsæ og aukin áhersla lögð á að hún
verði rafræn. Heimasíða sveitarfélagsins verður virkjuð betur svo íbúar eigi
enn betri leið til að koma ábendingum
og skoðunum á framfæri.
Staða bæjarstjóra verður auglýst og
ráðið í hana út frá faglegum forsendum.
Það á að vera eftirsóknarvert að
starfa fyrir sveitarfélagið og það verður best gert með virkri starfsmannastefnu.
Staðinn verður vörður um hagsmuni sveitarfélagsins og íbúa þess
gagnvart ríki og öðrum þeim aðilum sem því tengjast og þess gætt að
röddin verði sterk og heyrist víða.
Hraður vöxtur á Suðurnesjum
kallar á að ríkisvaldið komi að borðinu
með aukið fjármagn til stofnana og
verkefna á Suðurnesjum svo sem löggæslu, framhaldsskóla, heilsugæslu og
sjúkraflutninga.

íba ehf sækir um 6 parhúsalóðir við Fjöruklöpp í Garði
undir byggingu 12 íbúða.
Samþykkt að leggja til við bæjarráð að umsækjanda verði úthlutað lóðunum 2-4 og 6-8.

Einar Jón
Pálsson forseti
bæjarstjórnar
fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar Garðs og Sandgerðis var Einar Jón Pálsson
kosinn forseti bæjarstjórnar með 6
atkvæðum þrír sátu hjá. Með sömu
atkvæðatölu var Ólafur Þ. Ólafsson
kosinn fyrsti varaforseti. Annar
varaforseti var kosinn Magnús S.
Magnússon með átta atkvæðum,
einn sat hjá.

Á

Völdundarhús fær lóðir

V

ölundarhús ehf sækir
um 4 raðhúsalóðir og 3
parhúsalóðir við Berjateig
í Garði undir byggingu 20 íbúða í
raðhúsum og 6 íbúða í parhúsum.
Samþykkt að leggja til við bæjarráð að umsækjanda verði úthlutað lóðunum 1-7, 9-15 2-4, 6-8 og
10-12.

Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Grænlandsleið 30, e.h.,
sem er tvíbýlishús í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð á efri hæði
í tvíbýlishúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Stærð íbúðar
94,9 fm.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 18.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 162.000Víðigerði 16, sem er
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja
herbergja parhúsi ásamt
bílskúr. Íbúðin er 91,4 fm að
stærð og bílskúr 28,3 fm,
samtals 119,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 15.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 187.000Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging,
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar
sem það á við.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 5.júlí n.k. kl. 13
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 5525644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar
um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.
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Öll börn
komist á
leikskóla

S

jálfstæðismenn í Reykjanesbæ
lögðu fram sína stefnu í bæjarstjórn. Þar segir m.a.
A. Gerð verði tímasett framtíðaráætlun um að öll börn komist á
leikskóla þegar fæðingarorlofi lýkur.
B. Gerð verði könnun á áhuga foreldra á að næsti leikskóli verði rekinn
með þarfir vaktavinnufólks í huga.
C. Skoðað verði til bráðabirgða að
aðstoða dagmæður með aðstöðu.

Hafna mengandi stóriðju

S

ex fulltrúar Samfylkingar,
Beinnar leiðar og Framsóknarflokks í Reykjanesbæ
skrifuðu undir málefnasamning
í Duus Safnahúsum á dögunum.
Helstu áhersluatriði nýs meirihluta
eru að áfram verður unnið skv. þeirri
aðlögunaráætlun sem er í gildi. Að
lögbundu skuldaviðmiði verði náð
fyrir árið 2022. Skattheimtu verði
stillt í hóf og áfram verði unnið að
bæta og opna stjórnsýsluna. Hún
verður jafnframt endurskoðuð á
kjörtímabilinu. Nýr meirihluti Samfylkingar, Beinnar leiðar og Framsóknarflokks mun taka við á bæjarstjórnarfundi 19. júní nk.
mun
Málefnasamningurinn
gilda kjörtímabilið 2018 til 2022. Í
samningnum kemur m.a. fram að
nýr meirihluti muni leiða mikilvæg verkefni á næstu árum í góðu
samstarfi við fulltrúa allra flokka í
bæjarstjórn og íbúa Reykjanesbæjar. „Það eru bjartir tímar framundan og saman munum við gera gott

samfélag enn betra,“ segir einni.
Þrjár nýjar nefndir verða settar
á laggirnar, lýðheilsunefnd, framtíðarnefnd og markaðs-, atvinnu- og
ferðamálanefnd. Þá verður auknum
fjármunum varið í fræðslumál til
þess að bæta aðbúnað og aðstöðu
bæði í leik- og grunnskólum.
Nýr meirihluti hafnar mengandi
stóriðju í Helguvík. Nýtt Framtíðarráð fjalla um starfsemina og leita
lausna svo tryggja megi að atvinnuuppbygging í Reykjanesbæ sé ávallt
í sátt við íbúa. Unnið verði áfram
að atvinnuuppbyggingu í Helguvík.
Þar verða ný hafnarmannvirki höfð
að leiðarljósi og enn frekar efling
kjarnastarfsemi Reykjaneshafnar.

Aukin
tækni í
kennslustundir Skora á ríkisvaldið

B

æjarráð Reykjanes hefur
samþykkt fjárveitingu allt
að fjárhæð kr. 3.500.000,- til
tímabundinnar ráðningar starfsmanns sem hefur það hlutverk að
styðja við kennara með því að finna
leiðir til að koma aukinni tækni inn
í kennslustundir með markvissum
hætti.

Staða bæjarstjóra
auglýst í Grindavík

B

æjaryfirvöld í Grindavík hafa
samþykkt að staða bæjarstjóra
verði auglýst laus til umsóknar.

að tryggja fjármagn

S

álfræðiþjónusta fyrir nemendur
í
Fjölbrautaskóla
Suðurnesja.Upplýsingar lagðar fram á stjórnarfundi Sambands
sveitarfélaga á Suðurnesjum 5.júní
s.l.
Stjórn Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum tekur undir mikilvægi
þess að hafa gott aðgengi fyrir framhaldsskólanema að sálfræðiþjónustu. Fram kemur í meðfylgjandi
samantekt að aðgengi að þjónustu
í geðheilbrigðiskerfinu er minna
eftir útskrift úr grunnskóla. Einnig
kemur fram í samantektinni að fleiri
nemendur en áður upplifa marg-

víslega erfiðleika á framhaldsskólaárunum. Dæmi um það er námserfiðleikar, einbeitingarleysi, slök
skólasókn, félagsleg einangrun og að
lokum brottfall. Frá haustönn 2016
til vorannar 2018 var sálfræðiþjónusta í boði fyrir nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem styrkt
var úr sjóði á vegnum ríkisvaldsins.
Nú er sá sjóður ekki lengur til staðar.
Stjórn S.S.S. telur mikilvægt að
þessi þjónustu sé í boði innan Fjölbrautaskóla Suðurnesja og hvetur
ríkisvaldið til þess að tryggja fjármagn til þjónustunnar.

Eiríkur Árni Sigtryggson
tónskáld valinn Listamaður
Reykjanesbæjar 2018-2022

L

istamaður Reykjanesbæjar er
útnefndur einu sinni á hverju
kjörtímabili og er það bæjarráð sem velur hann formlega eftir
tillögu frá menningrráði sem unnið
hefur út frá tilnefningum sem borist
hafa frá bæjarbúum. Sá sem hlýtur
nafnbótina Listamaður Reykjanesbæjar fær ákveðna fjárupphæð og
grip til minningar um atburðinn.
Þá er nafn hans einnig skráð á stall
listaverks sem stendur í skrúðgarði
bæjarins.
Eiríkur Árni Sigtryggsson er
fæddur í Keflavík 14. september árið 1943. Hann hefur starfað
sem tónskáld, tónlistarkennari og
myndlistarmaður um langt árabil,
bæði innan lands og erlendis en
lengst af hefur Eiríkur þó starfað
hér í Reykjanesbæ. Hann er afkastamikill listamaður á sviði tónsmíða
og hafa mörg tónverka hans verið
flutt hérlendis sem og erlendis, allt
frá einleiks- og einsöngsverkum til
hljómsveitaverka og kórverka. Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur flutt
verk eftir Eirík, ýmsir kammerhópar, kórar, einleikarar og einsöngvarar hafa flutt verk eftir hann og
mörg þeirra hafa verið sérpöntuð
af listamönnunum. Eiríkur hefur
átt verk á tónlistarhátíðinni "Myrkir músíkdagar" og nú s.l. haust var
verk hans "Lútherskantata" frumflutt af Sinfóníuhljómsveit áhugamanna, kirkjukórum Kjalarnesprófastsdæmis og einsöngvurum,
en Kjalarnesprófastsdæmi pantaði
verkið hjá honum í tilefni af 500 ára
afmæli siðbótarinnar.
Eiríkur Árni starfaði við tónlistarkennslu í Reykjanesbæ frá árinu

1987, fyrst við Tónlistarskólann í
Keflavík frá 1987 og svo við Tónlistarskóla Reykjanesbæjar frá stofnun
hans árið 1999 þar til hann hætti
störfum vegna aldurs árið 2010.
Vinir og velunnarar Eiríks ætla að
standa að hátíðartónleikum í Bergi
í Hljómahöll, laugardaginn 29. september n.k. í tilefni af 75 ára afmæli
Eiríks Árna. Á efnisskrá verða eingöngu lög og tónverk eftir hann og
flytjendur eru nokkrir af færustu
tónlistarmönnum þjóðarinnar á
sviði klassískrar tónlistar. En auk
þeirra mun Kvennakór Suðurnesja
flytja lög sem Eiríkur samdi sérstaklega fyrir kórinn fyrir nokkrum
árum.
Eiríkur hefur einnig verið virkur í myndlistinni og haldið fjölda
einkasýninga og tekið þátt í samsýningum hér heima og erlendis. Eiríkur kenndi einnig lengi á myndlistarnámskeiðum fyrir börn og unglinga.
Eiríkur Árni Sigtryggsson hefur
lagt mikið af mörkum á sviði lista
og menningar og hefur átt sinn þátt
í að litið er til Reykjanesbæjar sem
menningarbæjar.

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

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

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi
VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_148x210mm_20170829.indd 1

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is
29/08/2017 14:32

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem
kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Allir bæjarráðsmenn
búsettir í Sandgerði
fyrsta
bæjarstjórnarfundi
sameinaðs sveitarfélags Garðs
og Sandgerðis var kosið í bæjarráð. Það vekur óneitanlega athygli
að í þessu mikilvægasta ráði bæjarins eru allir aðalmenn bæjarráðs

Á

Vel flutt
ávarp

A

ðalheiður Björnsdóttir flutti
ávarp Fjallkonunnar á 17.júní
í Garðinum. Aðalheiður flutti
ávarpið af miklum glæsibrag.

Glæsileg
hátíðarræða

S

æunn Rós Ástþórsdóttir
flutti hátíðarræðu á 17.júní
í Garðinum. Ræða Sæunnar
var vel flutt og innihaldsrík og vakti
mikla athygli viðstaddra.

búsettir í Sandgerði. Aðalmenn eru:
Ólafur Þ.Ólafsson formaður J-lista,
Hólmfríður
Skarphéðinsdóttir
D-lista, Magnús S.Magnússon Hlista og Daði Bergþórsson B lista er
áheyrnarfulltrúi.

VEL MÆTT Í GERÐASKÓLA

Þ

að var ágætis mæting í
Gerðaskóla 17.júní þar sem
þjóðhátíðardaeginum
var
fagnað. Eins og ávallt var boðið upp

á ágætis dagskrá,sem ekki síst var
sniðin fyrir unga fólkið. Gestum
gafst kostur á að kaupa sér veitingar
af dýrindis kaffihlaðborði.

Breytingar á afslætti fasteignaskatts tekjulágra
elli- og örorkulífeyrisþega

F

asteignaskattur
tekjulágra
elli- og örorkulífeyrisþega
í Reykjanesbæ hefur um
margra ára skeið verið tekjutengdur
og afsláttur veittur einstaklingum og
hjónum.
Tekjuviðmiðið, sem er hið sama
2018 og 2017, er þannig:

Afsláttur fasteignaskatts

Þegar fasteignaskattur var lagður á í
byrjun þessa árs 2018 var miðað við
uppgefnar tekjur 2016 skv. skatta-

skýrslu og álagningu 2017. Afsláttur,
sem veittur var af fasteignaskatti
2017, hélst því óbreyttur í upphafi
árs 2018 en nú þegar tekjur 2017 og
álagning opinberra gjalda hefur verið birt hefur afsláttur til tekjulágra
elli- og örorkulífeyrisþega verið
endurreiknaður.
Endureikningurinn verður birtur
og frá og með mánudeginum 25. júní
á www.island.is en breytingarseðlar
verða ekki sendir út.

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.

Ljósanóttin í Reykjanesbæ Ljósanótt, menningar- og fjöl-

skylduhátíð Reykjanesbæjar sem haldin er fyrstu helgina í september ár hver.
Ljósanóttin verður 30.08 til 2.09.18

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

GRÆNT ALLA LEIÐ

14

28. júní 2018

BJARTIR TÍMAR FRAMUNDAN Í REYKJANESBÆ

M

álefnasamning
nýs
meirihluta í Reykjanesbæ
er eftirfarandi:
Brátt mun Reykjanesbær verða
fjölmennasta bæjarfélag landsins utan
höfuðborgarsvæðisins. Á undanförnum árum hefur átt sér stað mikill viðsnúningur í rekstri Reykjanesbæjar en
bærinn hefur glímt við verulega fjárhagserfiðleika sem vonandi sér brátt
fyrir endann á.
Mikil fólksfjölgun og breytt samfélagsmynstur kallar á aukna þjónustu og hraða uppbyggingu innviða.
Brýnt er að mæta þeirri þörf, en í senn
tryggja áfram trausta fjármálastjórn
og niðurgreiðslu skulda.
Nýr meirihluti Samfylkingar,
Framsóknarﬂokks og Beinnar leiðar mun leiða mikilvæg verkefni á
næstu árum í góðu samstarf við fulltrúa allra ﬂokka í bæjarstjórn og íbúa
Reykjanesbæjar. Það eru bjartir tímar
framundan og saman munum við gera
gott samfélag enn betra.

Fjármál og stjórnsýsla

Áfram verði stefnt að því að ná lögbundnu skuldaviðmiði fyrir árið 2022.
Auknu svigrúmi í fjármálum verður
forgangsraðað í átt að aukinni velferð

íbúa og hraðari uppbyggingu innviða.
Vegna mikillar hækkunar fasteignamats í Reykjanesbæ verða fasteignaskattar lækkaðir á kjörtímabilinu.
Skipurit bæjarins verði endurskoðað og Lýðheilsuráð, (LÝÐ) Framtíðarráð (FRAM) og Markaðs-, atvinnu-,
og ferðamálaráð (MAF) stofnuð.
Unnið verði að opnari stjórnsýslu
í samræmi við lög um persónuvernd
og leitast verði við að auka enn frekar
upplýsingaﬂæði til íbúa. Leitast verði
við að innleiða nýjungar í stjórnsýslu
sem miða að því að auka skilvirkni og
eﬂa þjónustustig.
Unnið verði að aukinni lýðræðisvitund bæjarbúa og aðkomu
þeirra í skipulagningu og þátttöku
viðburða á vegum bæjarins.
Þegar kemur að fjárframlögum
frá ríkinu munu framboðin þrjú leita
allra leiða til þess að hlutur Suðurnesja
verði leiðréttur. Stofnaður verði
þverpólitískur aðgerðarhópur sem haf
það hlutverk að rétta hlut svæðisins
gagnvart ríkisvaldinu.
Unnið verði að stofnun hverfaráða
á kjörtímabilinu með það að markmiði að eﬂa íbúalýðræði og tengja
betur saman þarfir íbúa og stjórn-

sýslu bæjarins. Stefnt verði að því
að Reykjanesbær taki sæti í stjórn
Þróunarfélags
Keﬂavíkurﬂugvallar
(Kadeco) og gæti þar hagsmuna íbúa svæðisins.

við fagaðila á svæðinu.

Fræðslu- og uppeldismál

Umhverfs- og
skipulagsmál

Framboðin þrjú hafna
mengandi stóriðju í
Helguvík. Nýtt Framtíðarráð falla um starfsemina og leita lausna svo
tryggja megi að atvinnuuppbygging í
Reykjanesbæ sé ávallt í sátt við íbúa.
Unnið verði áfram að atvinnuuppbyggingu í Helguvík með það að
leiðarljósi að nýta hafnarmannvirki
og eﬂa enn frekar kjarnastarfsemi
Reykjaneshafnar.
Þrýsta verður á ríkisvaldið að ráðast í nauðsynlegt viðhald á Reykjanesbraut og klára tvöföldun hennar sem
allra fyrst.
Lögð verði áhersla á að eﬂa umhverfisvitund bæjarbúa varðandi
ﬂokkun heimilissorps og fegrun bæjarins.
Framkvæmd verði úttekt af óháðum aðilum á áhrifum mengandi starfsemi á lífsgæði bæjarbúa.

Reykjanesbær innleiði
kolefnisjöfnun af starfsemi
sinni. Áætlun um skógrækt verði
hrint í framkvæmd á kjörtímabilinu
með það að markmiði að kolefnisjafna mengun frá ﬂugumferð og bæta
útivistarmöguleika bæjarbúa.
Leitað verði allra leiða til að draga
úr plastnotkun í Reykjanesbæ. Aðalskipulag Reykjanesbæjar verði endurskoðað í samráði við íbúa og fyrirtæki
á kjörtímabilinu eins og lög gera ráð
fyrir.
Leiðakerfi almenningssamgangna
verði yfirfarið og tenging við Flugstöð
Leifs Eiríkssonar bætt í samstarf við
hagsmunaaðila.
Leitað verði leiða til að eﬂa samgöngur fyrir börn og ungmenni
með sérstakri áherslu á tómstundastrætó og samgöngur eftir klukkan
20 á kvöldin frá tómstundamiðstöð
Reykjanesbæjar.
Unnið verði að bættu aðgengi fatlaðs fólks í Reykjanesbæ.
Fylgt verði eftir samþykktri húsnæðisáætlun og áfram tryggt gott
framboð lóða.
Græn svæði, götur og stígar verði
endurbætt. Listamönnum verði gefinn
kostur á að myndskreyta byggingar
í bænum í samstarf við húseigendur.
Samvistarsvæði verði útbúin í bænum, í Sundmiðstöð, í Vatnsholtinu og
á ﬂeiri stöðum.
Fischersreiturinn verði frátekinn
undir menningartengda starfsemi og
menningarmiðstöð.
Hafinn verði undirbúningur að
endurnýjun og framtíðarskipulagi
fráveitumála í Reykjanesbæ.
Stefnt verði að aukinni uppbyggingu göngu- og hjólastíga á milli
sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Heilbrigðis- og velferðarmál

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

Fyrsta verkefni Lýðheilsuráðs verði að
hefja viðræður við Heilbrigðisráðuneytið um eﬂingu heilsugæslunnar
í samræmi við háværar kröfur bæjarbúa. Unnið verði að samþættingu
heimahjúkrunar og félagsþjónustu
með það að markmiði að bæta þjónustuna.
Umsókn Reykjanesbæjar til heilbrigðisráðherra um byggingu hjúkrunarheimilis á Nesvöllum verði fylgt
eftir og bygging hjúkrunarheimilis
undirbúin.
Lýðheilsufræðingur verði ráðinn
og mun hann vinna að því í samráði
við Lýðheilsuráð að eﬂa heilsu íbúa á
öllum aldri með forvörnum, heilsueﬂingu og snemmtækri íhlutun.
Unnin verði Lýðheilsustefna fyrir
Reykjanesbæ og hún nýtt sem stefnumarkandi leiðarvísir í átt að bættri
heilsu íbúa.
Heilsueﬂing eldri borgara verði fest
í sessi (Janusarverkefnið) og stuðningur við skipulagða hreyfingu barna
aukinn með hækkun hvatagreiðslna
í 50 þúsund krónur á kjörtímabilinu.
Unnið verði að mótun þjónustu
sem snýr að þörfum barna með fjölþættan vanda.
Unnið verður að mótun framtíðarstefnu fyrir fatlað fólk.
Framtíðarráð mun falla um útfærslur á sveigjanlegum vinnutíma og
styttingu vinnuvikunnar.
Geðheilbrigðismál verða tekin
föstum tökum og unnið að verkefnum
er snúa að skaðaminnkun í samstarf

Unnið verði að sóknarsamningi í
menntamálum. Við gerð fjárhagsáætlana á kjörtímabilinu verði sérstakt mið
tekið af auknu álagi á starfsfólk í leikog grunnskólum. Fjármunum verði
forgangsraðað árlega til málaﬂokksins
sem nemur 3% af núverandi útgjöldum til að mæta auknu álagi og bæta
starfsumhverfi starfsfólks í skólum.
Stefnt verði að því að öll börn komist í leikskóla við 18 mánaða aldur.
Heildræn endurskoðun verði gerð á
dagvistunarúrræðum til þess að koma
til móts við þarfir sem ﬂestra foreldra.
Kostir ungbarnaleikskóla verði
kannaðir og samvinna við dagforeldra
eﬂd með það að markmiði að tryggja
dagvistunarrými, nýliðun og bætt
þjónustustig.
Hafinn verði undirbúningur, í
áföngum, á innleiðingu Hvernig aðferðarinnar á sviði barnaverndarmála.
Faglegt starf í eftirskólaúrræðum
barna í grunnskólum verði endurskoðað með það að markmiði að eﬂa
það enn frekar. Velferðarráð vinni að
lausnum er snúa að eftirskólaúrræðum fyrir fötluð börn í Reykjanesbæ.
Starfshópur skoði innleiðingu og
skipulag íþróttaæfinga barna á skólatíma.
Hafst verði handa við að innleiða
barnasáttmála Sameinuðu þjóð- anna
og gera Reykjanesbæ að þátttökuaðila í verkefninu „Barnvænt samfélag
Unicef “.
Unnið verði að endurskipulagningu sérdeilda til þess að bæta þjónustu og fjölga úrræðum.
Samstarf grunn- og framhaldsskóla verði áfram sett á oddinn með
tilliti til eﬂingar iðnmenntunar og nýjunga á sviði menntamála.
Ráðist verði í tilraunaverkefni er
snúa að nýjum fögum í grunnskólum
bæjarins s.s. fjármála- og heilsulæsi,
forritun, jafnréttisfræðslu og ﬂeira.
Íslenskukennsla fyrir nemendur af
erlendu bergi verði eﬂd.

Atvinnu-, markaðs- og ferðamál

Nýtt Markaðs-, atvinnu- og ferðamálaráð (MAF) haf forgöngu um að
laða að fyrirtæki í hátækniiðnaði sem
nýta sér vistvæna orku, nálægð við alþjóðaﬂugvöll og fyrsta ﬂokks hafnaraðstöðu.
Möguleikar í komu minni
skemmtiferðaskipa til svæðisins verði
skoðaðir með tilheyrandi þjónustu við
ferðamenn.
Hafin verði stefnumótunarvinna
á sviði ferðaþjónustu og framtíðarmöguleikar, áskoranir og tækifæri
greind.
Unnið verði að uppbyggingu
ferðamannastaða á Reykjanesi og
eﬂingu Reykjaness Geopark í samstarf
sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Íþróttir og tómstundir

Skipaður verði starfshópur um framtíðarskipulag íþróttaaðstöðu og fyrirkomulag stuðnings bæjarins við
íþróttafélögin í Reykjanesbæ sem
gegna mikilvægu hlutverki á sviði
forvarna, íþrótta og aukinna lífsgæða.
Stefnt verði að því að íþrótta- og tómstundastarf eigi sér varanlega aðstöðu
þar sem öryggi, aðgengi og aðbúnaður
sé til fyrirmyndar.
Leitað verði leiða til þess að sporna
við brottfalli úr skipulögðu félagsstarf.
Áfram verði byggt á frábæru starf
ungmennaráðs Reykjanesbæjar. Starf
ráðsins hefur gefið tóninn fyrir þann
árangur sem næst þegar þeir sem eiga
að njóta þjónustunnar fá hlutdeild í
skipulagi og stefnumótun hennar.
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2018 árgerðir
Þorskurinn
langbestur
í
harðfiskinn
Hobby
Stjörnufiskur
búinnhúsbílar
að koma Færeyingum á bragðið
Hog hjólhýsi
kyNNiNg

arðfiskurinn má segja að
sé hálfgert þjóðartákn Íslendinga. Hann er sannkallað ofurfæði því hann er ekki bara
meinhollur heldur einnig bragðgóður
og stórskemmtilegt að borða hann.
Stjörnufiskur er gamalgróið fyrirtæki og
stofnað árið 1988. Ekki alls fyrir löngu,
eða í janúar 2016, tóku félagarnir Guðni
Már Þorsteinsson og Þorlákur Grímur
Halldórsson við rekstri þess. Stjörnufiskur sérhæfir sig annars vegar í framleiðslu á harðfiski og svo bitafiski, sem er
harðfiskur verkaður í handhægum bitum. “Harðfiskurinn er frábær í millimál
á meðan bitafiskurinn kemur algerlega
í staðinn fyrir snakk og annars konar
nasl,” segir Guðni. Báðar vörurnar eru
gerðar úr íslenskum þorski sem keyptur
er af markaði og beint af bátnum sem
Þorlákur gerir út á Grindavík. FramVerð skráð og
495Ufe
Excellent
- 3.490.000 kr.
leiðslan er è
sömuleiðis
öll staðsett
þar.
með virðisFæreyingar
elska
harðfisk
aukaskatti.
è
495UL
Excellent
3.580.000
kr.
“Við seljum harðfiskinn okkar í hinar
Athugið að
è 540UFe
- 3.990.000 kr.
ýmsu matvörubúðir
svo semExcellent
Bónus og
verð eru með
ICELAND matvörukeðjuna. Svo erum
mikið af
è 560Kfu Excellent - 4.160.000 kr.
við að flytja út vörur á færeyskan markaukabúnaði.
að. Færeyingar
vitlausir í Prestige
þurrkaðan - 4.290.000 kr.
è eru
560Wfu
Öll með raffisk og kaupa töluvert af okkur,” segir
geymakerfi.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
Guðni. Stjörnufiskur hyggst auka framleiðslu sínaè
og leggja
net sínPremium
út á fleiri er- - 4.380.000 kr.
560UL
lenda markaði í framtíðinni, enda með
èí höndunum.
560Cfe “Eftir
Premium
frábæra vöru
að við - 4.480.000 kr.
fórum alfarið
í
að
verka
þorskinn
jókst
è 560Kmfe DeLuxe
Edition (3 kojur) - 3.950.000 kr.
salan töluvert hjá okkur og það er mín
(3 kojur) - 4.300.000 kr.
è
650Kmfe
DeLuxe
Edition
trú að þorskurinn henti einfaldlega best
í harðfiskinn,” segir Guðni.
Fylgstu nánar með Stjörnufiski á
facebooksíðu Stjörnufisks. Hægt er að
hafa samband
við Stjörnufisk bíla
í símaog hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur
B1 innflutningur
8976302 eða með því að senda tölvupóst
í stjornufiskur@simnet.is

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, hjólagrind, markisa,
blindgardínur, loftkæling, bakkmyndavél, leiðsögukerfi og margt fleira.
Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

Optima Premium T 65 FL
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F
Verð 11.850.000 með vsk

1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

KYNNING

Fyrirtak þjónar fyrirtækjum,
stofnunum og húsfélögum
Allt almennt fasteignaviðhald

f

yrirtak
málningarþjónusta
ehf. hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum, húsfélögum
og heimilum til margra ára. Fyrirtækið tekur að sér öll helstu verkefni
sem koma að viðhaldi og breytingum á fasteignum, jafnt að innan sem
utan. Ámundi S. Tómasson er framkvæmda- og verkefnastjóri Fyrirtaks
en hann hefur rekið fyrirtækið með
góðum árangri í mörg ár í viðhaldi
húsa.
Málning á bæði að verja og fegra
Reglulegt viðhald á fasteignum
borgar sig. Málning er oftar en ekki
eina vörnin fyrir veðri og vindum.
Málning á bæði að verja og fegra. Utanhúss veðrast fletir hratt fyrir áhrif
sólar, veðurs og vinds. Með reglulegu
viðhaldi er hægt að verja fasteignina
og koma í veg fyrir dýrar framkvæmdir eins og t.d. gluggaviðgerðir, viðgerð
á steini og þaki. Fyrirtak vinnur eingöngu upp úr góðum málningarkerfum og farið er eftir þeim kerfum sem
reynst hafa best við íslenska veðráttu.
Fagmenn í öllum verkhlutum
„Hjá fyrirtækinu starfa reyndir iðnaðarmenn sem leggja metnað
sinn í fagmennsku, snyrtimennsku og
áreiðanleika. Einnig starfa þar múrarar
og smiðir og saman geta þeir leyst öll
helstu verkefni sem koma að viðhaldi
húsa,“ segir Ámundi. „Við hjá Fyrirtaki
tökum að okkur allt almennt viðhald á
fasteignum eins og t.d. gluggaviðgerðir
og glerísetningar. Ef glugginn er farinn
að fúna er nauðsynlegt að laga fúann

áður en málað er. Við gerum við glugga
með því að saga fúa í burt og setja
nýtt fúavarið timbur í staðinn (sponsa
glugga). Gluggaviðgerðir og glerísetningar krefjast mikillar nákvæmni og
rétts handbragðs. Við bjóðum upp á
þessa þjónustu og getum líka leiðbeint

og aðstoðað.“
Þjónum fyrirtækjum, stofnunum og
húsfélögum
Fyrirtak málningarþjónusta ehf.
hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum,
húsfélögum og heimilum til margra
ára. Fyrirtækið tekur að sér öll helstu

verkefni sem koma að viðhaldi og
breytingum á fasteignum, jafnt að innan sem utan,“ segir Ámundi. n
Fyrirtak málningarþjónusta ehf.
Sími: 770-7997. fyrirtak@fyrirtak.is
www.fyrirtak.is
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Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Magnús er
rétti maðurinn
í stól bæjarstjóra

V

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

Verið velkomin

Opið: 10-17
alla virka daga

innubrögð meirihluta D og J
lista í sameinuðu sveitarfélagi
Garðs og Sandgerðis eru með
ólíkindum þegar kemur að ráðningu
bæjarstjóra. Það er hreint og beint
fráleitt að taka
ákvörðun um
að
auglýsa
stöðuna þegar
st a ð re y nd i n
er sú að við
höfum bæjarstjóra sem
staðið hefur
sig mjög vel í
sínu starfi.
Magnús
Stefánsson er
einstaklega
vel liðinn í samfélaginu bæði meðal
íbúa og starfsmanna í Garði. Hann
hefur líst því yfir að hann hafi áhuga
á starfinu og muni sækja um starf bæjarstjóra.
Fyrir liggur að Sigrún Árnadóttir,sem gegnt hefur starfi bæjarstjór í
Sandgerði hefur ekki hug á starfinu í
sameinuðu sveitarfélagi.
Hvers vegna í óskupunum að eyða
miklu fjármagni til ráðgjafafyrirtækis
og í auglýsingar á bæjarstjóra, þegar
til staðar er bæjarstjóri sem hefur
reynslu,þekkingu og nýtur trausts.
Hvers vegna að ráða bráðabirgðabæjarstjóra með miklum aukakostnaði þegar til staðar er bæjarstjóri sem
hefði getað haldið sínu starfi áfram.
Það er mikið ábyrgðarleysi hjá
meirihluta D og J lista ætli þeir að
ganga fram hjá Magnúsi Stefánssyni í
stól bæjarstjóra.
Bæjarfulltrúar sem hafa starfað hafa með Magnúsi bera honum
mjög gott orð. Það hljóta að vera góð
meðmæli og sýna að Magnúsi er alveg fullkomlega treystandi til að vera
framkvæmdastjóri nýs sameinaðs
sveitarfélags Garðs og Sandgerðis.
Það er búið að auglýsa bæjarstjórastöðuna lausa til umsóknar. Magnús
Stefánsson hefur líst því yfir að hann
muni sækja um stöðuna. Meirihluti D
og J lista hafa því enn tækifæri til að
sýna að það sé hlustað á íbúana. Við
verðum að treysta því að skynsemin
fái að ráða vali meirihlutans í Garði
og Sandgerði. Við verðum líka að
treysta því að bæjarfulltrúar minnihlutans beiti sér af hörku til að stuðla
að áframhaldani ráðningu Magnúsar
sem bæjarstjóra. Það er besti kosturinn fyrir nýja sveitarfélagið.

FALLEGIR LEGSTEINAR

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Viltu auglýsa í suðurnesjablaðinu?
Auglýsingasíminn er 578 1190 auglysingar@fotspor.is

