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Bílastæðum 
frestað

Árgangagangan 
alltaf jafn vinsæl

Innleiðing 
Ipad tölva

Athygli vekur að í nýju sameinuðu sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis eru  21 starfsmaður í ráðhúsum sveitarfélagsins. Íbúfjöldi 
er um 3500. Auglýst hefur verið eftir sviðsstjóra stjórnsýslu til vibótar.Rétt að taka fram að sveitarfélagið kaupir þjónustu af 
Reykjanesbæ vegna fræðslumála.

Í ráðhúsum sveitarfélagsins Garðs 
og Sandgerðis eru 21 starfsmenn

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

30% 
AFSLÁTTUR
ÚT NÓVEMBER

NÝTT!
FÆST ÁN LYFSEÐILS

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

Okkar félagsmenn sækja 
endurmenntunarnámskeið til að 
viðhalda hæfni og bæta 
fagmennsku. 
Það getur þú bókað! 

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Nú þurfa þing menn 
okkar,sveitar stjórnir og 
í búar að standa saman

Eins og marg oft hefur komið fram hefur 
í búa fjölgun síðustu missera verið lang 
mest hér á Suður nesjum. Það ætti því að 

vera nokkuð ljóst að fjár veitingar frá ríkis valdinu 
tækju mið af þessari þróun. Stað reyndin er allt 
önnur. Sam kvæmt fyrir liggjandi fjár laga frum
varpi fyrir árið 2019 hefur alls ekki verið tekið til
lit til í búa fjölgunar hér á svæðinu. 
Suður nesin eru langt á eftir öðrum lands hlutum í 
út hlutun ríkisins til hinna ýmsu mála flokka. 
Við eigum að bíða í allt að 15 ár að Reykja nes braut verði full búin fram
kvæmdum, sem fjöl farnasti vegur landsins kallar á. Um brautina fara 
um 2 milljónir ferða manna,sem koma til landsins auk okkar heima
manna. Það er með ól k íkindum að fram kvæmdir við Reykja nes brautina 
hafi ekki al gjöran for gang í vega á ætlun ríkisins. 
Heil brigðis stofnun Suður nesja fær ekki það fjár magn,sem nauð syn legt 
er til að halda uppi öflugri starf semi. Benda má á að í Sveitar fé laginu 
Garði og Sand gerði er engin heilsu gæslu stöð,þrátt fyrir að í búar séu um 
3500. 

Mikill í búa fjölgun og gífur leg aukning ferða manna kallar á mun meira 
álag á lög regluna. Þar vantar veru lega fjár muni frá ríkis valdinu. 
Fjöl brautar skóli Suður nesja þarf að sjálf sögðu að mæta fjölgun á 
svæðinu. Fjár veitingar eru ekki í sam ræmi við þá þróun. 
Nauð syn legt er að hefja nú þegar undir búning að byggingu nýs 
hjúkrunar heimilis. En það þarf fjár magn til þess. 

Hafði Páll Magnús son rétt fyrir sér? 
Eftir síðustu Al þingis kosningar benti Páll Magnús son odd viti Sjálf
stæðis flokksins í kjör dæminu á að það væri fá rán legt að ráð herra kæmi 
ekki úr Suður kjör dæmi á vegum Sjálf stæðis flokksin. Benti Páll á að það 
væri allt annað og sterkara að sitja við ríkis stjórnar borðið til að koma 
málum á fram heldur en ó breyttur þing maður í sal. 
Kannski er það ein skýringin á slökum fjár veitingum til Suður nesja að 
Páll varð ekki ráð herra. 
Það er ekki búið að af greiða fjár lögin frá Al þingi. Það er nauð syn legt að 
þing menn okkar snúi nú bökum saman og vinni að leið réttingu fyrir 
svæðið. Sveitar stjórnir verða líka að láta heyra hressi lega í sér svo og 
í búar. Það gengur ekki að enn eitt árið eigi veita lægra fjár magni til upp
byggingar hér á svæðinu en til annarra staða landsins. 

Siguður Jónsson,ritstjóri
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Haldinn verði hugarflugsfundur

Bæjar stjórn Voga bókaði á 
síðasta fundi sínum: „Um
hverfis á takið hreinsum Ís land 

og flokkunar tunna fyrir endur vinnan
legt sorp við hvert heimili. 

 Full trúar Elista leggja fram eftir
farandi bókun:  

Um hverfis og skipu lags nefnd 
færir því fólki og fé laga sam tökum 
sem tóku þátt í um hverfis á takinu 
hreinsum Ís land kærar þakkir fyrir 
þeirra fram lag.  

Dlisti og ó háðir taka undir til
löguna. Til lagan er sam þykkt sam
hljóða.  

Full trúar E-lista leggja fram 
eftir farandi bókun:  

Elistinn fagnar því að nú skuli vera 
komin flokkunar tunna fyrir endur

vinnan legt sorp við hvert heimili. Það 
hefur lengi verið bar áttu mál Elistans 
að auka mögu leika til flokkunar og 
stuðla að aukinni vitundar vakningu 
um um hverfis mál. Hér hefur verið 
stigið mikil vægt skref og vafa laust 
munu í búar taka vel í þessa breytingu. 
Að því til efni vilja full trúar Elistans 
leggja til við Um hverfis og skipu lags
nefnd að haldinn verði opinn hugar
flugs fundur þar sem í búum gefst tæki
færi til að ræða endur vinnslu mál og 
hvers konar mögu leika til aukinnar 
um hverfis vitundar. Á fundinum verði 
velt upp hvaða tæki færi eru til frekari 
um hverfis verk efna í sveitar fé laginu.  

Dlisti og ó háðir taka undir til
löguna. Til lagan er sam þykkt sam
hljóða“.

Hellur á hluta 
Hafnargötu 
endurnýjaðar

Bóka gjöf til nem enda 
grunn skóla 

Bílastæðum frestaðÓbreytt til 
áramóta

Hafin er vinna við endurnýjun 
hella á Hafnargötu. Kaflinn 
sem um ræðir nær frá 

mótum Klappastígs og Hafnargötu, 
um hringtorg á mótum Aðalgötu og 
Hafnargötu og að Hafnargötu 12.

Áætlað er að verkið taki um tvær 
til þrjár vikur. Umferðartakmarkanir 
verða í gildi á meðan og eru 
vegfarendur beðnir að sýna 
umburðarlyndi. Kaflinn sem unnið 
verður við er merktur með rauðu á

Á fundi Fræðslu ráðs Garðs og 
Sand gerðis var tekið fyrir 
rindi Hrafns A. Harðar sonar 

þar sem hann skýrir frá hug mynd sinni 
að nem endum í á kveðnum ár gangi 
skólanna í sam einuðu sveitar fé lagi 
verði gefnar bækur með þjóð sögum 
og sögnum úr Garði og Sand gerði, 
sem systir hans, Hildur Harðar dóttir 
tók saman fyrir nokkrum árum. 
Hildur Harðar dóttir vill gefa þessar 
bækur og telur Hrafn að þær muni 
vekja á huga hjá ein hverjum barnanna 
og/eða for eldrum og syst kinum þeirra 

á sögu og menningu Suður nesja og 
örfa lestrar fýsn og getu. Bókin heitir 
Sagnir úr Garði og Sand gerði, útg 
2008, prentuð í Stapa prenti, 120 bls. 
með teikningum eftir Helgu Harðar
dóttur. Af greiðsla: Ferða safna og 
menningar ráð þakkar Hildi og Hrafni 
Harðar börnum fyrir ein staka hugul
semi og stuðning við skóla starf og 
menningu í sam einuðu sveitar fé lag 
sem fram kemur í erindi þeirra. Ráðið 
vísar málinu til fræsðalu ráðs og skóla
stjóra grunn skóla í sam einuðu sveitar
fé lagi.

Á 2. fundi Fram kvæmdaog 
skipu lags ráðs var sam þykkt 
að fresta á formum um bíla

stæði fyrir starfs fólk leik skólans 
Gefna borgar í Garði við suð austur
enda lóðar með til liti til at huga
semda sem bárust, en sam þykkja 

fyrir huguð byggingar á form að öðru 
leyti. Af greiðsla: Sam þykkt með átta 
at kvæðum D, H og J lista að stað
festa af greiðslu málsins frá 2. fundi 
Fram kvæmdaog skipu lags ráðs þann 
21.08. 2018. Full trúi B lista lista situr 
hjá.

Bæjar stjórn Garðs og Sand
gerðis sam þykkir að þau gjöld 
sem verður ekki breytt innan 

ársins verði mis munandi innan hins 
nýja sveitar fé lags til ára móta en það 
eru gjöld um fast eigna skatta, hol
ræsa gjald og lóðar leigu. Bæjar stjórn 
sam þykkir til lögur um sam ræmingu 
þjónustu gjald skrár, eins og þær liggja 
fyrir. Í til lögunum er gengið út frá því 
að ef mis ræmi er í gjald skrám Sand
gerðis bæjar og Sveitar fé lagsins Garðs, 
fyrir utan þá þætti er taldir eru upp hér 
að ofan, þá er miðað við þá gjald skrá 
sem lægri er. Sama á við ef mis ræmi er 
milli af slátta, þá er miðað við af slætti 
sem eru hærri. Gjald skráin gildir frá 1. 
októ ber 2018 til 31. desember 2018 og 
kemur til endur skoðunar við vinnslu 
fjár hags á ætlunar fyrir árið 2019.

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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LFD 90AL70x33x100 cm 

10.990

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

20.890

CLA-403
Fjölnota trappa með palli
stigi/pallur 4x3 þrep 

18.590

Tröppur og stigar

LLA-112 
Álstigi 12 þrep 3,38 m 

8.190
10 þrep 6.890

GOTT ÚRVAL AF  
TRÖPPUM FYRIR  

IÐNAÐARMANNINN
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LLA-214
PRO álstigi/trappa  
2x14 þrep (6.4m)  

23.990
    2x11 (5.3m) 16.990 San-SM-LLA212

fyrir framkvæmdafólk

TVÖFALDUR STIGI
Tia-LCS380AL1 (6.1m) 

37.290

SAN-SM-CLE206 
Fjölnota pallur/trappa 

19.990  
  pallur fylgir

LLA-211 - BAR
PRO álstigi/trappa  
2x11 þrep 
3,11-5,34 m 

18.690

A031-206  6 þrep 

24.990
7 þrepa 27.490,-
9 þrepa 36.900,-
11 þrepa 43.490,-

A015-105
Áltrappa 5 þrep 

18.890
6 þrepa 21.790,-
7 þrepa 22.990,-

San-SM-RLB02  
stubbastækkari

3.990

Áltrappa 4 þrep 5.440
             5 þrep 7.290
             6 þrep 7.690

Áltrappa 3 þrep - verð frá 

4.490

AOB3-203  
Vinnupallur

27.490
LFD260AL 8 þrep 2,32m

13.990
   7 þrepa 2,11m 12.840,-

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

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

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

Vilhjálmur Árnason alþingismaður Sjálfstæðisflokksins

Samgönguáætlun er eitt stærsta málið
Ari Trausti Guðmundsson þingmaður Vinstri grænna

Í mörg horn að líta

Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi

Leggjum höfuðáherslu á að breytingar 
leiði til aukins jafnaðar og sátta

Hver verða stóru málin á 
þinginu í vetur? 

Hvaða mál ætlar þú að 
berjast sér stak lega fyrir? 

Við spurðum Vil hjálm Árna son 
Það stefnir í anna samt og fjöl breytt 

þing þennan veturinn. Mörg þeirra 
mála sem bíða um fjöllunar eru um
fangs mikil og mál sem kalla á mikla 
um ræðu. Fjár lögin eru alltaf fyrir
ferða mest á haust þinginu ár hvert og 
tekju öflunar frum vörpin sem koma 
sam hliða fjár laga frum varpinu. Þar 

munum við þing menn kjör dæmisins 
leggja á herslu á að þau verk efni og þær 
stofnanir sem eru hér á Suður nesjum 
fái mál efna lega af greiðslu eftir um
fangi og að stæðum. 

Sam göngu á ætlun er eitt stærsta 
málið og sá mála flokkur sem ég hef 
lagt hvað mesta á herslu á frá því að 
ég var kjörinn á Al þingi. Sam göngu
málin eru stærsta vel ferðar málið og 
því mikil vægt að fylgja því eftir, en þar 
höfum við Reykja nes brautina, Helgu
vík, Grinda víkur veginn, al mennings
sam göngur, Sand gerðis höfn, Grinda
víkur höfn, sjó varnir, við hald vega og 
margt fleira undir. 

Ný lega var lagt fram frum varp um 
breytt fyrir komu lag veiði gjalda. Það 
skiptir okkur á Suður nesjum miklu 
máli að hér blómstri á fram öflugur 
sjávar út vegur til að tryggja fjöl breyti
leika at vinnu vega og aukinn stöðu
leika undir at vinnu lífið hér á svæðinu. 
Það bitnar mikið á sam fé laginu hér 
á öllum Suður nesjunum ef of mikið 
af fjár munum eru fluttir frá fyrir
tækjunum hér út af svæðinu. 

Fleiri stór mál eiga eftir að koma 
inn í þingið, hús næðis málin, al

manna tryggingar og ýmsar breytingar 
sem Ör yrkja banda lagið á samt fleirum 
eru í sam tali við stjórn völd um. Einnig 
eru mörg á huga verð þing manna mál 
komin inn í þingið og mun ég flytja 
m.a. mál sem fjallar um börn sem að
stand endur eftir að hafa misst for eldri 
eða for eldra. 

Þetta er að eins stutt yfir lit yfir þau 
mál sem við vinnum að dags dag lega. 
Mikil vægt er að við séum í sam bandi 
um mál efni svæðisins og vinnum 
þetta í sam einingu. Þing menn kjör
dæmisins hafa fundað reglu lega með 
sam tökum at vinnu rek enda undan 
farin ár og erum við einnig farin að 
hitta full trúa sveitar fé laganna reglu
lega. Þessum sam skiptum munum við 
halda á fram til að auka sam heldnina 
slag kraft fyrir sam fé lagið okkar. 

Eins og áður mun grunn þjónustan 
fá mestu at hyglina að minni hálfu, að 
við getum byggt upp öflugu skólana 
okkar hér á svæðinu á fram, tryggja að 
lög reglan og heilsu gæslan vaxi í takt 
við í búa þróun, að sam göngurnar verði 
öruggar og að tekið verði mið af þeirri 
miklu upp byggingu sem hér hefur átt 
sér stað.

Suður nesja blaðiðm hafði sam
band við Odd nýju G.Harðar
dóttur og spurðum hana um 

þing störrfin í vetur. 
Hver verða stóru málin á Al þingi í 

vetur? 
Fjár laga frum varpið og fylgi rit þess 

verða fyrir ferðar mikil í haust eins og 
á haust þingum yfir leitt. Sam göngu
á ætlunin sömu leiðis enda hafa þessi 
tvö þing skjöl bein á hrif á ýmsa vegu 
á líf fólksins í landinu. Heil brigðis
stefna sem heil brigðis ráð herra hefur 
boðað verður annað stórt mál. Það er 
kominn tími til að setja heild stæða og 
skýra heil brigðis stefnu og ég vona að 
niður staðan verði hag felld fyrir landið 
allt. Hvernig tekst til með stjórnar
skrár vinnuna skiptir líka miklu máli 
og að niður staða þjóðar at kvæða
greiðslunnar frá haustinu 2012 verði 
virt. Kjara samningar og hvernig deilur 
um þá fara verða aug ljós lega stór mál 
á Al þingi í vetur og þær skatt kerfis
breytingar sem boðað hefur verið 
að fara eigi í. Við í Sam fylkingunni 
leggjum höfuð á herslu á að þær 
breytingar leiði til aukins jafnaðar og 
sátta í sam fé laginu. 

Og síðast en ekki síst verður ó sætti 
innan ríkis stjórnarinnar til um ræðu 
og kannski lifir hún ekki veturinn af 
vegna innan meina. Ýmis teikn eru um 
að hún verði ekki lang líf því nú þegar 
eru stjórnar liðar farnir að deila opin
skátt um heil brigðis mál, sam göngu á
ætlun og veiði gjöldin. 

Á hvaða mál ætlar þú að 
leggja á herslu á? 

Fyrir utan klassísk mál jafnaðar
manna, s.s. rétt látara skatt kerfi, hús
næðis mál og mál þeirra sem standa 
veikastir fyrir, vil ég nefna fjögur mál 
sem ég hef unnið að í að draganda 
þessa þings og mun fylgja fast eftir. 

Um bylting í mál efnum barna 
Ég hef nú þegar mælt fyrir máli 

þar sem ríkis stjórninni er falið að 
gera að gerðar á ætlun til fjögurra ára 
til að styrkja stöðu barna. Til lagan 
er yfir grips mikil og varðar af omu 
barna fjöl skyldna, styttri vinnu viku 
og lengra fæðingar or lof, stuðning í 
upp eldis starfi, for varnir, líðan barna 
og ung menna, að gerðir í þágu barna 
og ung menna með geð raskanir og 
þroskafrá vik og lang veikra barna, 
að gerðir í þágu barna og ung menna 
með hegðunar erfið leika og í vímu
efna vanda, til að vernda börn fyrir 
heimilis of eldi og kyn ferðis brotum 
og að gerðir í þágu inn flytj enda. Alls 
eru lagaðar til 49 að gerðir sem ráðast 
þarf í á næstu fjórum árum. Að
gerðirnar verði fjár magnaðar, tíma
settar og metnar með reglu bundnum 
hætti. Þetta stóra mál er í vinnslu í 
vel ferðar nefnd og er eitt af for gangs
málum okkar í Sam fylkingunni sem 
við munum fylgja fast á eftir. 

Betri lög gjöf og eftir lit með 

smá lána fyrir tækjum 
Ég er einnig fyrsti flutnings maður 

frum varps sem gerir þá kröfu að þeir 
sem veita svo kölluð smá lán verði 
leyfis skyldir hér á landi, Fjár mála
eftir litið hafi eftir lit með starf seminni 
og að ekki verði unnt að veita slík lán 
á nóttinni eða um helgar. Smá lána
fyrir tækin hösluðu sér völl hér á landi 
stuttu eftir hrun og hafa beint spjótum 
sínum að ungu fólki og þeim sem 
standa veikir fyrir og þau hafa brotið 
þær reglur sem núna eru um starf
semina. Með flutningmenn á málinu 
eru þing menn úr öllum flokkum og 
því geri ég mér vonir um að málið nái 
fram að ganga. 

Við brögð við vit neskju um 
lífs hættu 

Annað mál sem er nánast til búið 
er um hvað gera eigi við upp lýsingar 
sem kunna að finnast í heilsu fars rann
sóknum eða gagna vinnslu sem sýna 
að ein stak lingur sé í lífs hættu sem 
hægt er að bregðast við. Hvað gerir 
fólk al mennt þegar að það veit um 
ein stak ling í bráðri hættu? Það lætur 
vita og bendir á leiðir til úr bóta. Þó 
verður að virða óskir fólks sem ekki 
vill fá slíkar upp lýsingar. Ég vona að ég 
fái þing menn úr öllum flokkum til að 
flytja þetta mikil væga mál með mér. 

Suður nesja til lagan 
Síðast en ekki síst, vil ég nefna 

Suður nesja til löguna, til lögu sem 
ég hef lagt fram áður en í þetta sinn 
eru allir þing menn Suður kjör dæmis 
með mér á málinu. Ég er af skap lega 
á nægð með það og vona að sveitar
stjórnar menn styðji þá til lögu einnig 
með ráðum og dáð. Til lagan er um að 
fela ríkis stjórninni að gera á ætlun um 
hvernig efla megi þjónustu ríkisins við 
íbúa á Suður nesjum og mæta mikilli 
fólks fjölgun á svæðinu. Ríkis stjórnin 
vinni að gerðirnar í nánu sam ráði við 
sveitar fé lögin á Suður nesjum. Þetta 
varðar heil brigðis þjónustu á svæðinu, 
skóla málin, hús næðis málin, mál efni 
aldraðra Suður nesja manna, fé lags
þjónustu og sam göngur. Þetta er afar 
mikil vægt mál fyrir okkur Suður
nesja menn og ef við vinnum öll saman 
aukast líkur á að árangur náist.

Mikil vægu málin á Al þigi í 
vetur skiptast í tvö horn 
eins og á vallt áður: Mál 

ríkis stjórnar og mál þing manna, bæði 
í stjórn og stjórnar and stöðu. Sem 
stjórnar þing maður svara ég einungis 
fyrir mig en met að auki mikil vægi 
mála ríkis stjórnarinnar og styð þau. 
Og þá er þess að gæta að all mörg mál 
sem ég myndi flytja sem þing maður í 
stjórnar and stöðu eru inn byggð, jafn
vel að mínu frum kvæði, í mála skrám 
sem ráð herrar hafa látið ráðu neytin 
taka saman og þeir munu beita sér 
fyrir. Svo verður að minna á að nokkur 
verk efni þing manns í Suður kjör dæmi 
felast í að reyna að tryggja auka fjár
magn í ríkis fjár lögum til brýnna verk
efna í kjör dæminu, í sam vinnu við 
aðra þing menn. 

Þau mál koma oft fram í svo nefndri 
kjör dæma viku sem verður sú fyrsta í 
októ ber. Þau mál efni koma ekki fram í 
þessu svari en reynt er að semja a.m.k. 
um að nokkur fái fram gang. 

Stóru mál ríkis stjórnar eru fjár
lögin, breytingar í heil brigðis málum, 

sam göngu á ætlun, lofts lags málin, al
manna tryggingar og kjara mál, jafnt 
laun manna sem aldraðra og ör yrkja  
þar innan borðs eru hús næðis mál. Allt 
eru þetta ein mitt inn viðir sam fé lagsins 
sem ríkis stjórnin var mynduð um til 
að bæta og breyta. Hún hefur starfað 
í innan við eitt ár og komið marg vís
legum um bótum í verk en á enn meira 
eftir, miðað við starfs tímann. 

Ég beiti mér meðal annars fyrir að 
unnin verði skýrsla um inn lent elds
neyti í stað inn flutts en bíð auk þess 
eftir að lögð verði fram skýrsla um 
vind og sjávar orku sem dregist hefur 
að ljúka við og flyt þings á lyktunar
til lögu um flóða varnir á landi. Ég 
mun vinna að friðun haf svæða í þágu 
vist kerfa (jafnan utan fiski miða), 
á kvörðun þol marka og að gangs
stýringu í ferða þjónustu og skipta mér 
af gjald töku þar og fjár festingar stefnu. 
Hef í hyggju að skoða betur stofnun 
fleiri svæðis garða sem sam vinnu verk
efnis sveitar fé laga líkt og er á Snæ fells
nesi, og kanna stækkun þjóð garðsins á 
Þing völlum sem for maður Þing valla
nefndar.  Gæti líka nefnt menntun 
fanga, fisk eldi, plöntu varnar efni og 
iðn menntun. Norður slóða mál eru 
fyrir ferða mikil í mínu starfi og sam
göngu mál ekki síður en þar vinnst 
mest innan á ætlana ríkis stjórnarinnar.  
Suður kjör dæmi er þar í mikill þörf 
hvað varðar vegi, hafnir og flug sam
göngur.        

Fyrirtækið er vel búið og selst með tækjum, lager 
og því sem þarf til rekstursins. 
Selst á mjög góðu verði. 
Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sigurjónsson í síma 894-2313 
og í tölvupóst: tvverk@simnet.is   

Trésmiðir 
- frábært tækifæri -
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Hafðu 
samband

568 0100

www.stolpigamar.is

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber

  þurrgáma
  hitastýrða gáma  

  geymslugáma
  einangraða gáma

  fleti og tankgáma
  gáma með hliðaropnun

Stólpi Gámar
fyrir atvinnulífið
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Heimsókn í réttir

Félag eldri borgara á Suðurnesjum bauð félögum í ferð í Þórkötlustapðaréttir 
í Grindavík laugardaginn 15.september s.l. Alltaf líf og fjör í réttunum 
þótt veðrið hafi ekki verið upp á sitt besta þennan dag.

Boðið var í kaffi í Salthúsinu,þar sem um 70 eldri borgarar fengu sér kaffi og 
meðlæti. Baldvin Elís Arason lék á harmonikkuna og stjórnaði fjöldasöng.

SKIPHOLTI 17 - 105 REYKJAVÍK  - SÍMI 588 4699 - VEFSÍÐA: HTTP://OBA.IS - NETFANG: OBA@OBA.IS 

SKRÁÐ SÖLU– OG ÞJÓNUSTU- 
UMBOÐ Á ÍSLANDI 

                
Nýkomin sending af                                    
    prenturum fyrir    

 A4 pappírstærðir      

 

C332DN C332DN C332DN ÓDÝRÓDÝRÓDÝR   LLLIIITTTAAA LED PRENTARI  

 USB - Ethernet tengi—Windows/Mac stýrikerfi 
 Prenthraði: 26 bls/mín. í lit, 30 bls/mín. í s/h 
 Tími fyrsta eintak í lit: 9 sek. 8,5 sek í s/h 

 Tvíhliðaprentun (duplex) Upplausn: 1200 x 
600 dpi og 600 x 600 dpi 

 Pappírsgeta: 64 til 176 g; 64 til 220 g um 
“bypass” bakka, tvíhliða: 64  til 176 g 

 Prentun á borða (banner) allt að 1320 mm 

C612NC612NC612N   LLLIIITTTAAA LED PRENTARI 
Tímabundið tilboðsverð!!! 

 USB - Ethernet tengi—Windows/Mac stýrikerfi 
 Prenthraði: 34 bls/mín. í lit, 36 bls/mín. í s/h 
 Tími fyrsta eintak í lit: 9 sek.  
 Einhliðaprentun - tvíhliða (duplex) valkostur 
 Upplausn: 1200 x 600 dpi og 600 x 600 dpi 

 Pappírsgeta: 64 til 220 g; 64 til 250 g um 
“bypass” bakka, tvíhliða: 64  til 220 g 

 Prentun á borða (banner) allt að 1321 mm 

Leitið ekki langt 
yfir skammt að 

gæða– 
litprentara!! 

Hann fæst hjá 
okkur 
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Árgangagangan alltaf jafn vinsæl

Einn af föstu liðunum 
á hverri Ljósanótt 
er árgangagangan. 

Það er gaman að fylgjast 
með árgöngunum ganga 
niður Hafnargötuna. 
Eðlilega er misjafn fjöldi 
í árgöngunum,en þetta er 
einstaklega skemmtilegt í 
dagskrá hátíðarinnar.

LJÓSANÓTTIN TÓKST AFBRAGÐS VEL

Einn af föstu liðunum í bæjar
há tíðum er Ljósa nóttin í 
Reykja nes bæ. Suður nesja

blaðið heyrði að ei bns í Svan hildi Ei
ríks dóttur Verk efna stjór upp lýsinga og 
kynningar mála hjá Reykja nes bæ. 

Hvernig tókst Ljósa nóttin í ár? 
Ljósa nótt tókst af ragðs vel.Heima

menn og gestir fjöl menntu að venju á 
þá við burði sem boðið var upp á..Þar 
hafa margir fest sig í sessi og eru 
alltaf jafn vin sælir,eins og ár ganga
gangan,opnun sýninga,tón leikar í 
heima húsum,ljósa nætur sýning Lista
safnsins og tón listar sýningin Með blik 

í auga,svo fátt sé nefnt.Nýir við burðir 
skjóta líka upp kolli ár hvert sem eru 
nauð syn legir fyrir nýjar víddir og nýja 
upp lifun af há tíðinni. 

Setningin í ár var með nýju sniði 
sem var vel tekið og tókst vel.Ljósa
næturh´tíðin spannar nú fimm 
daga,frá setningar at höfn síð degis á 
mið viku degi til sunnu dags kvölds. 

Hvaða þýðingu hefur svona 
bæjar há tíð fyrir sveitar fé-
lagið? 

Það má segja að Ljósa nótt sé upp
skeru há tíð lista og menningar lífsins 
í Reykja nes bæ.Lista menn og hug
mynda smiðir hafa unnið að undir
búningi vikurnar og mánuðina á 
undan og gestir njóta af rakstursins. 

Ljósa nótt væri ekkert án þessarar 
gras rótar næé gesta svo sam spil þeirra 
þarf að vera gott.Reynt er að hafa 
heima menn í for grunni eins og hægt 
er því mikil vægt er að styðja við þeirra 
vinnu.Það er líka mikil vægt fyrir 
okkur að geta sýnt gestum þann góða 
bæjar brag sem hér er og hversu stoltir 
heima menn eru af bæjar fé laginu sínu.
Hamingja yfir vel heppnaðri há tíð 
og endur fundum vina varir lengi og 
skapar til hlökkun fyrir komandi há
tíðum.

Áframhald á sálfræðiþjónustu

Reykja nes bær og Fjöl brauta
skóli Suður nesja hafa fram
lengt sam starfs samning sinn 

um sál fræði þjónustu við skólann 
Boðið var upp á þjónustuna 

í fyrra vetur og þótti ljóst að hún 
var  var mjög mikil væg fyrir nem
endur skólans. Mikil á nægja ríkir 
því með á fram haldandi sam starf. 
Skóla þjónusta Fræðslu sviðs Reykja
nes bæjar mun sinna sál fræði

þjónustunni. Samningurinn, sem 
er til tveggja ára, nær til sál fræði
þjónustu sem er nem endum skólans 
að kostnaðar lausu. Boðið er upp á 
ein stak lings við töl fyrir nem endur, 
þar sem á hersla er lögð á ráð gjöf, 
fræðslu og stuðning. Til gangur 
þjónustunnar er að stuðla að al
mennri vel ferð nem enda skólans. 

Myndin með fréttinni er af vef 

Reykja nes bæjar.  Þar eru í efri röð 
frá vinstri Einar Trausti Einars
son, yfir sál fræðingur á Fræðslu sviði 
Reykja nes bæjar, Kristján Ás munds
son skóla meistari og Helgi Arnar son 
fræðslu stjóri Reykja nes bæjar. Neðri 
röð frá vinstri Kristín Reynis dóttir 
sál fræðingur hjá Reykja nes bæ, Sonja 
Sigurðar dóttir fjár mála stjóri skólans 
og Guð laug M. Páls dóttir að stoðar
skóla meistari.(Heima síða fss)
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Tannlæknar mæla með GUM tannvörum

Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Inniheldur ekki bleikiefni.

Hvítari tennur
með GUM Original White

GUM 5x10 Original White copy.pdf   1   21/02/2018   15:46

Kjartan Már Kjartans
son,bæjart stjóri Reykja nes
bæjar skrifar á face book 

síðu sína. „Fyrstu fréttir innan úr 
fjár laga frum varpi 2019 hljóma ekki 
vel fyrir okkur Suður nesja menn. Í 
fyrra fórum við í heil mikla greiningu 
á fjár veitingum ríkisins til SINNA 
stofnanna og verk efna hér á svæðinu 
sem sýndi að þar hallaði veru lega 
á okkar svæði, sama hvert litið var. 
Fjár veitingar til Heil brigðis stofnunar, 
Fjöl brauta skólans, Lög reglunnar, 
sam gangna og fleirri verk efna ríkisins 
pr. íbúa voru ekki að eins lægri en 
á öðrum svæðum heldur var ALLS 
EKKI tekið til lit til þeirrar gríðar legu 
fólks fjölgunar sem er á svæðinu og 
þeirra vaxta verkja sem henni fylgja. 
Svo ekki sé talað um þá stað reynd að 
nú eru um 23% íbúa af er lendu bergi 
og því fylgja margar á skoranir fyrir 
alla s.s. skóla, heil brigðis þjónustu, fé
lags þjónustu o.s.frv. 

Við fjöl menntum á fundi í fjöl
mörg ráðu neyti, hittum marga ráð

herra (höfum þó enn ekki fengið fund 
með fjár mála ráð herra), funduðum 
með þing mönnum o.s.frv. og í sendi
nefndinni voru for stöðu menn áður
nefndra ríkis stofnanna s.s. skóla
meistari FS, lög reglu stjórinn, for stjóri 
Heil brigðis stofnunnar o.s.frv. Við 
fengum góðar mót tökur alls staðar og 
menn töluðu um að þessu þyrfti að 
breyta. Þá var vinna við 5 ára fjár mála
á ætlun ríkisins í gangi og okkur sagt að 
þessi mál yrðu skoðuð í því sam hengi. 
Síðan hófst vinna í ráðu neytunum við 
gerð fjár laga frum varpsins og enn var 
okkur sagt að tekið yrði til lit til þeirrar 
stöðu sem við vorum að kynna. Hún 
yrði ekki leið rétt í einni svipan en 
smátt og smátt á næstu árum. 

Þessi vinna okkar virðist hins vegar 
enn ekki hafa skilað sér sem eru gríðar
leg von brigði ef satt reynist. Það getur 
þó átt eftir að breytast því nú er þingið 
með frum varpið í höndunum og 
miki vægt að við þrýstum á þing menn. 
Ég skora því á ALLA Suður nesja menn 
að djöflast nú í þing mönnum og gera 
þeim grein fyrir stöðunni“.

DJÖFLIST Í ÞINGMÖNNUM

Hvað skal það heita?
Framundan er kosning um nafn á sameinuðu sveitarfélagi Garðs 

og Sandgerðsi. Kosning fer fram á kjörstöðum bæði í Garði og 
Sandgerði. Kosið verður laugardaginn 3.nóvember n.k.

Hvíta húsið ehf. hefur verið ráðið til að aðstoða bæjaryfirvöld 
með þetta mál.

FUNDAÐ MEÐ HEILBRIGÐISRÁÐHERRA
Öldunga ráð Suður nesja 

hefur haldið uppi mjög 
öflugu starfi á síðustu 

árum. Öldunga ráðið berst af krafti 
fyrir eldri borgara á Suður nesjum. 
Á dögunum fór stjórn Öldunga ráðs 
Suður nesja á fund heil brigðis ráð
herra Svan dísr Svavars dóttur til að 
fara yfir stöðu mála hér á svæðinu. 
For maður Eyjólfur Ey steins son 
kynnti   stjórnar menn Öldunga ráðs 
Suður nesja sem mæltu fyrir helstu 
málum Öldunga ráðs. 

Sigurður Jóns son : Nauð sýn upp
byggingar hjúkrunar heimilis á 
Suður nesjum.  Bæjar stjóri Reykja
nes bæjar sendi inn um sókn 27. apríl 
2018 um nýtt hjúkrunar heimili á 
Nes völlum. Hvað líður af greiðslu 
um sóknar byggingar hjúkrheimilis á 
Suður nesjum? 

Guð ný Birna Guð munds dóttir: 
Þjónustu sjúkra hús hefur farið aftur 
frá  byggingu Heimbrigðis stofn
nunar Suður nesja. Slysa mót töku 
sjúkra húsins verður að efla vegna 
mikillar fjölgunar göngu sjúk linga. 
Fjölga verður hjúkrunar fæðingum og 
læknum  sjúkra húss og heilsu gæslu. 

Magnús S. Magnús son:  Auka verður 
heil brigðis þjónustu við íbúa í Sand
gerði, Garði og Vogum. Stefnt verði að 
því að út stöður frá heilslu gæslu verði 
í Garði, Sand gerði og Vogum í fram
tíðinn. Skipu leggja verður við veru 
lækna og mót taka þeirra á sjúk lingum 
verði sem mest að deginum. 

Jórunn Alda Guð munds dótti: 
Nauð sýn legt er að fjölga verður enn 
dag vistunar rýmum á Suður nesjum. 
Ljúka verður við sam þættingu heima

hjúkrunar og fé lags legrar þjónustu. 
Jón geir H. Hlina son: Enn er minnt á 

að okkur á Suður nesjum er mis munað 
um fjár fram lög ríkisins til heil brigðis
mála á Suður nesjum en þau eru lang 
minnst hér ef miðað er við fram lög til 
annarra heil brigðis um dæma. 

Eftir fram sögu fór heil brigðis
ráð herra yfir málin og skipst var á 
skoðunum. Þetta er í annað sinn sem 

ráð herra tekur á móti stjórn Öldunga
ráðs Suður nesja. 

For maður Eyjólfur Ey steins son 
flutti loka orð og þakkaði heil brigðis
ráð herra fyrir að taka á móti okkur. 
Eyjólfur sagðist binda miklar vonir 
við að ráð herra stæði með Suður
nesja mönnum í þeirri upp byggingu á 
heil brigðis þjónustunni sem nauð syn
leg er á Suður nesjum.

Nafnabreyting í 

Sandgerði

Á fundi Fræðsluráðs Garðs og 
Sandgerðis ræddi skólastjóri  um 
heiti Grunnskólans í Sandgerði og 
hvaða augum fræðsluráð liti það 
að finna skólanum styttra og þjálla 
nafn. Í ljósi breyttra aðstæðna við 
sameiningu sveitarfélaganna er lagt til 
að skólinn fái heitið Sandgerðisskóli. 
Afgreiðsla: Fræðsluráð tekur undir 
ábendingar skólastjóra og leggur til 
við bæjarstjórn að heiti skólans verði 
breytt í Sandgerðisskóli.

Frétta til kynning: 

U3A SUÐUR NES er eins árs

Þessi sam tök starfa víða um heim 
og fyrsta deildin hér á landi hefur 
starfað í Reykja vík um nokkur 

ár. Ný deild var stofnuð, sú fyrsta utan 
Reykja víkur, fyrir einu ári hér á Suður
nesjum. U3A stendur fyrir Uni versity 
of the Third Age – eða Há skóli þriðja 
aldurskeiðsins. Í þessum há skóla eru 
engin próf, engin inn töku skil yrði og allir 
eru jafn rétt háir. Engar kröfur eru gerðar 
um menntun eða fyrri störf. 

Allir 60 ára og eldri eru vel komnir. Nú 
eru skráðir um 60 fé lagar og koma þeir 
saman í hópum sem hittast reglu lega yfir 
vetrar mánuðina til að ræða saman, hlusta 
á erindi og fræðslu um hin ýmsu mál efni. 
Starfandi eru nú 3 hópar: Suður nes – þar 
sem fræðst er um allt er lýtur að Suður
nesjum, náttúru, menningu og byggð, 
Ætt fræði, þar sem kennd eru vinnu brögð 

og leiðir við rakningu ætta og tengsla og 
loks er Spjall hópur, þar sem tekin eru 
fyrir mál efni líðandi stundar og annað 
sem fólk kærir sig um að ræða. Í bí gerð 
er svo Ljóða hópur þar sem fjallað verður 
um skáld skap og yrkingar. Fé lagar á kveða 
sjálfir stofnun hópa og hið eina sem þarf 
til þess er að ein hver taki að sér að stýra 
hópi. 

Sem fyrr segir eru allir í búar á Suður
nesjum vel komnir til þátt töku. Ár gjald er 
1500 kr. Hægt að skrá með því að senda 
tölvu póst á hildurha@gma il.com 

Nánari upp lýsingar veita stjórnar
menn, en þeir eru Hall dóra Magnús dóttir 
í Vogum, Hildur Harðar dóttir í Kefla vík, 
Hrafn A. Harðar son í Garði, Magda lena 
Ol sen í YtriNjarð vík og Magnús Óskar 
Ingvars son í Kefla vík.
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FÁ SPJALD TÖLVUR 
TIL AF NOTA
Fjöl skyldu og vel ferða ráð Sand gerðis bæjar, Sv. Garðs og Sv. Voga: 

nefndar menn Á 6. fundi bæjar ráðs þann 29.08.2018 var sam þykkt að fela 
sviðs stjóra fjöl skyldusviðs að út vega full trúum í Fjöl skylduog vel ferðar

ráði spjald tölvur til af nota. Á hersla lögð á öryggi gagna. Af greiðsla: Bæjar stjórn 
stað festir sam hljóða sam þykkt bæjar ráðs.

Stofnuð verði 
bygginganefnd

ÁNÆGJA MEÐ HVERNIG TIL TÓKST

Reykjanesbær fær fulltrúa 
Garðs og Sandgerðis

Stofnframlag samþykkt

Nýr gervigrasvöllur 
vestan Reykjaneshallar 

Ánægja með göngustíg

Á fundi Fræðslu nefndar Grinda víkur var rætt um skóla hús næði: Hönnun 
og fram kvæmdir 

    Fræðslu nefnd leggur til við bæjar ráð að stofnuð verði bygginga
nefnd grunn skóla. Lagt til að nefndin verði skipuð þremur aðilum, einum með 
þekkingu á grunn skóla málum, einum með þekkingu á bygginga málum og 
einum bæjar full trúa. Nefndinni til full tingis verði sviðs stjóri fé lags þjónustu og 
fræðslu sviðs og sviðs stjóri skipu lags sviðs. Þá leggur nefndin á herslu á að að
gangur hags muna aðila að vinnunni verði skil greindur strax í upp hafi. Jafn framt 
er mikil vægt að störfum nefndarinnar verði markaður tíma rammi.

 Fjölskyldudagar í Vogum  fóru fram vikuna 13.  19. ágúst s.l. Var þetta í 22. 
skipti sem hátíðin fór fram. Margt var um manninn, veður með besta móti og 
tókust hátíðahöld almennt með ágætum. Dagskrá Fjölskyldudaga var fjölbreytt 

og fjölskylduvæn líkt og áður og hefur hátíðin fest sig í sessi. Tólf félagasamtök 
í sveitarfélaginu komu að dagskrá hátíðarinnar og var samstarf sveitarfélagsins 
og félaganna farsælt. Fundað var fyrir og eftir hátíðina og farið yfir skipulag og 
útkomu. 

Afgreiðsla Frístunda og menningarnefndar 
FMN lýsir yfir ánægju með hvernig til tókst og þakkar öllum þeim fjölmörgu 

sem að hátíðinni komu fyrir ómetanlegt framlag.

Vegna sam einingar sveitar fé laganna Garðs og Sand gerðis bæjar verða 
breytingar á sam setningu full trúa í Heil brigðis nefnd Suður nesja. Stjórn 
SSS tekur undir þau sjónar mið sem fram hafa komið, að Reykja nes bær 

fái tvo full trúa í Heil brigðis nefnd og að nefndin kjósi sér for mann á fyrsta fundi 
nefndarinnar. Bæjar stjórn tekur undir af stöðu stjórnar SSS um til nefningu full
trúa í Heil brigðis nefnd Suður nesja og á réttar að nefndin kjósi sér for mann á 
fyrsta fundi.

Bæjarráð Reykjanesbæjar fjallaði um umsókn Brynju, hússjóðs 
Öryrkjabandalags Íslands um stofnframlag vegna byggingar íbúða að 
Stapavöllum 

Ásbjörn Jónsson sviðsstjóri stjórnsýslusviðs mætti á fundinn og gerði 
grein fyrir málinu. Bæjarráð samþykkir stofnframlag 12% af áætluðum 
byggingarkostnaði kr. 25.200.000,. Stofnframlagið skal endurgreiðast í 
samræmi við 5. mgr. 14. gr. laga nr. 52/2016 og reglur bæjarins um stofnframlög 
sem samþykktar voru á bæjarstjórnarfundi 15. nóvember 2016. Greiðsla 
stofnframlagsins verður í samræmi við 10. gr. sömu reglna.

Bæjaráð Reykjanesbæjar samþykkir að hafinn verði undirbúningur að 
gerð nýs gervigrasvallar vestan Reykjaneshallar þar sem almenn sátt er 
um þá forgangsröðun en telur einnig brýnt að ráðist verði í stefnumótun 

í málaflokknum.

Á fundi bæjarráðs Garðs og Sandgerðis var rætt um göngustígur milli 
Garðs og Sandgerði Lagt fram minnisblað um fund bæjarstjóra og 
umhverfisog tæknifulltrúa með fulltrúum Vegagerðarinnar, þar sem 

m.a. er fjallað um gönguog hjólastíg milli Garðs og Sandgerðis. Minnisblaðið 
lagt fram. Bæjarráð lýsir ánægju með að undirbúningur framkvæmda við 
göngustíg milli Garðs og Sandgerðis sé hafinn. 

Innleiðing 
Ipad tölva

Skóla stjóri Gerða skóla ræddi 
inn leiðingu Ipad tölva í 
skólanum á fundi Fræðslu

ráðs Garðs og Sand gerðis. Hún ræddi 
um hvaða stefnu ætti að taka í tölvu
væðingu í skólum sveitar fé lagsins. 
Benti hún á að hugsan lega væri hægt 
að sam nýta starfs mann við inn
leiðingu um sjón og kennslu í skólum 
sveitar fé lagsins. Skóla stjóri Grunn
skólans í Sand gerði skýrði frá stöðu 
þessara mála í skólanum. Hún tók 
undir nauð syn þess að móta stefnu í 
þessum málum og þörf á starfs manni 
til að stýra inn leiðngu og hafa um
sjón með þessum málum. Af greiðsla: 
Mál til kynningar. Fræðslu ráð tekur 
undir nauð syn þess að móta stefnu í 
tölvu málum. Fræðslu ráð vísar stefnu
mótun í tölvu málum til gerðar skóla
stefnu sveitar fé lagsins. Fræðslu ráð 
hvetur skóla stjórn endur til að taka 
starfs manna mál tengd þessu upp við 
gerð fjár hags á ætlunar 2019.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

• 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



11   4. október 2018

OPNUNARTÍMI:      MÁN – FÖS    9:00 – 20:00
LAU – SUN  12:00 – 19:00

Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal 
starfsmanna Volvo atvinnutækja á Íslandi. Rekstraröryggi Volvo atvinnutækja skiptir máli og því leggjum við ríka áherslu á vel tækjum 
búið atvinnutækjaverkstæði og að þar starfi vel þjálfaðir og öflugir fagmenn sem vilja að viðskiptavinir okkar nái framúrskarandi 
árangri eins og við. Volvo atvinnutækjasvið er einnig með sterkt net þjónustuaðila um land allt.
 
Starfsemi Volvo atvinnutækjasviðs flytur innan tíðar að Hádegismóum 8 í Árbæ og verður reksturinn þar undir nafninu VELTIR.
 
Hafðu samband í dag 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar varðandi Volvo Penta með því að hringja í síma 515 7070 eða sendu okkur fyrirspurn 
á volvopenta@brimborg.is eða komdu til okkar í kaffi til að ræða málin að Bíldshöfða 6. Hjá okkur starfar framúrskarandi teymi 
fagmanna sem búa yfir áratuga reynslu í söluráðgjöf og þjónustu við Volvo atvinnutæki.
 

Volvo atvinnutækjasvið

Volvo Penta á Íslandi 
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7070
volvopenta.is

VELDU ÖRYGGI, AFL OG ÁREIÐANLEIKA
Volvo Penta á Íslandi

Volvo Penta hálfsíða 255x200 20181002.indd   1 03/10/2018   10:07
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FRAMLÖG TIL TANNLÆKNINGA ALDRAÐRA OG ÖRYRKJA AUKIN

Nýr samningur um tann
lækna þjónustu við aldraða 
og ör yrkja tekur gildi á 

morgun. Svan dís Svavars dóttir heil
brigðis ráð herra segir samninginn fela 
í sér mikil væga kjara bót og einnig 
réttar bót fyrir aldraða og ör yrkja. 
Greiðslu þátt taka sjúkra trygginga 
hækkar al mennt úr 27% í 50%. Tann
lækna þjónusta við lang veika aldraða 
og ör yrkja á stofnunum verður þeim 

að kostnaðar lausu. 
Samningurinn markar tíma mót, 

því enginn samningur hefur gilt um 
tann lækna þjónustu fyrir þessa hópa 
frá árinu 1999 og tann lækna kostnaður 
þeirra því aukist jöfnum skrefum. 

Heil brigðis ráð herra stað festi 
samninginn með undir ritun sinni í 
vel ferðar ráðu neytinu í dag, að við
stöddum Þórunni Svein björns dóttur, 
for manni Lands sam bands eldri 

borgara og Þuríði Hörpu Sigurðar
dóttur, for manni Ör yrkja banda lags 
Ís lands. Ráð herra og for mennirnir 
tveir ræddu um efni samningsins, 
þýðingu hans fyrir þá sem hlut eiga að 
máli og á herslur í þessum málum til 
lengri tíma litið. 

„Ég lít svo á að við sem þjóð séum 
nú að ganga inn í nú tímann í þessum 
efnum. Staða þessara mála gagn vart 
öldruðum og ör yrkjum var okkur 

til vansa en er nú gjör breytt, þótt við 
ætlum að gera enn betur“ segir Svan
dís Svavars dóttir heil brigðis ráð herra: 
„Síðast en ekki síst er þetta mikil
vægur liður í á formum stjórn valda um 
að draga úr greiðslu þátt töku sjúk linga 
í heil brigðis kerfinu, líkt og fjallað er 
um í sátt mála ríkis stjórnarinnar“ segir 
heil brigðis ráð herra. 

Fram lög til verk efnisins 
aukin úr 700 milljónum kr. í 
1,7 milljarða króna á ári 

Út gjöld sjúkra trygginga til tann
lækninga ör yrkja og aldraða hafa 
verið 700 milljónir króna á ári. Þar 
sem engir samningar hafa verið við 
tann lækna hefur verð lagning þeirra 
ekki verið sam ræmd en greiðslu þátt
taka sjúkra trygginga hefur undan farið 
numið að jafnaði um 27% af verði 
þjónustunnar. Nýi samningurinn 
tryggir sam ræmda verð lagningu 
og greiðslu hlut fall sjúkra trygginga 
hækkar í rúm 50% af kostnaði ein
stak lings. 

Stefnt að 75% greiðslu þátt-
töku sjúkra trygginga 

Heil brigðis ráð herra skipaði starfs
hóp í byrjun þessa árs og fól honum að 
gera til lögur um fram tíðar fyrir komu
lag tann lækna þjónustu við aldraða 
og ör yrkja í sam ræmi við á kvörðun 
stjórn valda um aukna fjár muni til 
mála flokksins. Á grund velli þeirra til
lagna fól ráð herra Sjúkra tryggingum 
Ís lands að vinna að samningum við 
tann lækna um þjónustuna. Stefnt var 
að því að niður greiðsla ríkisins yrði 

75% á móti 25% greiðslu þátt töku ein
stak lings og 100% fyrir til tekna hópa. 
Það fjár magn sem var til ráð stöfunar 
dugði ekki til að ná þessum mark
miðunum til fulls en vilji stendur 
til þess að auka greiðslu þátt tökuna 
í skrefum þar til hún hefur náð 75% 
mark miðinu og var til laga heil brigðis
ráð herra þess efnis sam þykkt á fundi 
ríkis stjórnar í dag. 

Tann lækna þjónusta við lang-
veika á stofnunum verður 
þeim að kostnaðar lausu 

Sam kvæmt samningnum verður 
tann lækna þjónusta ör yrkja og 
aldraðra sem eru lang veikir og dveljast 
á sjúkra húsum, hjúkrunar heimilum 
eða hjúkrunar rýmum á öldrunar
stofnunum þeim að kostnaðar lausu. 
Hið sama gildir fyrir and lega þroska
hamlaða ein stak linga 18 ára og eldri, 
þó með þeim fyrir vara að áður en til 
greiðslu kemur þarf að sækja sér stak
lega um hana. 

Skráning hjá tann lækni 
Nýi samningurinn, eins og 

samningurinn um tann lækningar 
barna frá árinu 2013, byggir á því 
að hinn sjúkra tryggði sé skráður hjá 
tann lækni sem boðar hann í reglu
bundið eftir lit. Þeir sem leitað hafa til 
tann læknis eftir 1. janúar 2017 verða 
sjálf rafa skráðir hjá honum. Aðrir 
geta óskað eftir skráningu þegar þeir 
fara næst til tann læknis eða gengið 
sjálfir frá skráningu hjá tann lækni í 
Réttinda gáttinni á vef Sjúkra trygginga 
Ís lands.

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Dráttarvélar, liðléttingar, sanDDreifarar, snjótennur, snjóblásarar, 
ísskröpur, kasttennur, unDirtennur, vegheflar, vegsópar, krókheysi, 

sturtuvagnar, flatvagnar, kerrur, kranar og margt fleira!

er allt klárt 
fyrir veturinn?
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SJÁVARÚTVEGUR 
- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sveitafélagið Vogar

Sandgerðishöfn

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

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

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

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

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

STARFSMENN ISAVIA SÖFNUÐU RÚMRI 
MILLJÓN TIL GÓÐRA MÁLEFNA

Reykja víkur mara þonið fór 
fram á Menningar nótt laugar
daginn 18. ágúst og auð vitað 

tóku starfs menn Isavia þátt í hlaupinu. 
42 starfs menn Isavia þreyttu Mara

þonið, flestir hlupu 10 km, tveir starfs
menn hlupu 21 km og tveir hlupu heilt 
mara þon. Allir fengu þeir í þrótta
peysu, vatns brúsa og buff. 

Á heita söfnun Reykja víkur mara
þonsins gekk vonum framar. Alls hafa 
safnast 155 milljónir króna til styrktar 
fjölda góð gerða fé laga. 

Isavia hét á starfs menn, sem tóku 
þátt í hlaupinu, helming þeirrar upp
hæðar sem hver safnaði. Starfs menn 
söfnuðu saman langt 846.200 krónum 
í á heitum. Isavia hét á starfs fólk um að 

bæta við 50% ofan á þau á heit sem það 
safnaði og með því fram lagi fara sam
tals 1.269.300 til góðra mál efna. Meðal 
þeirra góð gerða fé laga sem starfs menn 
Isavia studdu eru Líf Styrktar fé lag, 
Krabba meins fé lag Ís lands, Kraftur, 
Alz heimer sam tökin ofl. 

Bjart mar In gjalds son safnaði 
mestum á heitum, 73.200 krónum, til 
styrktar Barna spítala sjóði Hringsins. 
Hann hljóp heilt mara þon á 4 
klukku stundum, 06 mínútum og 03 
sekúndum. 

Við erum gríðar lega stolt af starfs
fólkinu okkar sem tók þátt og einnig 
þeim sem komu og hvöttu þau til 
dáða.

Vonbrigði að tryggingagjaldið 
lækki ekki meira
Gjaldið skilar ríkissjóði meiri tekjum þrátt fyrir lækkun

Miðað við lægri gjaldskrá

Sam tök iðnaðarins lýsa yfir von
brigðum með að í fjár laga frum
varpinu skuli ekki vera gert ráð 

fyrir meiri lækkun trygginga gjalds. 
Reiknað er með að gjaldið skili ríf
lega 100,8 milljörðum króna á næsta 
ári sem er tæp lega 3,5 milljörðum 
krónum meira en á þessu ári. 
Trygginga gjaldið mun því þrátt fyrir 
boðaða 0,25 prósentu stiga lækkun 
skila ríkis sjóði meiri tekjum á næsta 
ári en á þessu ári. 

  
Trygginga gjald er lagt á launa

kostnað fyrir tækja og saman stendur af 
al mennu trygginga gjaldi og at vinnu
leysis trygginga gjaldi. Hátt trygginga
gjald kemur verst niður á fyrir
tækjum þar sem laun og launa tengd 
gjöld eru stór hluti kostnaðar. Hátt 
trygginga gjald veikir því sam keppnis
hæfni þessara fyrir tækja mest. Bætt 
sam keppnis hæfni Ís lands er eitt af 
megin mark miðum ríkis stjórnarinnar 
sam kvæmt stjórnar sátt málanum og 
er boðuð lækkun trygginga gjaldsins 
fram lag til þess. Sam tök iðnaðarins 
benda hins vegar á að sam keppnis

staða inn lendra fyrir tækja gagn vart 
er lendum keppi nautum hefur versnað 
um tals vert á undan förnum árum 
vegna inn lendra kostnaðar hækkana 
mælt í er lendri mynt. Þessi þróun er 
nú sýni leg í minni verð mæta sköpun 
út flutnings greina og þeirra fyrir tækja 
á inn lendum markaði sem helst keppa 
við er lend fyrir tæki.   

  
Mikil tregða hefur verið hjá ríkis

valdinu að lækka trygginga gjaldið en 
það er einn stærsti tekju stofn ríkis
sjóðs en sam kvæmt frum varpinu 
mun það skila 14,4% af skatt tekjum 
ríkis sjóðs á næsta ári. Fyrir efna
hags á fallið 2008 var trygginga gjaldið 
5,34%. Í kjöl far efna hags á fallsins 2008 
var gjaldið hækkað í 8,65%. Hækkun 
trygginga gjalds var hugsuð sem tíma
bundin að gerð til að standa straum af 
skyndi legu at vinnu leysi sem skapaðist 
í því efna hags á falli. Nú þegar at vinnu
leysið er lítið eiga þau rök sem notuð 
voru til að hækka gjaldið á sínum tíma 
ekki lengur við.

Á fundi bæjarstjórnar Garðs 
og Sandgerðis 5.sept.s.l. lágu 
fyrir tillögur um samræmingu 

á þjónustugjaldskrá, sem gildi frá 1. 
október 2018 til 31. desember 2018.  
Afgreiðsla: Bæjarstjórn samþykkir 
að þau gjöld sem verður ekki breytt 
innan ársins verði mismunandi innan 
hins nýja sveitarfélags til áramóta 
en það eru gjöld um fasteignaskatta, 
holræsagjald og lóðarleigu. Bæjarstjórn 
samþykkir tillögur um samræmingu 
þjónustugjaldskrár, eins og þær liggja 

fyrir. Í tillögunum er gengið út frá 
því að ef misræmi er í gjaldskrám 
Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins 
Garðs, fyrir utan þá þætti er taldir 
eru upp hér að ofan, þá er miðað við 
þá gjaldskrá sem lægri er. Sama á 
við ef misræmi er milli afslátta, þá 
er miðað við afslætti sem eru hærri. 
Gjaldskráin gildir frá 1. október 
2018 til 31. desember 2018 og 
kemur til endurskoðunar við vinnslu 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019
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    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



13. tölublað 2. árgangu

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Bensínlíterinn 
40 krónum 
ódýrari

Ég skrapp á dögunum í vikuferð 
til Svíþjóðar.Það var gaman að 
fylgjast með verðlaginu þar og 

bera saman við verðlagið hér heima. 
Það kemur verulega á óvart hversu 
miklu verðlagið í Svíþjóð er ódýrara á 
nánast öllum nauðsynjavörum. Nú er 
vart hægt að telja Svíþjóð eitt af ódýrai 
löndum heimsins. Þetta sýnir hversu 
fáránlega hátt verðlag er hér hjá okkur.

Fylgdist með verði á nokkrum 
bensínstöðvum., Verðið þar var 
alls staðar í kringum 190 krónur 
íslenskar. Hvers vegna í óskupunum 
þurfa sambærilegar bensínstöðvar 
hér á landi að vera með verðið yfir 
230 krónur á lítrann. Þetta er jú 
nákvæmlega eins bensín 95 oktan.

Það er eitthvað mikið að hér á 
alndi.

Við fórum fjögur saman á 
kaffihús,ósköp venjulegt, mjög 
huggulegt en ekki neitt lúxus. Við 
völdum okkur sjálf meðlætið og 
héldum á því á okkar borð.

Við fengum okkar kaffi og 
meðlæti,brauð eða tertusneið.

Samtals kostaði þetta fyrir okkur 
fjögur 1100 íslenskar krónur.

Ég þori að fullyrða að hér á landi 
gætum við ekki fundiðp svona ódýrt 
kaffihús. Ekki einu sinni í IKEA.

Hér eru eingöngu tvö dæmi 
nefnd. Það er ekki skrítið að mikil 
undiralda og óánægja sé hjá mörgum 
lálaunahópum og hjá millitekjufólki 
þegar það sé svona verðlag í okkar 
næstu nágrannalöndum.

Það er eitthvað mikið að hjá okkur.

Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, 
hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Verð frá: 5.610.000 kr.
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Þegar haustið kallar á þig. Hilux Invincible

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+2 ÁBYRGÐ

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.

Meltu betur!
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VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190


